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تعداد زندانیان
آنقدرها هم زیاد نیست
که شما نوشته اید!

 8صفحه  2000تومان
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پاسخ صادق خانی به مسیح مهاجری

رییسجمهورهاینظامیکارنامهروشنیدرجهاندارند!

پیـرو مطلب منتشـر شـده در روزنامه آسـیا مـورخ  30بهمن 99
دربـاره آمـار زندانیان در ایران ،سـازمان زندانها با ارسـال نامهای
بـه روزنامـه نسـبت بـه ایـن آمـار واکنش نشـان داد .متـن کامل
نامـه سـازمان زندانهـا را در پـی میخوانیم...
صفحه 2

یکی از مثالهای متعدد جریان به اصطالح روشنفکر در تبیین مساله نظامی هراسی ،مقاله اخیر مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی است .وی با مقارنه سال 1300
شمسی با  ،1400انتخاب یک نظامی را با رای مردم و از مسیر دموکراتیک با روی کار آمدن یک نظامی از مسیر کودتا را یک رویداد و امر همسان دانسته است!
صفحه 3
رئیس جمهور نظامی ،به ویژه با انتخاب مردمی کارنامه روشنی در بیشتر کشورهای جهان دارد.

بهناز شفیعی
مدل انگلیسی شد!

گسترش فرصتهای
همکاری ایران و سوریه
امضــای ســند راهبــردی همــکاری بیــن
ایــران و ســوریه پــس از ســرنگونی داعــش
و برقــراری امنیــت نســبی در ایــن کشــور
دکتر مهدی کریمی تفرشی
فرصتــی را بــرای حضــور بازرگانــان و تجــار
ایرانــی در ایــن کشــور و گســترش همکاریهــای دو جانبــه فراهــم کــرد .حضــور
ایــران در پــروژه هــای بازســازی ایــن کشــور و فعــال ســازی زیرســاخت هــای
چرخــه تولیــد در ســوریه بــا محوریــت بخــش خصوصــی از جملــه فرصــت های
مشــارکت ایــران در ایــن کشــور و اســتفاده از فرصــت هــای بالقــوه تجــاری و
اقتصــادی در ســوریه اســت.خدمات فنی و مهندســی ،صنعتــی ،کشــاورزی ،مواد
غذایــی و دارویــی ،ســرمایهگذاری در پروژههــای بر زمین مانــده ســوریه،
ساختمانســازی ،پــل ســازی ،حملونقــل ،احــداث نیــروگاه از مهمتریــن زمینــه
هــای ورود فعــاالن بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاری در ایــن کشــور اســت.اما
حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی در ســوریه و گســترش صــادرات به این کشــور
پیــش نیازهایــی را مــی طلبــد کــه متاســفانه محدودیــت هــای موجــود موانعــی
را بــر ســر راه بهــره منــدی از فرصــت هــای ایجــاد شــده قــرار داده اســت.عدم
امــکان نقلوانتقــاالت پولــی ،چالشهــای موجــود در مســیر صــادرات کاالهــای
ســاخته شــده ،هزینههــای ســنگین حمــل و نقــل ،نبــود خــط اعتبــاری
مناســب و اجــرا نشــدن توافق تجــارت آزاد بــا ســوریه از مهمتریــن عوامــل
محدودکننــدهای اســت کــه باعــث شــده تجــار و ســرمایهگذاران ایرانــی نتواننــد
حضــور تاثیرگــذاری در پروژههــای اقتصــادی ســوریه در قالــب ساختوســاز،
بازســازی و افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری داشــته باشــند ...صفحه 2

بهناز شفیعی معروف ترین قهرمان موتوریس ایران ،با کمپانی

مدلینگ انگلیس قرارداد بست.

بهناز شفیعی موتورسوار و مسابقهدهندهی موتورکراس است.

بهناز نخستین و شناخته شدهترین زن موتورسوار ایرانی با

سابقهی حرفهای است .مجلهی میک بهناز شفیعی را به عنوان
یکی از «هشت زن قدرتمند جهان» در سال  ۲01۵معرفی

کردهاست .شفیعی در فستیوال جهانی ایتالیا به عنوان یکی از

«پنج بایکر نمونه زن جهان» شناخته شد.

بهناز شفیعی در سال  13۶۸در کرج متولد شد .وی

تحصیالت خود را در رشته حسابداری گذراندهاست.

دومین عامل تاخیر در ازدواج جوانان ،سربازی است!

ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گفت 3:میلیون سرباز فراری و غایب داریم .قانون سربازی مربوط به زمان رضاخان است و در این  104ساله تغییر بنیادینی در سربازی نداشته ایم.
جزو  10کشور نادر دنیا هستیم که  ۲سال سربازی اجباری داریم.

حمایت بخش معدن از هپکو و تامین ماشین آالت معدنی
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو ،محورهــای حمایــت از هپکــو را در راســتای تامین
ماشــین آالت معدنــی مــورد نیــاز ایــن بخــش ،مطــرح کرد.بــه گزارش گــروه
اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جوان ،وجیــه اهلل جعفــری رئیــس هیــات عامــل
ایمیــدرو دیــروز در نشســتی بــا حضــور مهــدی صادقــی نیارکــی معــاون امــور
صنایــع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،محمدرضــا بهرامن رئیس خانــه معدن،
مدیــران ارشــد شــرکتهای ملــی صنایــع مــس ،گل گهــر و چادرملــو و نیــز
مدیرعامــل شــرکت هپکــو ،محورهــای حمایــت بخــش معــدن از ایــن شــرکت
را عنــوان کرد.طــی ایــن نشســت مشــکالت پیــش رو در تامین ماشــین آالت
معدنــی و نیــز راهکارهــا و برنامههــای تامیــن ماشــین آالت توســط هپکــو بــه
منظــور حمایــت از ایــن شــرکت مطــرح و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
جعفــری در ایــن نشســت گفــت :تامیــن ماشــین آالت بخــش معــدن ،حمایــت
از شــرکت هپکــو ،بازســازی ماشــین آالت معدنــی شــرکتهای بــزرگ همچــون
گل گهــر و چادرملــو و بررســی برنامــه هپکــو بــرای تولیــد و واردات ماشــین آالت
معدنــی ،از محورهــای حمایتــی بخــش معــدن از شــرکت هپکــو اســت.او افــزود:
همچنیــن اعــالم نیــاز شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــرای خریــد برخــی

یک تحول

در صنعت فروش و توزیع

به زودی...

ماشــین آالت معدنــی بــه هپکــو و نیــز پیشــنهاد انجــام نیاز ســنجی خانــه معدن
ایــران از معــادن کوچــک و متوســط در راســتای تامیــن ماشــین آالت مــورد نیــاز
آنهــا و نیــز حمایــت از هپکــو از دیگــر دســتاوردهای ایــن نشســت اســت.در ایــن
دیــدار ،مهــدی صادقــی نیارکــی معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت بــا اشــاره
بــه تاکیــد وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــر احیــای شــرکت هپکــو توســط
بخــش معــدن تصریــح کــرد :ســال گذشــته یــک هــزار و  200میلیــارد تومــان از
بدهیهــای ایــن شــرکت بــه صــورت تهاتــر انجــام شــد کــه ایــن اقــدام ،هپکــو
را در آســتانه شــروعی مجــدد قــرار داده اســت.او ادامــه داد :همچنیــن  ۵3درصــد
از سهام شــرکت هپکو بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی و نیــز  ۷درصــد نیــز بــه
بانکهــای تجــارت ،صــادرات و ملــت واگــذار شــد.علی محمــد رفیعی مدیــر عامل
هپکــو نیــز بــه تشــریح برنامههــا و خدمــات پــس از فــروش ایــن شــرکت بــرای
تامیــن نیازهــای بخــش معــدن در تامیــن ماشــین آالت و تجهیــزات پرداخــت.
همچنیــن ســعدمحمدی ضمن بررســی مشــکالت موجــود و اســتانداردهای مورد
نیــاز ماشــین آالت معدنــی ،گفــت :شــرکت ملــی صنایــع مــس بــا انجام ســفارش
خریــد ماشــین آالت ،از «هپکــو» حمایــت خواهــد کــرد.

در کمترین زمان و در تلفن همراه خود
ملک دلخواه خود را پیدا کنید!
ثبت آگهی رایگان در وبسایت

09131184574-03136270117

02188738657-09141411383

یــک شــرکت دانشبنیــان ســامانهای را بــه منظــور جمــع آوری دادههــای
مختلــف همچــون خیابانهــا ،کوچههــا ،مغازههــا و تابلوهــای تبلیغاتــی
عرضــه کــرده کــه ایــن داده هــا مــورد اســتفاده شــرکتها و ســازمان هاســت.
بــه گــزارش ایســنا ،افشــین کالهــی ،مدیرعامــل ایــن شــرکت دانشبنیــان
گفــت :تمرکــز ایــن شــرکت در حوزههــای اینترنــت اشــیاء و حمــل و نقــل
هوشــمند اســت؛ از ایــن رو در ایــن عرصــه محصــوالت ســختافزاری و
نرمافــزاری مختلفــی تولیــد کردیــم.
وی یکــی از محصــوالت ایــن شــرکت را ســامانهای دانســت کــه دیتــای الزم را
بــرای شــرکتهای فعــال در حــوزه راهبــری و حمــل و نقــل هوشــمند فراهم
میکنــد و افــزود :در ایــن ســامانه بــا نصــب دوربیــن بــر روی خــودرو ،اطالعــات
مختلــف اعــم از خیابانهــا ،کوچههــا ،مغازههــا و تابلوهــای تبلیغاتــی ،جمــعآوری
و ایــن اطالعــات بــه ســامانه حمــل منتقــل میشــود و بــه صــورت دیتــای
قابــل اســتفاده در اختیــار شــرکتها و ســازمانها قــرار میگیــرد .بــرای مثــال
شــرکتهایی کــه در زمینــه ایجــاد نرمافزارهــای راهبــری فعالیــت دارنــد ،از ایــن
دیتــا اســتفاده میکننــد.

کالهــی یکــی دیگــر از محصــوالت ایــن شــرکت را ،دســتگاه و نرمافــزار ردیابــی
خــودرو عنــوان کــرد و یــادآور شــد :ایــن سیســتم ،موقعیــت خــودرو را در هــر
مکانــی ،مشــخص میکنــد .شــهروندان عمومـاً بــرای حفاظــت در برابــر ســرقت
ایــن محصــول را خریــداری میکننــد ،شــرکتها و ســازمانها و بــه ویــژه،
مجموعههایــی کــه دارای نــاوگان حمــل و نقل هســتند از جملــه دیگر خریــداران
ایــن محصــول هســتند کــه نســبت بــه محصــول مشــابه خارجــی ارزانتــر اســت.
مدیرعامــل ایــن شــرکت دانشبنیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر در حــال کار
در حــوزه بالکچیــن هســتیم ،گفــت :بــه زودی چنــد محصــول مختلــف در ایــن
حــوزه نیــز تولیــد خواهیــم کــرد کــه روانــه بــازار خواهــد شــد.
بــه نقــل از مرکــز اطــالع رســانی معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری ،کالهــی
همچنیــن بیــان کــرد :حوزه بالکچین بــه اســتثناء بخــش رمزارزهــا ،حــوزهای
اســت کــه از نظــر بازگشــت ســرمایه دیربــازده اســت و همچنیــن نیروهــای
متخصصــی کــه واقعـاً تــوان کار در ایــن حــوزه را داشــته باشــند ،زیاد نیســتند ،اما
ایــن رشــته بســیار مهــم اســت و آینــده فنــاوری در ایــن حــوزه رقــم میخــورد و
بــه همیــن دلیــل بایــد در آن فعالیــت بیشــتری صــورت گیــرد.

ثبت آگهی رایگان

دسترسی به آرشیو
ملکهای تهران با پارس ملک

Parsmelk.co

محمود جهانیان
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یادداشت

گسترش فرصت های
همکاری ایران و سوریه

امضــای ســند راهبــردی همــکاری بیــن ایــران و ســوریه
پــس از ســرنگونی داعــش و برقــراری امنیــت نســبی در ایــن
دکتر مهدی کریمی تفرشی
کشــور فرصتــی را بــرای حضــور بازرگانــان و تجــار ایرانــی
در ایــن کشــور و گســترش همکاریهــای دو جانبــه فراهــم کــرد .حضــور ایــران در پــروژه
هــای بازســازی ایــن کشــور و فعــال ســازی زیرســاخت هــای چرخــه تولیــد در ســوریه بــا
محوریــت بخــش خصوصــی از جملــه فرصــت هــای مشــارکت ایــران در این کشــور و اســتفاده
از فرصــت هــای بالقــوه تجــاری و اقتصــادی در ســوریه اســت.خدمات فنــی و مهندســی،
صنعتــی ،کشــاورزی ،مــواد غذایــی و دارویــی ،ســرمایهگذاری در پروژههــای بر زمین مانــده
ســوریه ،ساختمانســازی ،پــل ســازی ،حملونقــل ،احــداث نیــروگاه از مهمتریــن زمینــه
هــای ورود فعــاالن بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاری در ایــن کشــور اســت.اما حضــور
فعــاالن بخــش خصوصــی در ســوریه و گســترش صــادرات بــه ایــن کشــور پیــش نیازهایــی
را مــی طلبــد کــه متاســفانه محدودیــت هــای موجــود موانعــی را بــر ســر راه بهــره منــدی از
فرصــت هــای ایجــاد شــده قــرار داده اســت.عدم امــکان نقلوانتقــاالت پولــی ،چالشهــای
موجــود در مســیر صــادرات کاالهــای ســاخته شــده ،هزینههــای ســنگین حمــل و نقــل ،نبــود
خــط اعتبــاری مناســب و اجــرا نشــدن توافق تجــارت آزاد بــا ســوریه از مهمتریــن عوامــل
محدودکننــدهای اســت کــه باعــث شــده تجــار و ســرمایهگذاران ایرانــی نتواننــد حضــور
تاثیرگــذاری در پروژههــای اقتصــادی ســوریه در قالــب ساختوســاز ،بازســازی و افزایــش
حجــم مبــادالت تجــاری داشــته باشــند.نبود خــط اعتبــاری مناســب و اجــرا نشــدن توافــق
تجــارت آزاد بــا ســوریه مشــکالت زیــادی را بــه بازرگانــان وارد کــرده اســت .راه زمینــی بــرای
انتقــال کاال بــه ســوریه بســیار محــدود اســت ،بایــد از مســیر کشــتیرانی بــرای حمــل کاالهــا
اســتفاده کننــد کــه ایــن روش انتقــال کاال هزینههــای باالیــی را بــه بازرگانــان تحمیــل کــرده
اســت .همچنین تجــار ایرانــی نمیتوانند پول محصــوالت صادراتــی خــود بــه ســوریه را بــه
ســهولت دریافــت کنند.آنچه مســلم اســت بــرای گســترش همکاریهای تجــاری دو کشــور الزم
اســت ســوریه علیرغــم تحریــم های موجــود گام هــای موثــری در راســتای رفع موانــع از جمله
تســهیل نقــل و انتقــاالت پولــی و بانکــی و نیــز اجرایــی نمــودن توافــق تجــارت آزاد ایــران بــا
ســوریه بــردارد .همچنیــن معافیتهــای مالیاتــی میتوانــد مشــوقی بــرای ســرمایهگذاران
در اقتصــاد ایــن کشــور باشــد.راهاندازی اتــاق مشــترک ایــران و ســوریه میتواند گام موثــری
در راســتای بازســازی زیرســاختهای تخریــب شــده در ایــن کشــور باشــد.در حــال حاضــر
ســوریه نیازهــای متعــددی دارد کــه شــرکتهای ایرانــی میتواننــد آنهــا را بــر طــرف کننــد.
ســوریه فرصــت مناســبی بــرای صــادرات مجــدد اســت و در ایــن حــوزه ســوریه کشــور ارزانــی
بــه شــمار مــیرود کــه فعــاالن اقتصــادی ایــران میتواننــد از آن بهــره ببرند .شناســایی
فرصــت هــای تجــاری در ســوریه و پــروژه هــای موجــود بــرای ســرمایه گــذاری و نیازهــای
کاالیــی و زیرســاختی ایــن کشــور از نــکات بســیار مهمــی اســت کــه تجــار و فعــاالن اقتصادی
بایــد بطــور کارشناســی شــده بــه آن اهتمــام بورزنــد تــا بتــوان از پتانســیل هــای بالقــوه ایــن
کشــور جهــت گســترش مناســبات تجــاری و نیــز رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور بهــره بــرد.

روند توسعه در ویتنام همچنان ادامه دارد
بهنازحکیمانه
مجمــع ملــی ویتنــام نخســت وزیــر جدیــد
خــود را در  1۵آوریــل  2021تعییــن کــرد کــه
بــه معنــای اتمــام تغییــر وتحــول در رهبــری
حــزب کمونیســت اســت .خبرگــذاری ویتنــام
گــزارش داد فــام میــن چیــن  63ســاله کــه
رییــس کمیســیون ســازمان مرکــزی فعلــی
اســت کــه توســط اعضــای مجمــع ملــی
بــا  462رای مثبــت از  466عضــو انتخــاب
شــده اســت .او بــه نگویــن فــو ترونــگ دبیــر
کل قدرتمنــد فعلــی حــزب ویتنــام ،رییــس
جمهــور نگویــن ژواک پــوک ورییــس مجلــس
ملــی وونــگ دیــن هوبــرای تکمیل چهارســتون
ســاختاررهبری پیوســت .ارتقــا او بــه ایــن
ســمت نقــض هنجــاری اســت کــه از ســال
 1986وجــود داشــته وبــه موجــب ایــن قانــون
ایــن ســمت بــه طــور کلــی بــرای شــخصی
اختصــاص دارد کــه قبــال بــه عنــوان معــاون
نخســت وزیــر خدمــت کــرده اســت.
در تشــکیل کمیتــه درحالــی کــه ترونــگ
 ۷6ســاله بــه عنــوان رییــس حــزب بایــد از
سیاســت هــای کلــی ومســایل مربــوط بــه
حــزب مراقبــت کنــد ،رییــس جمهــورو رییــس
مجمــع ملــی بــا موقعیــت هــای تشــریفاتی
نفــوذ کمــی در اجــرای سیاســت خواهنــد
داشــت .فــام میــن چیــن بــه عنــوان نخســت
وزیــر بعــدی ،مســئول اصلــی اجــرای برنامــه
هــای برنامــه هــای توســعه کشــور بــرای
حداقــل پنــج ســال آینــده خواهــد بــود.
دولــت جدیــد بــا چالــش هــای زیــادی
مواجــه خواهــد شــد و انتظــار مــیرود فــام
میــن چیــن نخســت وزیــر جدیــد اصالحــات
جســورانه ای را بــرای دســتیابی بــه اهــداف
توســعه ویتنــام انجــام دهــد .نقطــه کانونــی
ایــن اصالحــات درزمانــی اســت کــه میــن
چیــن چگونــه کشــور را بــرای دســتیابی بــه
اهــداف اقتصــادی اجتماعــی تعییــن شــده
در ســیزدهمین کنگــره ملــی حــزب ویتنــام
کــه در فوریــه امســال منعقــد شــد ،هدایــت
می کنــد .
کنگــره طــرح آرمانــی تبدیــل ویتنــام بــه
یــک اقتصــاد بــا درآمــد متوســط تــا ســال
 2030ویــک اقتصــاد توســعه یافتــه بــا درآمــد
بــاال را تــا ســال  204۵تصویــب کــرد .هــدف
اصلــی فــام میــن چیــن افزایــش تولیــد
ناخالــص داخلــی بــه  2۷۵0دالر تــا پایــان
 2020و  ۵000دالر تــا پایــان  202۵اســت.

بــرای انجــام ایــن کار ویتنــام بایــد در ۵ســال
آینــده بــه طــور متوســط نــرخ رشــد اقتصــادی
 6.۵تــا  ۷درصــد را بــه دســت آورد ،کــه بــرای
دولــت جدیــد وظیفــه چنــدان آســانی نیســت.
عــالوه بــر ایــن ویتنــام بــرای دســتیابی بــه
وضعیــت پردرآمــد تــا ســال  204۵بایــد مــدل
رشــد خــود را از یــک مــدل مبتنــی بــر نیــروی
کار ونیــروی انســانی بــه یــک مــدل دیگــر
مبتنــی بــر فــن آوری و نــوآوری تغییردهــد
ودولــت جدیــد نیــاز بــه ایجــاد پایــه ای محکم
بــرای گــذار در ۵تــا  10ســال آینــده دارد .اگــر
ویتنــام قراراســت تــا ســال  204۵بــه درآمــدی
بــاال دســت پیــدا کنــد ،الزم اســت کــه از
طــرق اســتفاده از فــن آوری هــای پیشــرفته
ماننــد اینترنــت اشــیا ،هــوش مصنوعــی،
محاســبات کوانتومــی وغیــره بــاال رود کــه
مطمئنــا بــه جامعــه ای بســیار متفــاوت از
جامعــه ای کــه امــروز میشناســیم منجــر
میشــود .بــرای اطمینــان از کمتریــن اخــالل
در ایــن تغییــرات رهبرمیبایســت قــوی
واصالح طلب باشد.
اوبــه عنــوان رییــس کمیســیون قدرتمنــد
ســازمان مرکــزی حــزب ،دبیــر کل اســتان
کوانــگ نیــن وهمچنیــن بــه عنــوان معــاون
وزیــر امنیــت ملــی ،دارای تجربــه مدیریــت
گســترده در ســطح مرکــزی ومحلــی اســت.
بــی تجربهگــی نســبی او در زمینــه مدیریــت
اقتصــادی ملــی میتوانــد بــه عنــوان ســرمایه
ای در جهــت تــالش وانــرژی بیشــتر بــرای
انجــام اهــداف بلنــد پروازانــه توســعه باشــد.

در گفتوگوی گسترش نیوز با یک استاد دانشگاه:

کدام دولت
یارانه بیشتری می دهد؟

فــام میــن چیــن بــه عنــوان مــرد بــزرگ
ابتــکار عمــل شــناخته میشــود .زمــان
حضــور وی در کوانــگ نیــن از ســال  2011تــا
 201۵بــوده کــه شــاهد تحــول اقتصــاد محلــی
از طریــق از طریــق ایجــاد زیــر ســاخت هــای
بــا کیفیــت بــاال ،توســعه صنعــت گردشــگری
و ایجــاد تنــوع در اقتصــاد ورای گردشــگردی
و اســتخراج زغــال ســنگ بــه ســمت تولیــد
بــود .او همچنیــن مســئول پــروژه آزمایشــی
حــزب در اســتان بــود کــه شــاهد حــذف
شــوراهای مــردم در ســطح منطقــه بــرای
کاهــش دیــوان ســاالری وبروکراســی ،افزایــش
کارایــی وجلوگیــری از فســاد بــود .بــه عــالوه
او بــه عنــوان مدافــع مناطــق ویــژه اقتصــادی
شــناخته شــده اســت
بــه عنــوان یــک نخســت وزیــر فــام میــن چین
نیــاز اســت تــا روابــط بیــن چیــن وایــاالت
متحــده امریــکا را بــا رقابــت اســتراتژیک
مدیریــت کنــد هنگامــی کــه رقابــت
اســتراتژیک بیــن آنهــا در حــال افزایــش اســت
ودر عیــن حــال ویتنــام بــرای آنهــا بــه عنــوان
یــک کشــور مهــم قلمــداد میشــود.از جملــه
مهمتریــن چالــش دولــت جدیــد حفــظ صلــح
وثبــات در منطقــه بــرای توســعه اقتصــادی
کشــور ودر عیــن حــال محافظــت از حاکمیــت
ارضــی آن واحتــرام بــه قوانیــن بیــن الملــل در
دریــای مــورد مناقشــه جنــوب چیــن اســت.
آزمایــش بــزرگ دیگربــرای فــام میــن چیــن
ودولــت جدیــد او تضمیــن ســرعت بــاالی
رشــد اقتصــادی در نوســات جهانــی ناشــی از

پاندمــی کوویــد  19اســت کــه ممکــن اســت
منجــر بــه اخــالل در توســعه ویتنــام شــود.
در حالــی کــه کوویــد  19منجربــه ویرانــی
جمعیــت و اقتصــاد کشــور هــای ثروتمنــد تــر
شــده اســت امــا ویتنــام تنهــا  263۷مــورد
ابتــال و 3۵مــورد منجــر بــه فوت داشــته اســت
کــه ایــن یکــی از معــدود داســتانهای موفقیــت
در جهــان اســت کــه در نتیجــه آن رشــد
اقتصــادی  2.9درصــد در ســال گذشــته بــوده
اســت .ویتنــام در مســیر بهبــود اقتصــادی
بعــد از کوویــد  19اســت امــا بــا توجــه بــه
اینکــه اقتصــاد ایــن کشــور کامــال وابســته بــه
تجــارت خارجــی و ســرمایه گــذاری اســت
ایــن مســیرکمی ناهمــوار خواهــد بــود.
ارائــه رشــد اقتصــادی پایــدار ومســتحکم
ازجملــه مــوارد دیگــر بــه تواناییهایــی
حاکمیــت قــوی تــری نیازمنــد اســت.
امــروزه دولــت ویتنــام بــا کمبــود ســرمایه
انســانی مواجــه اســت .وفــاداری ،ســن
خدمــت ،ســابقه خانوادگــی و ســایر معیارهــای
غیرمرتبــط بــر عمکــرد شــغلی وتصمیمــات
انتصــاب تاثیــر میگــذارد .کابینــه فــام میــن
چیــن انتظــار مــیرود کــه مشــوق ویــژه ای
بــرای فضــای شایســته ســاالری در جهــت
جــذب بهتریــن ودرخشــان تریــن اســتعداد هــا
را ارائــه دهــد.
چنیــن اســتنباط میشــود کــه دولــت جدیــد
بــرای ترویــج اصالحــات نهــادی تحــت الگــوی
دولــت ســازنده ،توســعه اقتصــادی معجــزه
آســایی را بــرای کشــورهای شــرق آســیا ایجــاد
کــرده اســت کــه ویژگــی اصلــی آن اهمیــت
دادن بــه نقــش دولــت در ارتقــا صنعتــی
ســازی ورشــد اقتصــادی اســت .در حالــی کــه
علــی رغــم تالشــهای انجــام شــده در کوانــگ
نیــن کارامــدی سیســتم اداری کنــد بــوده
و بــه طــور بالقــوه مانــع توانایــی ویتنــام در
رســیدن بــه اهــداف توســعه خــود شــده اســت.
فــام میــن چیــن راهــی طوالنــی بــرای
موفقیــت در نخســت وزیــری در پیــش
دارد وبــرای تحقــق اهــداف توســعه بلنــد
پروازانــه توســعه کشــوردرپنج ســال آینــده،
انتظــار مــیرود کــه وی دســتاوردهای
چشمگیرنخســت وزیــر ســابق نگویــن خــوان
فــوک را در ســاخت یــک دولــت نوســازی
شــده ،ســاختاری و دیجیتــال بهبــود بخشــد
وایــن کشــور را بــه یــک دوره جدیــد رشــد
وشــکوفایی برســاند.

عباس شمس اللهی خبر داد:

ضریب  100درصدی نفوذ پذیری گاز
در مناطق شهری و روستایی مهران

اخبار کوتاه
تعداد زندانیان آنقدرها هم زیاد نیست که شما نوشته اید!

مدیر مسئول محترم روزنامه آسیا
سالم علیکم
احترامـاً بدینوسـیله بـه موجـب مـاده  23قانـون مطبوعات در پاسـخ به مطلب انتشـار
یافتـه مورخـه  99/11/30در صفحـه اول آن روزنامـه با عنـوان ((تعداد بـاالی زندانیان
در ایـران! ))  ،تکذیبیـه ایـن سـازمان ،پس از وصول بالفاصله در همان صفحه و سـتون
به شـرح ذیل منتشـر شود.
((حسـب اعـالم دفتـر آمـار و فنـاوری اطالعـات سـازمان زندانهـا ،آمـار اعالمـی این
روزنامـه بـه مـورخ  99/11/30در خصوص تعـداد زندانیان ثابت و ورودی سـالیانه و نیز
ً
کامـال خالف واقـع بوده
ظرفیـت اسـمی زندانهـا ،بـا توجـه بـه آمار رسـمی سـازمان،
و تعـداد زندانیـان ثابـت و ورودی سـالیانه بـه مراتـب پایین تـر از آماری اسـت که این
روزنامـه ادعـا نمـوده و همچنیـن ظرفیـت اسـتاندارد زندانها بـه مراتب مطلـوب تر از
آمـاری اسـت که در مطلب منتشـره آمده اسـت و ادعـای این روزنامه مبنـی بر نقل آن
از منبـع رسـمی سـازمان زندانهـا نیز خـالف واقع میباشـد)).
عاصف حمدالهی
سرپرست اداره کل قضایی ،اجرای احکام و امور مجلس

سیاســتهای یارانــهای در ســالهای پــس از
انقــالب همــواره بــه عنــوان یکــی از ســنجههای
صعــود و نــزول شــخصیتهای سیاســی در میــان
طبقــات فرودســت اقتصــادی کشــور بــوده اســت.
انقــالب بــا وعدههــای یارانــهای بــه ثمــر نشســت!
ایــن جملــه را نیکــی آر کــدی پژوهشــگر اقتصــاد
سیاســی ایــران در توصیــف یکــی از دالیــل پیــروزی
انقــالب شــکوهمند اســالمی بیــان کــرده اســت.
وعده آب و برق مجانــی کــه در دولــت حاضــر پــس
از  42ســال تحقــق یافــت ،تنهــا یکــی از فرمتهــای
یارانــهای پــس از انقــالب اســت کــه به یــک جذابیت
اســتمراری در اقتصــاد کشــور بــرای طبقــات مختلف
و فرودســت تبدیــل شــد .بررســی عملکــرد یارانــهای
دولتهــا پــس از انقــالب و در پیــش از انتخابــات
پیــش رو ،یکــی از فانوسهایــی اســت کــه میتوانــد
بــه شــهروندان بــرای ســنجش عیــار اقتصــادی
کاندیداهــای گوناگــون و ارزیابــی عملکــرد دولتهای
گذشــته کمــک کنــد .مهــدی پازوکــی اقتصــاددان و
اســتاد دانشــگاه در گفتوگــو بــا گســترش نیــوز بــه
بازخوانــی پرشــتاب از عملکــرد یارانــهای دولتهــای
مختلــف پــس از انقــالب پرداختــه اســت.رکوددار
پرداخــت یارانــه کــدام دولــت اســت؟
ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی

بــر ایــن کــه کــدام دولــت بیشــترین یارانه را
پرداخــت کــرده اســت ،اظهــار داشــت؟ گمــان
نمیکنــم هیــچ دولتی بــه انــدازه دولــت فعلــی
اقــدام بــه پرداخت یارانههــای نقــدی و غیرنقــدی
بــه مــردم کــرده باشــد! در واقــع هرچنــد ایــن
دولــت بــا شــعار مقابلــه بــا گداپــروری و در نقــد
دولــت پیشــین بــر ســر کار آمــد امــا خــودش در
تلــه پرداخــت بیشــتر یارانــه گرفتــار شــد .حفــظ
همــان یارانــه نقــدی قبلــی و پرداخــت آن بــه تمــام
دریافتکنندگانــی کــه از دریافــت آن اعــالم انصــراف
نکــرده بودنــد ،تعریف یارانــه معیشــتی جدید
بــرای مــردم کــه بازهــم بحــث پرداخــت نقــدی
و افزایــش هزینههــای جــاری را در برداشــت،
طــرح آب و بــرق امیــد کــه باعــث رایــگان شــدن
ایــن دو حامل انرژی بــرای بســیاری از مــردم
شــد ،یارانه کاالیی یــا همان ســبد کاال کــه
چنــد نوبــت پرداخــت شــد .یارانــه ارزی بــه دالر
جهانگیــری معــروف شــد و باعــث توزیــع بیــش ۷0
میلیــارد دالر یارانــه ارزی بــه شــکل ترجیحــی بــرای
واردکننــدگان شــد و تســهیالت دســتوری کمبهــره
بــرای مســائل مختلــف و پرداخت ســود ســهام
عدالت باعــث شــد کــه ایــن دولــت را یارانــهای ترین
دولــت تاریــخ ایــران قلمــداد کنیــم.

با رأی نمایندگان؛ اخذ کد رهگیری
برای خرید و اجاره مسکن الزامی شد
مجلــس در مصوبــهای مقــرر کــرد کــه بــرای نظــارت بــر بــازار
مســکن درج کلیــه معامــالت خریــد ،فــروش ،پیــش خریــد ،پیــش

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایــالم از ضریــب
 100درصــدی نفــوذ پذیــری گاز در مناطــق
شــهری و روســتایی مهــران خبــر داد و گفــت:
هــر دو شــهر ایــن شهرســتان کــه شــهرهای
صالــح آبــاد و مهــران مــی باشــند و نیــز تمــام
روســتاهای دارای قابلیــت گازرســانی گازدار مــی
باشــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج ایــالم  ،عبــاس
شــمس اللهــی بــا اشــاره بــه اینکــه مهــران
در ســال  99بعنــوان دومیــن شهرســتان
ســبز اســتان معرفــی شــد ،افــزود :در ایــن
شهرســتان تنهــا دو روســتا بدلیــل کــم بــودن
تعــداد خانــوار ســاکن و بــاال بــودن ســرانه
گازرســانی خــارج از مقــررات جــاری نیــز بعــد
مســافت از خطــوط لولــه گاز موجــود تاکنــون
گازدار نشــده اســت کــه در حــال رایزنــی
بــرای اخــذ مجــوز گازرســانی بــه ایــن دو
روســتا بــوده و جــزء برنامــه هــای آتــی ایــن
شرکت می باشد.
شــمس اللهــی اظهــار داشــت :ایــن شهرســتان
دارای  8هــزار و  ۵00مشــترک اســت کــه از
ایــن تعــداد پنــج هــزارو  ۵00اشــتراک شــهری
و ســه هــزار مشــترک روســتایی از نعمــت گاز

فــروش ،رهــن و اجــاره مســکن در ســامانه ثبــت معامــالت امــالک و
مســتغالت کشــور و اخــذ کــد رهگیــری الزامــی اســت.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر ،نماینــدگان در جلســه علنــی
دیــروز مجلــس شــورای اســالمی و در جریــان بررســی جزئیــات
طرح جهش تولیــد و تأمیــن مســکن ،بــا مــاده  18و  19ایــن طــرح
موافقــت کردنــد.در مــاده  18آمــده اســت :ســازمان امــور مالیاتــی
مکلــف اســت مالیات آماده ســازی ،محوطــه ســازی ،زیربنایــی و

برخــوردار شــده انــد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایــالم بــا بیــان
اینکــه  408کیلومتــر خطــوط انتقــال ،تغذیــه و
شــبکه توزیــع گاز در شهرســتان مهــران اجــرا
شــده اســت ،تصریــح کــرد :بــرای گازرســانی بــه
مناطــق شــهری ایــن شهرســتان 22۷ ،کیلومتر
و بــرای مناطــق روســتایی  181کیلومتــر
خطــوط لولــه گاز در کالس و ســایزهای مختلف
اجــرا شــده اســت.
شــمس اللهــی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای
شــروع عملیــات گازرســانی بــه شهرســتان
مهــران تاکنــون مبلغــی بالــغ بــر 228
میلیــارد ریــال از محــل منابــع داخلــی ایــن
شــرکت هزینــه شــده اســت ،خاطرنشــان
کــرد :در ســال گذشــته بیــش از  10میلیــارد
و  230میلیــون ریــال بــرای گازرســانی بــه
مناطــق شــهری و روســتایی مهــران هزینــه
شده است.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان ایــالم افــزود:
در شهرســتان مــرزی مهــران یــک شــهرک
صنعتــی ،منطقــه ویــژه اقتصــادی 2 ،جایــگاه
 cngو  46واحــد تولیــدی و صنعتــی گازدار و
اشــتراک پذیــری شــده انــد.

روبنایــی و ســاخت مســکن کلیــه برنامههــای حمایتــی مســکن را
بــا قیمــت ثابــت بــه ازای هــر واحــد مســکونی کــه توســط وزارت راه
و شهرســازی اعــالم میگــردد ،محاســبه نمایــد.
مطابــق بــا مــاده  19ایــن طــرح ،در راســتای رصد و نظــارت بــر
بــازار مســکن درج کلیه معامــالت خریــد ،فــروش ،پیــش خریــد،
پیــش فــروش ،رهــن و اجــاره مســکن در ســامانه ثبــت معامــالت
امــالک و مســتغالت کشــور و اخــذ کــد رهگیــری الزامــی اســت.
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NEW GOVERNMENT EXPECTED TO BRING VIETNAM TO

یادداشت
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وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

امضای تفاهمنامه برای ساخت  ۱.۲میلیون واحد مسکونی

A NEW DEVELOPMENT ERA
populations and economies of
much wealthier nations, Vietnam has effectively contained
COVID-19 with only 2637 cases and 35 deaths, making it
one of the world’s few success
stories and as a result, saw its
economy expanding 2,9% last
year. Vietnam is on the road
to post-COVID-19 economic
recovery but it’s likely to be a
rocky ride, given that its economy is highly dependent on
foreign trade and investment.
Delivering consistent and robust economic growth will
require, among other things,
stronger governance capabilities. Today, the government
is facing a critical shortage of
human capital. Loyalty, seniority, family background and
other criteria unrelated to job
performance too often affect
appointment and promotion
decisions. Chinh’s government
is expected to offer special
incentives to create a meritocratic environment to attract
the best and brightest talent.
The new government is also inferred to promote institutional reform under the model of
the constructive government,
which has created miraculous
economic development for
East Asian countries with its
basic characteristic is to attach
importance to the role of the
state in promoting industrialization and driving the economy up. Meanwhile, despite the
experiments in Quang Ninh, efforts to make the administrative system leaner and more
efficient have been slow, potentially hobbling Vietnam’s
ability to hit its development
targets.Chinh will have long
way to go to become a successful prime minister. To
fulfill the ambitious development targets of the country
in the next five years, he is
highly expected to improve
the impressive achievements
of his predecessor Nguyen
Xuan Phuc in building a renovated, tectonic and digital
government, taking Vietnam
into a new era of growth and
prosperity.

Behnaz Hakimane – Asia Newspaper

development goals. Chinh is
known as man of major initiatives. His time in Quang Ninh,
from 2011 to 2015, saw the
transformation of the local
economy through building
high-quality infrastructure, developing the tourism industry
and diversifying its economy
beyond tourism and coal mining to manufacturing. He was
also in charge of the party’s
pilot project in the province
that saw the elimination of
people’s councils at the district
level to reduce bureaucracy,
increase efficiency and curb
corruption. Plus, he is known
to be an advocate of special
economic zones.As prime minister, Chinh will need to carefully manage relations with China
and the United States when
their strategic competition is
intensifying whereas Vietnam
has become an increasingly
important partner for both.
Among major challenges for
the new government is to
maintain peace and stability
in the region for the country’s
economic development, meanwhile protecting effectively its
territorial rights and sovereignty and ensuring the respect to
international laws in the disputed South China Sea.Another big test for Chinh and his
new government is to guarantee high economic growth rate
in the global volatility generated by the COVID-19 pandemic
which may disrupt Vietnam’s
development. While the pandemic wreaked havoc on the

up from $2,750 at the end of
2020. To get it done, Vietnam
has to achieve an average economic growth rate of 6.5 to 7
per cent in the next five years,
not a small task for the new
government. Furthermore, to
achieve its high-income status
by 2045, Vietnam will have to
shift its growth model from
a resource and labor-based
model to one driven by high
technology and innovation and
the new government needs
to create a solid foundation
for the transition in the next
five to 10 years. If Vietnam is
to become a high-income developed nation by 2045, it has
to go up the economic value
chain through incorporation of
cutting-edge technologies like
the Internet of Things, artificial
intelligence, quantum computing, etc. And this would certainly produce a very different
society from the one we know
today. In order to ensure that
these societal changes are
least disruptive, leadership
needs to be both strong and
reform-minded. Having served
as Head of the Party’s powerful Central Organisation Commission, the party secretary of
Quang Ninh Province and earlier Deputy Minister of Public Security, Chinh has a wide
range of management experience, both at central and local
level. His relative inexperience
on national economic management could be an asset
as he would be more energized to carry out ambitious

Vietnam’s National Assembly
approved a new Prime Minister on Monday, marking the
completion of a reshuffle of
the country’s Communist Party
leadership. Pham Minh Chinh,
63, who is currently the Party’s Central Organisation Commission chief, was voted in by
462 out of 466 members of the
National Assembly, the Vietnam News Agency reported.
He joins the party’s powerful
incumbent General Secretary
Nguyen Phu Trong, President
Nguyen Xuan Phuc and the
National Assembly Chairman
Vuong Dinh Hue to complete
the ‘four-pillared’ leadership
structure. His promotion to the
prime minister position breaks
a norm that has been in place
since 1986, by which the position is generally reserved for
someone who has previously
served as deputy prime minister.In the set up, while Mr.
Trong, 76, as the Party’s leader
shall take care of overall policy
direction and party issues, the
President and the National Assembly Chairman with mostly
ceremonial positions will have
less influence over policy implementation. Chinh, as the
next prime minister, will be
the actual person in charge to
execute the country’s development plans for at least the next
five years. The new government is expected to face many
challenges ahead and Chinh,
as the new prime minister, is
expected to push bold reforms
that Vietnam needs to achieve
its development targets. The
spotlight will be on how Chinh
steers the country to achieve
the socio-economic goals set at
the 13th National Congress of
the Communist Party of Vietnam concluded in February this
year. The Congress adopted the
ambitious plan of turning Vietnam into an upper-middle income economy by 2030 and a
high-income developed economy by 2045. The immediate
goal for Chinh is to raise GDP
per capita to $5,000 by 2025

در پاسخ به سرمقاله مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی
تاریــخ ادوار ریاســت جمهــوری در تاریــخ معاصــر
ایــران کــه بــه طــور مشــخص بــه دوران بعــد از
انقــالب اســالمی بــاز مــی گــردد و از ثمــرات ایــن
انقــالب مردمــی اســت بــه خوبــی گــواه حضــور
پررنــگ جریــان اصــالح طلبــی در بیشــتر دوره
هــای آن اســت .امــا اکنــون کــه ایــن جریــان بــه
نوعــی مشــخص در ایــن عرصــه ،دارای کارنامــه
ناموفقــی اســت و امیــدی نیــز بــه کســب رای
مردمــی در ایــن دوره انتخابــات پیــش رو ندارنــد،
طبــق معمــول همیشــگی بــه بــازی انتخــاب
بیــن بــد و بدتــر روی آورده و ایــن بــار بــا گزینــه
نظامــی هراســی ســعی ،خواســته یــا ناخواســته
همــگام بــا دشــمن ســعی در تخریــب اصیــل
تریــن نیروهــای انقــالب اســالمی و رســیدن
بــه اهــداف خــود دارد .یکــی از مثــال متعــدد
ایــن جریــان بــه اصطــالح روشــنفکر در تبییــن
ایــن مســاله ،مقالــه اخیــر مســیح مهاجــری در
روزنامــه جمهــوری اســالمی اســت .وی بــا مقارنه
ســال  1300شمســی بــا  ،1400انتخــاب یــک
نظامــی را بــا رای مــردم و از مســیر دموکراتیــک
بــا روی کار آمــدن یــک نظامــی از مســیر کودتــا
را یــک رویــداد و امــر همســان دانســته اســت! و
بــدون توجــه بــه کانتکســت تاریخــی متفــاوت بــا
حربــه رضاخــان هراســی ســعی در تخریــب کلــی
نظامیــان در کســوت سیاســت داشــته اســت.

مهاجــری در بخشــی از مقالــه ی خــود ،روی کار
آمــدن رضاخــان پهلــوی را دلیــل بازگشــت ایــران
بــه مســیر دیکتاتــوری دانســته اســت و البتــه در
هیــچ کجــای نوشــته خویــش بیــان نکــرده کــه
چگونــه میتــوان آشــفتگی ،نــا امنــی ،قحطــی و
اشــغال کشــور را از زمــان انقــالب مشــروطه تــا
پایــان قاجــار را از ثمــرات دموکراســی دانســت؟!!
برآمــدن رضاخــان چــه حاصــل کودتــای
انگلیســی باشــد و چــه تقاضایــی برآمــده از
بســتر جامعــه ی آن روز ایــران ،کــه اتفاقــاً

مطبوعــات ،خاطــرات و دیگــر اســناد تاریخــی
بــه خوبــی گــواه ایــن خواســت عمومــی بــرای
بــر ســرکار آمــدن یــک فــرد مقتــدر اســت ،بهتــر
آن اســت کــه در بســتر شــرایط آن روز ایــران
و جامعــه ی جهانــی مــورد بررســی متخصصیــن
تاریــخ معاصــر قــرار گیــرد .گــو اینکــه در همــان
زمــان روی کار آمــدن پهلــوی اول ،در بســیاری
از کشــورهای مطــرح جهانــی نیــز نظامیــان بــر
ســر کار بودنــد و البتــه دموکراســی خواهــی بــه
شــکل امــروز محلــی از اعــراب نداشــت.ترکیه،

معاون مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خبر داد

تولید انبوه واکسن رازی «کوو پارس» از نیمه مرداد

فــالح ،معــاون مؤسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی گفــت :برنامــه ریــزی ما
بــرای تولیــد انبــوه واکســن از اواخــر مرداد اســت.
بــه گزارش بــازار ،محمدحســین فــالح دربــاره آخریــن جزئیــات اجــرای کارآزمایــی
بالینــی واکســن کرونــا انســتیتو رازی بــا نــام «کووپــارس» ،گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
آزمایشــگاه اندکــی در ارائــه پاســخ آزمایشهــا بــه مــا تاخیــر داشــت اندکــی بــه تاخیــر
بــه عــدد مــورد نظــر میرســیم .خوشــبختانه تــا روز  16فروردیــن مــاه  120نفــر دوز
اول واکســن و  42نفــر دوز دوم کووپــارس را دریافــت کردهانــد.وی افــزود :از نظــر ایمنــی
واکســن هــم تاکنــون کســانی کــه واکســن را دریافــت کردنــد دچــار مشــکلی نشــدند
و شــرایط بــه خوبــی در حــال پیشــرفت اســت .در مــورد ایمنیزایــی واکســن در برابــر
ویــروس هــم از اواخــر هفتــه آینــده کــه  14روز از تزریــق دوز دوم واکســن بــه اولیــن
گــروه گذشــته باشــد میتوانیــم نتایــج جدیــدی ارائــه دهیــم در واقــع اعــالم نتیجــه
ایمنیزایــی واکســن ابتــدا در  13نفــر پیشقــراول اعــالم میشــود و در مــورد ســایرین
هــم بایــد منتظــر باشــیم تــا از نوبــت دوم تزریــق واکســن  14روز گذشــته باشــد.
معــاون مؤسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی در پاســخ بــه اینکــه آیــا ممکن
اســت مرحلــه دوم و ســوم کارآزمایــی بالینــی واکســن کووپــارس در هــم ادغــام شــود؟،
گفــت :اگــر قــرار بــه ادغــام دو مرحلــه باشــد فراینــد ســنگینی پیــش روی مــا قــرار
میگیــرد بنابرایــن؛ احتمــاال ابتــدا مرحلــه دوم کارآزمایــی بالینــی را انجــام میدهیــم و
ســپس مرحلــه ســوم را آغــاز میکنیــم .مرحلــه دوم کارآزمایــی بالینــی بــرای بررســی
ایمنیزایــی تزریــق واکســن اســت و ادغــام مرحلــه دو و ســه میتوانــد یــک ریســک
باشــد.وی افــزود :در مرحلــه دوم قــرار اســت کارآزمایــی بالینــی بــر  ۵00نفــر انجــام
شــود کــه یــک گــروه  2۵0نفــره واکســن و یــک گــروه  2۵0نفــره هــم پالســیبو
دریافــت خواهنــد کــرد در مرحلــه ســوم هــم هنــوز بــه عــدد قطعــی نرســیدیم ،امــا
تعــداد افــرادی کــه واکســن را دریافــت خواهنــد کــرد حداقــل از  10هــزار نفــر شــروع
میشــود .ســایت همچنــان بــاز اســت و کســانیکه اعــالم داوطلبــی کردنــد بــه مــرور
زمــان بــرای تزریــق واکســن دعــوت میشــوند.فالح دربــاره زمــان احتمالــی آغــاز تولیــد
انبــوه واکســن کووپــارس انســتیتو رازی ،اظهــار داشــت :پیشبینــی میکنیــم تــا نیمــه
شــهریور آنالیــز بینابینــی مرحلــه ســوم مطالعــه را انجــام دهیــم و بــر ایــن اســاس برنامه
ریــزی مــا بــرای تولیــد انبــوه واکســن از اواخــر مــرداد اســت.وی همچنیــن تاکیــد کــرد:
واکســن کرونــا انســتیتو رازی در  3دوز تهیــه شــده اســت کــه دو دوز اول عضالنــی و
دوز ســوم استنشــاقی اســت .تزریــق واکســن در روز صفــر و  21صــورت گرفتــه و دوز
استنشــاقی روز  ۵1در اختیــار داوطلبــان قــرار میگیــرد.
بــه گفتــه فــالح مرحلــه اول کارآزمایــی بالینی واکســن کووپارس از یکشــنبه  10اســفند
ـراول تزریــق
 1399بــا دو نفــر از داوطلبــان آغــاز شــد و طــی یــک هفتــه  13نفــر پیشقـ ِ
واکســن ،دوز اول آن را دریافــت کردند.
کاهش بیکاری با سقوط نرخ مشارکت اقتصادی

رئیس جمهور نظامی انتخاب و اتفاق میمون سال 1400

صادق خانی علی اکبری
مولف کتاب رئیس جمهور نظامی

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :بیــش از یــک میلیــون و  200هــزار تفاهمنامــه بــه منظور
ســاخت مســکن بــرای فرهنگیــان ،شــاغلین ،بازنشســتگان و ...امضــا کردیم کــه اولویت
بــا افــراد فاقد مســکن اســت.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر ،محمــد اســالمی ،در مراســم «بهرهبــرداری از مســکن
محرومــان توســط ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)» که صبح ســه شــنبه هفدهــم
فروردین  1400برگــزار شــد ،ضمــن قدردانــی از ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)
در توجــه بــه طرحهــای مســکن ،افــزود :رونــق مســکن باعــث رونــق تولیــد ،توســعه
اشــتغال ،رفــاه و منزلــت اجتماعــی و… ،و افزایــش ســطح کیفــی زندگــی خانوادههــا
خواهــد بود بــه همیــن دلیل تمــام فکــر ،برنامــه و اراده مــا ایــن اســت کــه بــا رونــق
مســکن بتوانیــم پایــداری تولیــد را پایهگــذاری کنیــم.
وی بــه ســه اقــدام مهــم اشــاره کــرد و گفــت :شناســایی کانــون تقاضــا ،جامعــه هــدف
و اقــدام آگاهانه بــر اســاس دو اصــل قبلــی و تعویــق پروژههــا از جملــه اهدافــی اســت
کــه دنبــال میکنیم.اســالمی بــه طــرح ملی مســکن اشــاره کرد و افــزود :در مرحلــه
اول  436هــزار نفــر و در مرحلــه دوم  110هــزار نفر ثبــت نام کــرده و واجــد شــرایط
تشــخیص داده شــدند و مــا طــرح ملــی مســکن را بــرای ایــن جامعــه هــدف آغــاز
کردیم.وزیــر راه و شهرســازی گفــت :نکتــه مهــم دیگــر در طــرح ملی مســکن این اســت
کــه بتوانیــم زمیــن مرغــوب شــهری داشــته باشــیم کــه در ایــن خصــوص اقداماتــی
انجــام شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه  10هــزار پــروژه در ســطح کشــور بــرای
مســکن تعریــف کردیــم ،افــزود :ایــن پروژههــا ،طرحهایــی هســتند کــه از ســوی خــود
مــردم بــرای احــداث خانــه ،مجتمعســازی و همچنین مشــارکت با بخــش خصوصــی
انجــام میشود.اســالمی بــه اصالح آئیننامههــا نیز اشــاره کــرد و گفــت :بــرای رونــق
مســکن در کشــور آئیننامههایــی اصــالح و همچنیــن قوانینــی در هیئــت دولــت
مصــوب کردیــم کــه امیدواریــم باعــث رونــق ســاخت مســکن در کشــور شــود.
وزیــر راه و شهرســازی افــزود :در بحــث مســکن ملــی ،ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)
یــک چهــارم پروژههــا را تقبــل کــرده کــه حرکــت بســیار ارزشــمندی اســت.
وی ادامــه داد :همچنیــن بیــش از یــک میلیــون و  200هزار تفاهمنامه بــه
منظور ســاخت مســکن و دســتگاههای مختلف برای فرهنگیــان ،شــاغلین،
بازنشســتگان و… ،امضــا کردیــم کــه اولویــت بــا افــراد فاقد مسکن اســت.
اســالمی در خصوص وضعیــت خانههــای خالــی نیــز گفــت :یــک میلیــون و 300
هــزار واحــد مســکونی خالــی را بــه ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی کردهایــم و 19
فروردین  1400تمــام ایرانیانــی کــه دارای ملــک هســتند ،بایــد در ســامانه ملــی
امالک ثبــت نام کنند.وزیــر راه و شهرســازی افــزود :افــرادی کــه خانــه خالــی یــا
مجتمــع مســکونی خالــی دارنــد ،میتواننــد آن را در طــرح ملــی مســکن عرضــه کننــد
و مــا زمیــن خالــی بــرای ساختوســاز مجــدد در اختیارشــان قــرار میدهیــم.

افغانســتان ،آلمــان ،ایتالیــا ،افغانســتان و بســیاری
از کشــورهای دیگــر را در آن تاریــخ سیاســت
نظامیــان هدایــت مــی نمــود و امــروز هــم
بعیــد اســت کــه در ایــن کشــورها ،بخصــوص در
کشــورهای همجــوار ،ایــن افــراد کــه گاه مثــل
آتاتــورک چهــره ای ملــی دارد ،مــورد تخریــب
قــرار گیرنــد .زیــرا کــه هــر سیاســتمداری دارای
معایــب و محاســنی اســت و احتمــاالً وقــت آن
رســیده باشــد کــه مــا نیــز بــا رویکــرد علمــی و
انتقــادی بــه بررســی پرونــده افــراد بپردازیــم و از
ســیاه یــا ســفید مطلــق دیــدن افــراد خــودداری
نماییــم.
رئیــس جمهــور نظامــی ،بــه ویــژه بــا انتخــاب
مردمــی کارنامــه روشــنی در بیشــتر کشــورهای
جهــان دارد .و اگــر دوســتان جهبــه اصالحــات
عالقــه منــد آوردن شــاهد مثــال هــای تاریخــی
در نوشــتار خویــش هســتند.بهتر آن اســت نمونــه
هــای موفــق را از قلــم نیندازنــد و بــا مقایســه دو
زمــان و دو بســتر متفــاوت نتیجــه ای یکســان
نگیرند.کــه ایــن امــر نشــان از هرچــه باشــد
نشــان منصفانــه نــگاه کــردن بــه تاریــخ نیســت.
مــردم عزیــز ایــران نیــز بــدون شــک اکنــون در
باالتریــن میــزان آگاهــی تاریخــی بــه ســر مــی
برنــد و بــه خوبــی معایــب ایــن مقایســه هــای
غیــر علمــی را درک میکننــد .و امیــد کــه بــا
انتخــاب یــک رئیــس جمهــور نظامــی اتفاقــی
میمــون را در  1400رقــم بزننــد.

نــرخ بیــکاری خراســانرضوی در زمســتان پارســال  ۷درصــد
اعــالم شــد

محســن موســویزاده | شــهرآرانیوز؛ نتایج طــرح آمارگیــری نیــرویکار در
زمســتان 1399منتشــر شــد .براســاس اعــالم مرکــز آمــار ایــران ،بررســی نــرخ بیــکاری
افــراد پانزدهســاله و بیشــتر نشــان میدهــد کــه در زمســتان ســال گذشــته ،نــرخ
بیــکاری خراســانرضوی  ۷درصــد بــوده کــه نســبتبه زمســتان ســال  1/9 ،98درصــد
کاهــش داشــته اســت .همچنیــن نــرخ مشــارکت اقتصــادی خراســانرضوی در زمســتان
ســال گذشــته42 ،درصــد بــوده کــه نســبتبه زمســتان ســال  1/9 ،98درصــد کمتــر
شــده اســت.
مهمتریــن عاملــی کــه نــرخ بیــکاری را در زمســتان ســال گذشــته نســبتبه زمســتان
 98کاهــش داده ،کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی بــوده اســت .بخشــی از جمعیــت
فعــال اســتان بهدلیــل تبعــات اقتصــادی کرونــا بــه جمعیــت غیرفعــال پیوســتهاند و
همیــن مســئله باعــث کاهــش نــرخ بیــکاری ارقام شــده اســت .نــرخ مشــارکت اقتصادی
یــا همــان نــرخ فعالیــت ،عبــارت اســت از نســبت جمعیــت فعــال (شــاغل و بیــکار) بــه
جمعیــت در ســن کار .درواقــع جمعیــت فعــال ،از جمع شــاغالن و بیکاران (افــراد جویای
کار) بهدســت میآیــد .اگــر افــراد از گــروه فعــال اقتصــادی خراســانرضوی خــارج
نمیشــدند ،نــرخ بیــکاری در ارقــام باالتــری قــرار میگرفــت .بر این اســاس ،علــت اصلی
کاهــش نــرخ بیــکاری خراســانرضوی ،بهبــود اقتصــادی و اشــتغالزایی نبــوده اســت.
بررســی نــرخ بیــکاری اســتانها نیــز حاکــی از ایــن اســت کــه کمتریــن نــرخ
بیــکاری بهترتیــب بــرای اســتانمرکزی  6/8درصــد و بــرای خراســانرضوی ،تهــران
و آذربایجانشــرقی ۷درصــد اســت .همچنیــن بیشــترین بیــکاری از آن اســتانهای
آذربایجانغربــی بــا  14/۷درصــد ،چهارمحالوبختیــاری بــا  13/4درصــد و یــزد بــا
حــدود  13/۵درصــد اســت.
ازطرفــی بررســی نــرخ بیــکاری افــراد پانزدهســاله و بیشــتر نشــان میدهــد کــه 9/۷
درصــد از جمعیــت فعــال (شــاغل و بیــکار) ایــران ،بیــکار بودهانــد .بررســی رونــد
تغییــرات نــرخ بیــکاری حاکــی از آن اســت کــه ایــن شــاخص ،نســبتبه فصــل مشــابه
ســال قبــل (زمســتان 0/9 ،)1398درصــد کاهــش یافتــه اســت .بررســی جزئیــات
بیشــتر از ایــن حکایــت دارد کــه  1/۷میلیــون نفــر از جمعیــت بیــکار را مــردان تشــکیل
میدهنــد کــه نــرخ بیــکاری بیــن آنهــا  8/4درصــد اســت .در زمســتان 1398جمعیــت
مــردان بیــکار  1/9میلیــون نفربــا نــرخ بیــکاری  9/92درصــد ثبــت شــده بــود.
دربیــن زنــان ،جمعیــت بیــکار 68۵هــزار نفــر بــا نــرخ  16/۵درصــد اســت ،ولــی در
زمســتان  98تعــداد زنــان بیــکار  812/9هــزار نفــر بــا نــرخ بیــکاری  1۷/2درصــد بــوده
اســت ،بنابرایــن از جمعیــت زنــان بیــکار  126/9هــزار نفــر کــم شــده اســت ،ایــن
درحالــی اســت کــه از مجمــوع حــدود 23میلیونــی شــاغالن ،بیــش از  19/۵میلیــون نفر
مــرد و حــدود  3/4میلیــون نفــر زن هســتند.
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با افزایش شهرهای قرمز رادیو سالمت چه میکند

مدیـر رادیـو سـالمت بـا تاکیـد بـر پرداختـن بـه
موضـوع کرونـا از زوایای متفـاوت در برنامه های این
شـبکه اعـالم کرد ،مـا هم نفـس مدافعان سـالمت،
در کنـار مـردم مـی مانیـم و مسـئولیت مـان را بـه
عنـوان رسـانه تخصصـی بـا همراهـی متخصصـان
مختلـف حـوزه هـای مختلف پزشـکی روانشناسـی
جامعـه شناسـی انجـام مـی دهیم.به گزارش ایسـنا
بـه نقـل از روابـط عمومـی رادیـو سـالمت ،صدیقه
اعتمادسـعید ،مدیـر رادیـو سـالمت در پاسـخ بـه
ایـن سـوال که با توجـه بـه افزایش شـهرهای قرمز
و نارنجـی در روزهـای اخیـر ایـن شـبکه رادیویـی
چگونـه عمـل خواهـد کـرد؟ توضیـح داد :ویـروس
کرونـا ،ایـن موجود ریـز پرمخاطره دیگر بـرای همه
مـردم دنیـا نامـی شـناخته شـده اسـت و کشـور ما
هـم از اواخـر سـال  98درگیـر این ویـروس مخوف
شـد و تـا بـه امروز منجر به آسـیب و فوت بسـیاری
از مـردم شـریف مان شـده اسـت .رادیو سـالمت به
عنـوان یکی از شـبکه هـای تخصصـی معاونت صدا
بـا شـیوع ایـن ویـروس و قبـل از آمـدن بـه ایـران

در قالـب برنامـه هـای متفـاوت ،اطـالع رسـانی و
افزایـش دانش جامعـه را به عنـوان اولویت اصلی در
دسـتور کار خـود قـرار داد ،تـا مـردم نسـبت به این
ویـروس که احتمـال اپیدمـی جهانی وجود داشـت
بـدون آنکه وحشـت زده شـوند و رفتارهای هیجانی
نشـان بدهنـد ،به تغییر سـبک زندگـی توجه کنند
و راههـای پیشـگیری در مواجهـه با کووییـد  19را
بدانند.
وی ادامـه داد :بـه همیـن دلیـل کارشناسـان برنامه
هـای رادیـو سـالمت کـه معمـوالً از پزشـکان و
متخصصـان اعضـای هیـات علمـی دانشـگاههای
علـوم پزشـکی هسـتند با زبـان نرم شـروع بـه آگاه
سـازی کردند .در شـرایطی که دو ویژگی نوپدیدگی
و جهانگسـتری کرونـا جامعـه مـا را در معـرض
ناشـناختگیهای جدید قرار داد و مخاطبان رسانه از
اینفودمـی رنج مـی بردند بـه طوری که افـراد فعال
و کاربـران فضاهـای مجازی دوشـادوش ویـروس به
تبـادل اطالعات دربـاره این بیمـاری میپرداختند و
جامعـه قربانـی ویـروس کرونـا ،با یک شـبهویروس

دیگـری نیـز بـه عنـوان اطالعات غلـط روبـهرو بود.
مدیـر رادیـو سـالمت تصریح کـرد :هدف مـا در این
شـبکه فراهـم کـردن بسـتر اطالعاتـی صحیـح در
حـوزه بیمـاری کرونا بـود .رادیو سـالمت بـه عنوان
رسـانه مرجع با شفافیت در انتشار اطالعات پزشکی
و روانشناسـی بـا سـرعت ،دقـت و پایداری پیـام در
تولیـد و توزیـع موضوعـات علمـی و مقابلـه با شـبه
علـم و اطالعـات غیـر دقیـق وارد عمل شـد .مقابله
بـا اینفودمـی یـک اولویـت رسـانه ای بـود .در ایـن
راسـتا برنامـه سـازان مرتـب با دانشـگاه هـای علوم
پزشـکی سراسـر کشـور ،بیمارسـتان هـا و مدافعان
سـالمت در ارتبـاط بودنـد تا تازه تریـن اطالعات در
حـوزه ایـن بیمـاری در اختیار مردم گذاشـته شـود.
اعتمادسـعید بـا اشـاره بـه برنامـه هـا توضیـح داد:
تولیـد و پخـش ایـن برنامـه هـا از اواخر  98شـروع
شـد و اولویـت مـان در برنامه هـای سـال  99رادیو
سـالمت هـم پرداختن بـه موضـوع کرونـا از زوایای
متفـاوت بـود .ایجـاد امیـد در جامعـه و قدردانـی از
مدافعـان سـالمت محورهـای اصلـی برنامـه سـازی
در رادیـو سـالمت بـود. ،بـه همیـن دلیـل مـردم به
واسـطه برنامه های متفاوت رادیو سـالمت سـواالت
خودشـان را از مدافعـان سـالمت جویـا مـی شـوند.
ایـن سیاسـت و رونـد برنامه سـازی در سـال 1400
هـم ادامـه خواهـد داشـت و موضوعـات حوزه پسـا
کنتـرل کرونـا و توفیقات علمی در حـوزه تجهیزات
و دارو در کنترل کرونا خصوصا تولید واکسـن ایرانی
مقابلـه بـا کرونـا که یکـی از جـدی تریـن مصادیق
مطالبـه رهبر معظم انقـالب در خصوص تولید ملی
اسـت ،از اولویـت های سـال پیـش رو اسـت.وی در
پایـان گفـت :ما هم نفس مدافعان سـالمت ،در کنار
مـردم می مانیم ومسـئولیت مان را به عنوان رسـانه
تخصصـی بـا همراهـی متخصصـان مختلـف حوزه
هـای مختلف پزشـکی روانشناسـی جامعه شناسـی
انجـام مـی دهیم.

بازیگر پایتخت برای عفو حمید صفت دست به کار شد
هومـن حاجیعبداللهـی بازیگر سـریال «پایتخت» با انتشـار خاطـرهای از دیدار
بـا کـودکان پروانـهای ،خواسـتار عفو حکم قصـاص حمید صفت خواننده شـد.
هومـن حاجیعبـداهلل بازیگر سـریالهای تلویزیون و مجری سـالهای نهچندان
دور برنامههـای کـودک ،بـا انتشـار مطلبـی در صفحه اینسـتاگرام خود بههمراه
چنـد عکـس ،خواسـتار عفو حمید صفـت شـد و نوشـت« :نتوانسـتم بیتفاوت
باشـم .سـالها پیـش در حالـی کـه بسـیار حـال و اوضـاع روحـی بدی داشـتم،
بـه دیـدار کـودکان پروانـهای رفتـم و چنـد دقیقـهای کنارشـان بـودم ،جالـب
اینکه حمیدصفت هـم آنجـا بـود .سـالم و علیـک و خوشوبشـی با هـم کردیم،

تـازه از زندان آمـده بـود ،متیـن و موقـر و آرام و نجیب»...
او در ادامـه نوشـته اسـت« :قضاوتـش نکـردم؛ چـون یـاد گرفتـم کـه شـاید اگر
در موقعیـت او بـودم صـد برابـر بدتـر از عمـل او را انجـام مـیدادم .قطعـاً حـق
بـا خانواده مقتول اسـت و میتواننـد هـر نظـری داشـته باشـند ولـی با عفـو و
بخشـش و گذشـت روح خـود را از آرامـش و نشـاط الهـی لبریـز خواهنـد کرد.
امـروز عجلـه نکنیـم ،شـاید سـالهای بعد جـور دیگری فکـر کنیم ...نباشـد که
کـرده گذشـته پشـیمانمان کند».پیـش از ایـن رضـا صادقـی ـ خواننـده پاپ ـ
هـم با انتشـار مطلبـی ،خواهـان بخشـش حکم قصاص حمید صفت شـده بود.

بازدید  3000نفر در نوروز از موزه هنرهای معاصر

در ایـام نـوروز  3116نفـر از نمایشـگاه ارمغـان و
عکـس مفهومـی مـوزه هنرهـای معاصـر تهـران
بازدیـد کردند.
بـه گزارش حـوزه تجسـمی گروه فرهنگـی
باشـگاه خبرنـگاران جـوان 3116 ،نفر بـه مدت 9
روز (در ایام نوروز) از نمایشـگاه ارمغان گزیده آثار
اهدایـی منیـژه میرعمـادی و جمشـید ناصـری و
نمایشـگاه عکاسـی مفهومی گزیدهای از مجموعه
بینالمللـی مـوزه هنرهـای معاصـر تهـران بازدید
کردند.

در نمایشـگاه ارمغـان  13۵اثـر از  42هنرمنـد از
آثـار اهدایـی مجموعـه منیژه میرعمـادی به موزه
هنرهـای معاصـر تهران و  18اثـر از  13هنرمند از
آثـار گنجینـه موزه نیز که متناسـب با نمایشـگاه
آثـار اهدایـی مجموعـه میرعمـادی اسـت ،بـه
نمایش گذاشـته شـده اسـت.
در نمایشـگاه ارمغان آثاری از ابوالقاسـم سـعیدی،
احمـد اسـفندیاری ،بهجـت صـدر ،پرویـز تناولی،
پرویـز کالنتـری ،جعفـر روحبخش ،حسـین زنده
رودی ،حسـین کاظمی ،رضا مافـی ،ژازه تباتبایی،

سـهراب سـپهری ،عباس کیارسـتمی ،علـی اکبر
صادقـی ،علیرضـا اسـپهبد ،فرامـرز پیـالرام ،فرح
اصولی ،فریده الشـایی ،قاسـم حاجی زاده ،کامران
کاتوزیـان ،کـورش شیشـه گـران ،گیـزال وارگا
سـینایی ،مارکـو گریگوریان ،محمود جـوادی پور،
مسـعود عربشـاهی ،منوچهـر شـیبانی ،منوچهـر
یکتایـی ،منیـژه میرعمـادی ،مهـدی سـحابی،
مهـدی ویشـکایی ،ناصـر اویسـی و  ...از مجموعـه
اهدایـی زنـده یـاد میرعمـادی روی دیـوار مـوزه
هنرهـای معاصر تهـران به نمایش در آمده اسـت.
نمایشـگاه عکـس مفهومـی گزیـدهای از گنجینه
عکـس موزه هنرهـای معاصر تهران اسـت که 18
اثـر از  13هنرمنـد از جملـه دنیـس اپنهایم ،برند
و هیـال بکـر ،گـروان الک ،گـوردون ماتـا کالرک،
ادوارد روشـا ،جـرج و گیلبرت ،جان گـروور و  ...به
نمایـش در آمده اسـت.
گفتی اسـت؛ نمایشـگاه ارمغان و عکاسی مفهومی
از  9بهمـن مـاه در مـوزه هنرهـای معاصـر تهران
افتتـاح و تـا  29فروردیـن مـاه ادامـه دارد .بـا
توجـه اعـالم سـتاد ملـی کرونـا و لـزوم تعطیلـی
فعالیتهـای سـطح سـه و چهار در شـرایط فعلی
وبـا توجـه بـه ایـن کـه موزههـا در سـطح سـوم
فعالیتهـا قـرار دارنـد ،مـوزه هنرهـای معاصـر
تهـران تـا صدور مجوز بازگشـایی از سـوی سـتاد
ملـی کرونـا تعطیـل خواهـد بود.

کتاب «طب و امر قدسی» منتشر شد

کتاب«طب و امر قدسـی» ترجمه امیرحسـین پورنامدار منتشـر شد که در
آن بـه اینمسـاله پرداختـه شـده که ارتباط دین و پزشـکی همیشـه وجود
داشـته امـا اینامـر به دانسـتن تجویـزات دارویی توسـط بـزرگان دین ربط
ندارد.
بـه گزارش خبرنـگار مهـر ،کتـاب «طـب و امر قدسـی» جیکـوب نیدلمن
(از بزرگان سـنت گرایی) و ترجمه امیرحسـین پورنامدار با شـمارگان ۵00
نسـخه 120 ،صفحـه و بهـای  2۵هـزار تومـان توسـط انتشـارات حقیقـت
منتشر شـده است.
کتاب حاضر شـامل ترجمه دو مقاله از نیدلمن اسـت« :دو علم طب :نکاتی
در بـاب فهـم طب به مثابـه علمی مقدس» و «روانپزشـکی و امر قدسـی».
در مقاله نخسـت سـه مبحث مطرح شـده اسـت« :بیماری و معنی»« ،طب
و قوای دوگانـه» و «دو دانش».
موضـوع اصلـی این کتاب همانطور که از عنوانش برمیآید ،شـرح و تفسـیر
ربـط طـب بـا حقیقت قدسـی ادیان اسـت .ایـن ربط مبتنـی بر مبـادی و
اصولـی بـوده کـه اکنون یا بـه طور کلی فراموش شـده یا آنچنـان عامیانه و
سـطحی و خرافـی از زبـان غیر اهل آن مطرح میشـود که از همـان ابتدا با
موضـع نفـی و انکار مواجه شـده و امـکان هر گونه تحقیق و جسـتوجوی

عمیـق را در ایـن باره مسـدود میکنند.
بـه طـور کل سـواالتی از ایـن دسـت در کتـاب مطـرح میشـود کـه چـرا
درگذشـته طـب را علمی مقدس میدانسـتند که بدن و بیماریهـا را دارای
معنایـی نه صرفاً مادی و جسـمانی میدانسـت؟ چرا در سـیر تاریخ همواره
پزشـکی ارتباطـی وثیـق بـا دین داشـته اسـت؟ ایـن ارتباط مبتنـی بر چه
مبانـی و اصولـی بـوده که اکنـون یا بهطور کلی فراموش شـده یـا عامیانه و
سـطحی و سـودجویانه تلقی میشود؟
نویسـنده در ایـن کتاب نمیخواهد پزشـکی مـدرن را دینی کنـد؛ بلکه در
پـی طـرح ایـن سـؤاالت و پاسـخ بـه آنهاسـت تا مشـکالت و عوارض سـوء
غفلـت از ایـن حقایـق را نشـان دهـد .بـه جهـت تاریخی هیچگاه پزشـکی
از دیـن – چـه ادیـان ابراهیمـی و چـه ادیان غیـر ابراهیمی – جـدا نبوده،
ولـی فهـم ایـن ارتبـاط هم بـه صرف دانسـتن برخـی دسـتورهای طبی یا
داروهایـی کـه از جانـب بزرگان دین تجویز میشـده یا جعلی و منسـوب به
آنهاسـت ،حاصل نمیشـود.
مترجم این کتاب امیرحسـین پورنامدار دانش آموخته رشـته فلسفه و کالم
اسـالمی از دانشـگاه تهـران اسـت« .عالـم زیر و زبـر :هانری کربـن و عرفان
اسـالمی» نوشـته تام چیثام از دیگر ترجمههای منتشـر شـده اوسـت.

رئیس دانشـکده علـوم اجتماعی ،ارتباطات و رسـانه
گفت :یکسـری از مسـئوالن ما خیلی به رسـانه باور
و اعتمـاد ندارنـد ولـی ژسـت مردمـی بودن ،بـه روز
بـودن و توجـه به افـکار عمومی را مـی گیرند.
خبرگـزاری مهـر ،گـروه فرهنـگ و اندیشـه :به
تازگـی شـبکه اجتماعـی «کالب هـاوس» به جمع
شـبکههای اجتماعـی مطـرح دنیـا پیوسـته و در
مـدت کوتاهی توانسـته مخاطبان بسـیار زیـادی را
جـذب خـود کنـد به طـوری کـه در همیـن ابتدای
راه انـدازی ایـن شـبکه بسـیاری از افـراد مطـرح،
مسـئوالن و سیاسـتگذاران به عضویـت آن درآمدند
و در اتاقهـای گفتگـوی آن شـرکت کردنـد .نمونـه
ملـیاش حضـور محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور
خارجـه کشـورمان کـه در هفتمیـن روز فروردیـن
مـاه سـال  1400در یکـی از اتاقهـای گفتگـوی
«کالب هاسـو» حاضـر شـد و راجـع به سـند
همـکاری ایـران و چین با کاربـران به بحث و گفتگو
پرداخـت.
شبکه اجتماعی «کالب هاوس»
مارس  2020توسـط چنـد جـوان راه انـدازی شـد
و خیلـی زود بـر سـر زبانهـا افتـاد؛ این اپلیکیشـن
کـه بـه نظـر میرسـد بـه دلیـل پدیـد آمـدن عصر
کرونایـی پایـه گذاری شـده ،بـر پایه صـدا و گفتگو
میـان کاربـران اسـت و ویژگیهـای مهمـی دارد که
در گفتگـو با اکبـر نصراللهی ،رئیس دانشـکده علوم
اجتماعـی ،ارتباطـات و رسـانه دانشـگاه آزاد راجـع
بـه آن صحبـت کردیـم و نظـرات او را در ایـن
خصوص پرسـیدیم.
این اسـتاد ارتباطـات گفـت :اینکه بخواهیـم درباره
رسـانه بـودن یـا نبـودن یـک اپلیکیشـن نظـر
بدهیـم بایـد بـا شـاخصها و ویژگیهـای یـک
رسـانه آشـنا شـویم .یـک رسـانه از چهـار عنصـر،
مخاطـب ،فرسـتنده ،گیرنـده و ابزار تشـکیل شـده
کـه اغلب اپلیکشـن ها و رسـانههای اجتماعـی این
چهـار عنصـر را دارنـد پـس میتوانیم آنها را رسـانه
بدانیـم .ضمـن اینکـه چـون مخاطبـان ایـن نـوع از
رسـانهها ،متنـوع و متکثر و در نقـاط مختلف دنیا با
یکدیگـر در ارتبـاط هستند ،جزو وسـایل ارتباطات
جمعـی بـه شـمار می آیند.
وی افـزود :نباید رسـانه را محدود بـه تعاریف دههها
و سـدههای قبـل کنیـم و فقط روزنامـه ،خبرگزاری
و رادیـو تلویزیـون را رسـانه بدانیـم چـون همه چیز
در دنیـا خیلـی عـوض شـده و اگـر امـروز روزنامهها
کـه در تعاریـف قدیمی جزو رسـانهها دسـته
بنـدی کـرده بودیـم را بازنگـری کنیـم میبینیـم
کـه با تعاریف رسـانه جـور در نمیآینـد و تعـداد
مخاطبانشـان هـم بـا مخاطبان اپلکیشـن هایی م
ثل کالب هاوس قابـل مقایسـه نیسـت .محققـان
و عوامـل رسـانههای هـم نبایـد خـود را در تعریـف
و نظریههـای قدیمـی محـدود کننـد چـون امـروزه
ابزارهـای جدیـدی بـه زندگـی مـا آمدند کـه همان
کارکرد رسـانههای قدیم را دارنـد .بنابرایـن اگـر
کسـانی اعتقـاد دارنـد کـه چنیـن اپلیکیشـنهایی

نصراللهی در گفتگو

کالب هاوس و ا

رسـانه نیسـت باید توضیـح بدهند که چـرا اینگونه
فکـر میکنند و خودشـان را بـه دیدگاههای قدیمی
محـدود کردند.
نصراللهی ادامـه داد :یـک نکتـه مهمـی کـه دربـاره
کارکـرد و چگونگـی اسـتفاده ایـن اپلیکیشـنها
در کشـورهای توسـعه یافتـه و کشـورهای در حـال
توسـعه وجود دارد ایـن اسـت که در کشـورهای در
حال توسـعه یا توسـعه نیافته معموالً یک شیفتگی
یا سـونامی نسـبت به ورود چنین اپلیکیش هایی و
ک ًال رسـانههای غیررسـمی وجـود دارد بـه نظـر
میآیـد اصلیترین دلیل این نوع اسـتقبال ،درسـت
کار نکردن رسـانههای اصلی و رسـمی اسـت ایـن
در حالیسـت کـه در کشـورهای توسـعه یافته مردم
معمـوالً بـه هنگام وقـوع یـک بحـران و اتفاق همه
اخبـار را از رسـانهها و منابـع رسـمی دنبـال
میکننـد ولـی در کشـور مـا عمدتـاً چنیـن اتفاقی
نمیافتـد .البتـه ایـن بـه معنـا این نیسـت کـه آنها

در هنگام اتفاقـات مهـم از منابعـی چـون توئیتـر و
اینسـتاگرام و اینها اسـتفاده نمیکننـد ،از این منابع
هـم اسـتفاده میکنند منتهـا برای اینکـه واکنش و
یـا نظر افراد و مسـئوالن مختلـف را رصد کنند ولی
اخبـار اصلـی و مهم را از منابع و رسـانههای رسـمی
دنبـال میکننـد .خالصـه اینکـه چـون رسـانههای
رسـمی در ایـران کارشـان را خوب انجـام نمیدهند
و فاصلـه میـان وقوع اتفـاق و انتشـار خبـر طوالنی
اسـت مـردم دریافتهانـد کـه بـرای دریافـت اخبـار
مهـم و بحرانی باید رسـانههای غیررسـمی را دنبال
کننـد در واقع بـه رسـانهها و منابـع غیررسـمی
بیشـتر اعتمـاد دارنـد کـه خـود این اتفاق میتواند
بـرای مـا یـک بحـران امنیـت ملـی ایجـاد کنـد.
نمونـهاش را در اتفاقاتـی مثـل تـرور شـهید فخری
زاده یـا حادثـه هواپیمای اوکراینی یـا حتی ماجرای
بـورس دیدیـم .در اوج بحـران بورس ،صداوسـیما و
سـایر رسـانههای رسـمی به جـای اینکـه اطالعات

فیلمبرداری
«ایرانزاد» به بوشهر رسید

عکس :مهدی کریمی
دوربیـن مسـتند بلنـد «ایـرانزاد» بـه کارگردانـی مجیدعزیـزی و
تهیهکنندگـی مهـدی مطهـر ،ایـن روزهـا رو در روی بوشـهریها
قـرار گرفته اسـت.
به نقل از مدیر رسـانهای پروژه ،ایرانزاد در هشـتمین سـفر اسـتانی
خـود مهمان جنوبیهـای خونگرم و مهماننواز اسـت.
«خضـر عزیـززاده» معـروف بـه «عمـو خـدر» خیـام خوان مشـهور
بوشـهری ،در ایـن سـفر از تجربههـای جالـب خیامخوانـیاش
گفـت ،رسـمی کـه بـرای گردشـگران ایـن خطـه جـذاب
و متفاوت است.

همچنیـن دوربیـن ایـرانزاد رو در روی «سـوناز یوسـفی» ،اولیـن
زن نوازنـده نیانبـان قـرار گرفـت تـا از چالشهـای ایـن عرصـه و
موفقیتهـاش بگویـد« .علی زیـارتزاده» غریق نجات بوشـهری نیز
از داسـتانهای تلخ و شـیرین و عجیبش برای ایرانزاد گفته اسـت.
در ایـن سـفر ،ایـرانزاد پای صحبت ناخـدای قدیمی بوشـهر درباره
دنیـای روی دریـا و سـفرهای دریایی نشسـت و «یاحسـینی» ،دمام
زن مشـهور بوشـهری نیـز ،از حال و هـوای عزاداری و دمـام زنی در
بوشـهر برایش تعریـف کرد.
رونـد فیلمبـرداری مسـتند سـینمایی ایـرانزاد در شـهرها و
روسـتاهای مختلـف ایـران بـه دلیـل شـرایط بحرانـی شـیوع کرونا،
کندتـر از آنچـه در تصمیـم اولیـه تیـم تولید بـوده ،پیـش میرود.
ایـن مسـتند سـینمایی کـه از اوایـل  99در اسـتان چهارمحـال و
بختیـاری کلیـد خـورده و تاکنـون در اسـتانهای مختلـف کشـور
فیلمبـرداری شـده ،قـرار اسـت تـا ماههـای آینـده ادامـه پیـدا کند
و پـس از اتمـام مراحل فنی در سـینماهای کشـور و جشـنوارههای
داخلـی و خارجـی نمایـش داده خواهـد شـد.
بـه گفته مجید عزیزی ،کارگردان این مسـتند« ،ایـرانزاد» برخالف
آنچـه در وهلـه اول تصـور میشـود ،درباره اقلیـم ایران یـا تاریخ آن
نیسـت ،بلکه بـه تجربههای زیسـته ایرانیان معاصـر میپردازد.
دیگر عوامل اصلی این فیلم عبارتند از:
مشـاور پـروژه :حامد شـکیبانیا ،مدیـر تولید :محمدهـادی حیدری،
دسـتیار کارگردان :فاطمه سـادات ابوترابی ،سرپرسـت گروه تحقیق:
ایمـان معصومـی ،پژوهشـگر :علیرضـا زارعـی ،مدیـر فیلمبـرداری:
میثـم بابایـی ،تدوینگر :محمدحسـین حیـدری ،مدیرصدابـرداری:
احمـد افشـار ،مدیـر برندینـگ :علـی قرائتـی ،طـراح گرافیـک:
سـیدعلی میرفتـاح ،مدیـر رسـانهای :فرنـوش آباء

آخرین خبرها از پیشنهاد تجمیع اساسنامه جوایز ادبی

پیشـنهاد تجمیـع جوایـز ادبـی هنـوز بـه شـورای
عالی انقالب فرهنگی ارسـال نشـده اسـت.مصطفی
راضـی جاللـی مدیر دفتر گسـترش شـعر و ادبیات
موسسـه خانـه کتاب و ادبیـات ایـران در گفت و گو
بـا خبرنگار حـوزه ادبیات گـروه فرهنگـی باشـگاه
خبرنـگاران جوان دربـاره تجمیـع اساسـنامههای
جوایـز ادبی گفـت :پیش از تعطیـالت عید تجمیع
اساسـنامههای جوایز ادبـی را برای معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی ارسال کردیم و هم
اکنـون بررسـیهای حقوقـی آن در ایـن معاونـت
بررسـی میشـود.وی افـزود :پس از اینکه پیشـنهاد
تجمیـع اساسـنامههای جوایـز ادبی بـه تاییـد معاونت فرهنگـی وزارت
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی رسـید برای تصویـب به شـورای عالی انقالب
فرهنگی ارسـال میشـود .هنوز این پیشـنهاد از وزارتخانه خارج نشـده

اسـت ،چـون به نظر میرسـد بـه اصالحهایـی نیاز
دارد.مدیردفتـر گسـترش شـعر و ادبیـات موسسـه
خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران ادامـه داد :قطعـا
پیشـنهادهای مـا در معاونـت فرهنگـی وزارت
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی پیش از ارسـال به شورای
عالـی انقالب فرهنگی یکـی دوبار اصالح و بررسـی
میشـود بـرای اینکـه از نظـر حقوقـی مشـکلی
نداشـته باشـد .تـا آخـر مـاه جـاری باید پیشـنهاد
تجمیع اساسـنامه جوایز ادبی تعیین تکلیف شـود.
راضـی جاللـی بیـان کـرد :کارهای دفتر گسـترش
شـعر و ادبیات موسسـه خانـه کتاب و ادبیـات ایران
انجام میشـود .اگر پیشـنهاد تجمیع اساسـنامه جوایز ادبی اصالح شود
و فرصـت بـرای اجـرای آن وجود داشـته باشـد ،جوایـز ادبی را با شـیوه
اصـالح شـده برگـزار میکنیم.
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و با مهر عنوان کرد

انتخابات 1400
موثـق و قابـل اعتمـاد بدهنـد ،از مـردم دعـوت بـه
سـرمایه گـذاری میکنند که خب نتیجـهاش را هم
چنـد ماه بعد دیدیـد که چقدر مردم متضرر شـدند
پـس مـردم دیگـر دلیلـی نمیبیننـد کـه خبرهای
سرنوشـت سـاز و مهم را از رسـانههای رسمی دنبال
کننـد .متاسـفانه در تمـام ایـن اتفاقات ،رسـانههای
رسـمی عقب تر از رسـانههای رسـمی بودنـد .مثال
دیگـر همین اتفاق اخیـر سـند همـکاری ایـران و
چیـن کـه از سـال  1396چنیـن اتفاقـی در جریان
اسـت ولـی مسـئوالن فکر همـه چیـز را کردند غیر
از پیوسـت رسـانهای .یعنـی بـه مباحـث رسـانهای
یـک سـند راهبـردی ،چنـد وجهـی و فراملـی هیچ
توجـهای نشـده اسـت؛ کمتریـن کار این بـود که به
مـردم فرق بین سـند و قرارداد توضیح داده شـود تا
راه را بـرای جریانهـای معاند باز نشـود و شـبهه به
وجـود نیاید.
رئیس دانشـکده علـوم اجتماعی ،ارتباطات و رسـانه

در ادامـه تصریـح کـرد :یکـی دیگـر از مشـکالت ما
در حیطه رسـانهها این اسـت که متاسـفانه بیشـتر
مسـئوالن مـا بـه رسـانه بـاور ندارنـد و آن را یـک
عنصـر مزاحـم میداننـد و رسـانه را بـه یـک روابط
عمومی سـاده دهها سـال قبـل تقلیل میدهنـد .از
نظـر آنهـا ،رسـانه یعنـی انعـکاس اخبـار به شـکلی
کـه آنهـا دوسـت دارنـد و میخواهند نه طـوری که
واقعیت اسـت.
وی در خصوص حضـور مسـئوالن در شـبکههای
اجتماعـی و چنین اپلیکیشـنهایی توضیح داد :غیر
از دسـته اول مسـئوالن که اشـاره کردم اعتقادی به
رسـانه ندارنـد ،یـک دسـته هـم هسـتند که شـبیه
دسـته اول فکـر میکننـد و خیلـی بـه رسـانه بـاور
ندارنـد ولی ژسـت مردمی بـودن ،بـه روز بـودن و
توجـه بـه افـکار عمومـی را میگیرنـد نمونـهاش
برخـی افـرادی کـه در کالب هاوس حضـور دارند و
در جلسـات متعـددی بحـث و گفتگـو میکننـد در

حالـی کـه در جلسـات و رسـانههای رسـمی حاضر
نمیشـوند .ایـن را در نظـر بگیریـد کـه بسـیاری از
مسـئوالن ما رسـانههای رسـمی و حتـی امکانهای
بسـیاری در فضـای مجـازی دارنـد و میتواننـد بـه
راحتـی از طریـق آنهـا حرفشـان را بزننـد ولـی این
کار را نمیکننـد.
نصراللهی درپایـان به تعدادی ازویژگیهـای کل
اب هاوس اشـاره کـرد و گفـت :اول از همـه راه
انـدازی چنین اپلیکیشـینی باید الگـوی کسـانی
باشـد کـه در ایـران در حـوزه سـاخت اپلیکیشـن
و امثـال آن کار نمیکننـد و همـه تقصیرهـا را بـه
گـردن حاکمیـت و نبودن حمایـت میاندازنـد؛
چون کالب هـاوس کارش را  2یـا  3نفر کارمنـد
شـروع کرد و در حـال حاضر هـم  9نفـر کارمنـد
دارد و بـه ایـن نقطـه و جایـگاه رسـیده اسـت .یکی
از مهمتریـن ویژگیهای کالب هاوس گفتگـو
محو ر بو د ن آ ن ا سـت ضمن ا ینکه مثل
رادیو مبتنـی بر صداسـت و مغایـرت بـا انجـام
فعالیتدیگـری نـدارد و افـراد میتواننـد هـم بـه
کارهایشان برسند و هم به یک گفتگو گوش بدهند.
عـالوه بـر این ،انحصـار گفتگو و ارتباط با مسـئوالن
شکسـته شـد و هرکسـی میتوانـد بدون واسـطه با
یـک مقام مسـئول گفتگو و تبـادل نظر کند تا قبل
از ایـن ،فقط خبرنـگاران میتوانسـتند چنین کاری
کننـد .همانطـور کـه اینسـتاگرام انحصـار تصویری
تلویزیـون را شکسـت و مسـئوالن میتواننـد در هر
موقعیتـی از طریـق پخـش زنـده اینسـتاگرام برای
مـردم صحبـت کننـد .ایـن را هـم فرامـوش نکنیم
کـه مـا در آسـتانه انتخابات  1400قـرار داریـم و
اینکـه سـالیق و عالیق مختلـف میتواننـد در یـک
گفتگـو حضـور داشـته باشـند و تبـادل نظر کننـد
خـودش نکتـه مهمی اسـت کـه بایـد بـه آن توجه
کرد .بی بی سـی فارسـی زمانـی راه اندازی شـد که
طیـف وسـیعی از مسـئوالن دولتی و خبرنـگاران به
آن رسـانه رفتند و اطالعات میدانی بسـیاری درباره
ایران داشـتند ولی االن آنها چنیـن اطالعاتی ندارند
و نیـاز دارنـد کـه در برای جواب سـواالت خـود
در اتـاق گفتگوهای کالب هاوس حاضـر شـوند و
سـواالت خـود را بپرسـند .نکتـه دیگر اینکـه ،مردم
شـیفته گفتگو هسـتند و کالب هاوس این امکان را
فراهـم کـرده اسـت و میتواند بـه تقویـت گفتگو و
کم شـدن فاصله میان مسـئوالن و مردم کمک کند.
این امکان در سـالهای اخیر وجود نداشـت؛ امیدوارم
حاکمیـت از تجربـه شکسـتهای قبلـی خـود در
رابطـه با اپ هـا و ظرفیت کالب هاوس حداکثـر
اسـتفاده را بکنـد چـون این رسـانه و ابـزار میتواند
بـر سرنوشـت انتخابات  1400هـم تاثیرگذار باشـد
اگـر راهبـرد حاکمیـت درسـت باشـد و اتفاقاتـی
نظیـر آمـدن نسـخه اندرویـد آن هـم رخ دهـد؛ در
غیـر ایـن صـورت ،این عرصـه ،عرصه جـوالن و یکه
تـازی رسـانههای رقیـب و معانـد میشـود و ممکن
اسـت در شـرایط حسـاس کشـور امنیـت ملـی بـه
خطـر بیفتد.

ابتالی علیرضا استادی به کرونا ،فیلمبرداری
«نعره سکوت» را متوقف کرد

بـا ابتـالی علیرضـا اسـتادی فیلمبـرداری فیلـم سـینمایی «نعـره
سـکوت» فعـال تعطیل شـد.
بـه گـزارش ایلنـا ،پـس از حـدود  ۷0درصـد از فیلمبـرداری فیلـم
سـینمایی «نعـره سـکوت» بـه نویسـندگی و کارگردانـی سـعید
شـعبانی ،تولیـد ایـن پـروژه از اواخـر سـال گذشـته به دلیل شـیوع
ویـروس کرونـا متوقـف مانـده اسـت.
گـروه پـس از وقفـهای کوتـاه قصد داشـتند بعـد از اتمـام تعطیالت
نـوروز  1400سـکانسهای پایانـی فیلـم را مقابـل دوربیـن ببرنـد
کـه بـا ابتـالی علیرضـا اسـتادی ،یکـی از بازیگـران اصلی پـروژه به

ویـروس کرونـا حـاال ادامه تولیـد این پـروژه در هالـهای از ابهام قرار
گرفته اسـت.
به گفته سـعید شـعبانی ،خوشـبختانه حال عمومی علیرضا استادی
رو بـه بهبـودی رفتـه و وی بـه تازگی بـه بخش عمومی بیمارسـتان
منتقل شـده است.
شـعبانی ضمـن آرزوی سـالمتی بـرای این بازیگـر اظهـار امیدواری
کـرد کـه در صـورت مهیـا شـدن شـرایط تـا یـک مـاه آینـده
سـکانسهای پایانـی فیلـم بـا حضـور تمامـی بازیگـران مقابـل
دوربیـن رود.علیرضا اسـتادی ،شـیدا یوسـفی ،تیما تقـیزاده ،عرفان
اخالصچـی ،اشـکان هورسـان گـروه بازیگـران ایـن فیلم سـینمایی
را تشـکیل میدهند«.نعـره سـکوت» مضمونـی اجتماعـی دارد و در
خالصـه داسـتانش آمـده :الهام زنی کـه دغدغههای زندگـی خود را
بـا سـختی و بـه تنهایی بـه دوش میکشـد در محیط کار احسـاس
ناامنـی میکنـد ،او چالشهای عمیقی را پشـت سـر میگـذارد و به
همیـن خاطـر مجبـور بـه فـروش تخمـک خود میشـود.
دیگـر عوامـل ایـن پـروژه سـینمایی عبـارت هسـتند از :مشـاور
تهیهکننـده :فرشـید رئوفـی ،تهیهکننـده :وحیـد شـعبانی،
مدیرفیلمبـرداری :فـرزام گلسـفیدی ،دسـتیار تهیهکننـده :مریـم
فراهانـی ،مدیـر صدابـرداری :جـالل سـعادت ،مدیـر برنامهریـزی:
افشـین سـنگچاپ ،دسـتیار اول کارگـردان :سـهراب ارسـنجانی،
برنامهریـز :امین حسـینی ،طـراح گریم :مهدی معینـی ،تدوین :رضا
شـهبازی ،منشـی صحنـه :یاسـمن چراغعلـی ،عـکاس :امیرحسـین
میراخـوری ،سـارا ایوانـی ،طـراح صحنـه و لبـاس :امیـن آلمحمد،
مدیـر تولیـد :فرشـید رئوفی ،جانشـین تولید :مسـعود زمانـی ،مدیر
تـدارکات :محمـود جعفردوسـت ،مجـری طـرح :هلیـا فیلـم ،مدیـر
پـروژه :کامـران تهرانـی و مشـاور رسـانهای :امیـن اعتمادیمجـد.

موج استعفا و برکناری در آموزش و پرورش

بـه تازگـی تغییـر و تحوالتـی در پسـتهای مدیریتـی
آمـوزش و پـرورش اتفـاق افتـاده اسـت و تعـدادی از
مدیـران ایـن وزارتخانه برکنار شـده یا اسـتعفا دادهاند.به
تازگـی تغییر و تحوالتی در پسـتهای مدیریتی آموزش
و پرورش اتفـاق افتـاده اسـت و تعـدادی از معاونـان و
مدیـران تغییـر کردهاند.خبر برکناری فاضـل نظـری؛
مدیرعامل کانـون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان ،در
هفتـه دوم فروردین در رسـانهها منتشـر شـد؛ از علیرضا
حاجیـانزاده کـه هماکنـون دبیـر سـتاد همکاریهـای
حـوزه علمیـه و آموزش و پرورش اسـت بـه عنوان گزینه
احتمالـی تصـدی این سـمت نـام بـرده میشـود؛ وزارت
آمـوزش و پـرورش هنوز موضع و خبری رسـمی در این باره اعالم نکرده اسـت.
دومیـن خبـر مربـوط به برکنـاری مجتبـی زینوند بـود؛ اگر چه خبـر برکناری
وی از ریاسـت مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشـور و برگزاری مراسـم

معارفـه میتـرا تیمـوری ،رئیس جدیـد این مرکـز در روز
چهارشـنبه  11فروردین منتشـر شـد امـا روابط عمومی
وزارت آمـوزش و پـرورش ایـن خبـر را روز گذشـته در
وبـگاه خـود درج کـرد از نـکات جالـب مراسـم معارفـه،
عـدم حضـور مجتبـی زینونـد و برگـزاری ایـن برنامـه
توسـط رئیـس مرکز حـوزه وزارتـی بوده اسـت .مجتبی
زینونـد؛ رئیـس سـابق سـازمان مدارس غیر دولتـی بـه
دلیـل داشـتن مـدارس غیردولتـی و بـا هـدف اجـرای
بخشـنامه تعـارض منافع وزیر آموزش و پـرورش ،در آبان
مـاه  1399از این سـمت برکنار و به عنـوان رئیس مرکز
امـور بینالملـل و مدارس خارج از کشـور منصوب شـده
بـود؛ ایـن جابـه جایی مورد نقد بسـیاری قرار گرفـت و آن را تعبیر بـه دور زدن
بخشـنامه تعارض منافع دانسـتند چرا که وی توانسـت همچنان کرسـی خود
در شـورای معاونان ایـن وزارتخانه و حـق رای در تصمیم گیریها را حفظ کند!

مجاهدتهای یک خبرنگار شهید در کردستان
مسـئول سـازمان بسـیج رسـانه اسـتان مرکـزی
گفت:شـهید شـاملو به دلیل مجاهدتهای فراوانی
کـه داشـت بیـن ضدانقالب کردسـتان به بهشـتی
معـروف شـده بـود و بـا دغدغـه بسـیاری کـه در
فعالیتهـای فرهنگـی ،اجتماعـی هـم کار جهادی
میکـرد هـم کارخبری ،که کتـاب دو جلدی «کند
و کاوی در مسـائل کردسـتان» حاصل بررسیهای
میدانـی و گزارشهـای او از اوضـاع فرهنگـی،
اجتماعی و سیاسـی کردسـتان اسـت.
بـه گـزارش ایسنا،احسـان ربیعـی با اعـالم انتخاب
شـهید «علیرضا شـاملو» به عنوان شـهید شاخص
سـال  1400در اسـتان مرکزی توضیح داد :شـهید
واالمقـام علیرضـا شـاملو ،متولـد دوم فروردیـن
 1341در روسـتای گرجائی مالیـر ،فرزند دوم یک
خانـواده  9نفـره وجـودش پـا گرفت،جهـت ادامـه
تحصیـل همـراه خانـواده بـه شـهر اراک مهاجرت
کردنـد و دوران ابتدایـی تا دبیرسـتان را در مدارس
نویـد ،چهارم آبان ،مجیدی و شـهید بهشـتی اراک
گذرانـد و در نوجوانـی بـه یـک مبـارز تمـام عیـار
انقالبـی تبدیل شـد.
ربیعـی ادامـه داد :پـس از پیروزی انقـالب از جمله
افـرادی بـود کـه با تشـکیل جهـاد سـازندگی وارد
ایـن نهـاد شـد کـه از طریـق جهـاد بـه روسـتاها
بـرای کار فرهنگـی هجـرت کـرد و همزمـان در
هفتـه نامـه سـروش نیـز کار خبرنـگاری میکـرد.
پـس از مدتی کارکـردن در جهاد سـازندگی اراک،
بنـا بـر فرمـان حضـرت امـام(ره) بـه خاطـر کمک
بـه مردم کردسـتان و برای سـازندگی بـه آن خطه
سـفر کـرد تـا هجـرت از خـود بـه خـدا را شـروع
کنـد و در کردسـتان نیـز لحظـهای آرام نگرفـت و
بـه روسـتاها میرفـت و در میان مـردم ُکرد حضور
پیـدا میکـرد.
مسـئول سـازمان بسیج رسانه اسـتان مرکزی بیان
کرد :شـهید شـاملو به دلیل مجاهدت های فراوانی
که داشـت بیـن ضد انقالب کردسـتان به بهشـتی

معـروف شـده بـود و بـا دغدغـه بسـیاری کـه در
فعالیتهـای فرهنگـی ،اجتماعـی هـم کار جهادی
میکـرد هـم کارخبری ،که کتـاب دو جلدی «کند
و کاوی در مسـائل کردسـتان» حاصل بررسیهای
میدانـی و گزارشهـای او از اوضـاع فرهنگـی،
اجتماعی و سیاسـی کردسـتان اسـت.
ربیعـی افزود :شـهید شـاملو جوان مومـن انقالبی،
معرفـت جـو ،اندیشـهورز ،خـوش فکر،سـخنور و
پرتـالش که در حوزه نمایشـنامه نویسـی تئاتر هم
فعالیتهـای زیادی انجام داده اسـت .سـرانجام روز
آزادسـازی پاوه در سـنندج اسـیر ضدانقالب شـد و
بعـد از چنـد ماه اسـارت در زندان حـزب دموکرات
در منطقـه «دولـه تـو» شهرسـتان سردشـت
کردسـتان و پـس از چنـد ماه تحمل شـکنجههای
وحشـیانه ماننـد سـوزاندن تـن و بریـدن رگهای
گردنش توسـط ضدانقـالب ،در هفتم بهمن 13۵9
به شـهادت رسـید.
مسـئول سـازمان بسـیج رسـانه اسـتان مرکـزی
گفـت :شـهید بزرگـوار علیرضـا شـاملو همـراه بـا
شـهید رسـول مصطفائی(شـهادت  1۷آذر  ۵9در

خرمشـهر) ،از نخسـتین شـهدای خبرنـگار تاریـخ
انقـالب اسـالمی اسـت کـه ماجـرای دردنـاک
تحویـل جنـازه بـه مـادر دالور و مقاوم این شـهید
کـه چنـد روز کوههـای کردسـتان را پیمـوده بـود
بسـیار شـنیدنی اسـت و شـاید همیـن ماجـرا بود
کـه علیرضـا و مـادرش را به سـوژه مسـتند سـید
شـهیدان اهـل قلـم شـهید سـید مرتضـی آوینـی
تبدیـل کرد.
ربیعـی گفت:هـر سـال در راسـتای ترویـج سـبک
زندگـی شـهدای انقـالب اسـالمی و الگوگیـری از
گنجینههای ارزشـمند آنها شـهید شـاخص سـال
معرفی میشـود کـه در این سـالها به یـک اقدامی
اثرگـذار در راسـتای ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت
تبدیل شـده اسـت .انتخاب شـهید شـاخص سـال
فرصـت بسـیار ارزشـمند و مغتنمـی اسـت کـه
ضمن پرداختن و معرفی سـبک زندگی آن شـهید
واالمقـام به نسـل جـوان همچنین بـه ویژگیهای
جوان مومن در تراز انقالب اسـالمی پرداخته شـود
و الگوهـای برتـر بـه جامعـه بهتـر معرفی شـوند و
ایـن از ضرورتهـای امـروز جامعه اسـت.

لیندا کیانی بهترین بازیگر زن در جشنواره هند

لینـدا کیانی از جشـنواره هنـدی جایزه بهترین
نقـش مکمـل زن را بـرای حضـور در فیلـم
سـینمایی «مـرده خـور» دریافـت کـرد.
بـه گـزارش ایلنا به نقـل از پایگاه خبـری فیلم
کوتـاه ،لیندا کیانی جایزه بهتریـن بازیگر نقش
مکمـل زن جشـنواره جهانـی فیلـم دهلـی نـو
 2021 NDFFرا دریافـت کرد.

او ایـن جایـزه را بـرای ایفـای نقـش عطیـه در
فیلـم «مردهخور» بـه کارگردانی صـادق صادق
دقیقـی بـه دسـت آورد .لینـدا کیانـی پیش از
ایـن جایزه بهترین بازیگـر زن را برای فیلمهای
«سـایه» بـه کارگردانی روح اهلل حجـازی و «دو
شـب و سـه روز» به کارگردانی مرجان اشـرفی
زاده از جشـنواره فیلم «یـاس» و جایزه بهترین

بازیگـر زن را از دوازدهمین جشـنواره فیلمهای
ایرانـی سانفرانسیسـکو آمریکا بـرای فیلم کوتاه
«کالس رانندگـی» سـاخته مرضیـه ریاحـی به
دسـت آورده بود .جشـنواره جهانی فیلم دهلی
نـو  2021 NDFFاز  1تـا  8فروردیـن 1400
برابـر بـا  21تـا  28مـارس  2021در پایتخـت
کشـور هند برگزار شـد.

فیلمهای روی پرده اکران آنالین میشوند؟
تعطیلـی و ایجـاد وقفـه دوبـاره در فعالیـت
نیمبند سـینماها این پرسـش را مطـرح میکند
کـه آیـا چنیـن وضعی بـا توجه به فـروش پایین
گیشـه ،صاحبـان فیلمهـای روی پـرده را بـه
اکـران آنالیـن مجـاب میکنـد؟
پـس از روزهـای سـختی کـه در سـال 1399
بـر سـینما گذشـت ،انتظـار میرفـت سـال
 1400بـه ویـژه پـس از تغییـر ردهبندی شـغلی
سـینماها در گروهبندیهـای کرونایـی شـرایط
بهتـری بـرای سـینماداران ،پخشکننـدگان و
تهیهکنندگانـی کـه فیلمهایشـان آمـاده اکران
اسـت فراهـم شـود ،امـا تغییر وضعیـت پایتخت
بـه سـطح قرمز بـا افزایـش تعـداد مبتالیـان به
کرونـا انتظارهـا را بـر هـم زد و انتقـال مشـاغل
سـینمایی از گروه سـه بـه گـروه دو را نیز بیاثر
کـرد و حـاال همـان جریـان سـال قبـل در حال
تکرار اسـت.
البتـه سـال قبـل از یـک جهـت متمایز بـود که
آن هـم بـه خاطـر اتفـاق تـازه اکـران آنالین رخ
داد ولـی ایـن تجربـه هـم هرچـه جلوتـر رفـت
بیفروغتـر شـد تـا جایـی کـه بـه یـک طـرح
شکسـتخورده تبدیـل شـد ،امـا اکـران آنالیـن
فیلـم «شـنای پروانـه» در چنـد وقـت گذشـته
نشـان داد کـه اگـر فیلـم قابـل توجهـی نمایش
داده شـود میتوانـد در جذب مخاطـب و جبران
بخشـی از سـرمایه تولیـدش موفـق باشـد.
برهمیـن اسـاس برخـی دسـتاندرکاران
فیلمهـای اکـران نـوروزی در ایـن فکـر هسـتند
کـه شـاید بتواننـد بـا ادامـهدار بـودن تعطیلـی
سـینماها و نامشـخص بودن وضعیت روی اکران
آنالیـن حسـاب کننـد.
البتـه فیلم «هفتـهای یک بار آدم باش» شـهرام
شاهحسـینی کـه در صـدر فـروش گیشـه قـرار
دارد احتمـاال بیـش از دیگـر فیلمهـا منتظـر
بازگشـایی سـینماها خواهـد مانـد و همینطـور
فیلـم «تکخـال» که بـا توجه به کمـدی بودنش

شـانس نسـبتا بهتـری بـرای جـذب مخاطب در
سـینماها دارد.
امـا از میـان سـه فیلـم دیگـر اکـران نـوروزی
کـه پیشتـر خبرهـای بیشـتری هـم از آنهـا
در رسـانهها منتشـر شـده اسـت ،سـازندگان
«خورشـید» فعـال منتظـر بازشـدن سـینماها
هسـتند.
در اینبـاره محمدرضـا صابـری  -پخشکننـده
فیلـم «خورشـید»  -بـه کارگردانـی مجیـد
مجیـدی تاکید میکنـد که فعال برنامـهای برای
اکـران آنالیـن ایـن فیلـم ندارند.
جـواد نوروزبیگی ،تهیهکننده فیلم «خون شـد»
مسـعود کیمیایـی هـم بـا غیرقابـل پیشبینـی
دانسـتن شـرایط اکـران بـه ایسـنا گفـت :بـه
زودی جلسـهای را با آقای رنجکشـان و مسـعود
کیمیایـی خواهـم داشـت و صحبـت میکنیـم
چـون بـه نظـر میرسـد بـا ایـن شـرایط بایـد
چـارهای دیگـر بیندیشـیم .البتـه اکـران آنالین
هـم با توجـه به امکان کپی شـدن فیلم شـرایط
مطلوبـی نـدارد ولـی بـا ایـن حـال باید بـا آقای
کیمیایـی هـم مشـورت کنم.
دیگـر فیلم اکران نـوروزی «الله» بـه کارگردانی

اسـداهلل نیکنـژاد اسـت کـه از تولیـدات مرکـز
گسـترش سـینمای مسـتند و تجربی محسـوب
میشـود و در سـالهای قبـل بـه خاطـر بودجه
زیـادی کـه بـرای سـاختش خـرج شـده بـود و
بعـد دچـار مشـکالتی در مالکیـت فیلـم شـد،
حاشـیههای پرسـروصدای زیادی داشت .محمد
حمیـدی مقـدم  -مدیرعامـل مرکـز گسـترش
سـینمای مسـتند و تجربـی  -دربـاره اینکه آیا
فیلـم «اللـه» کـه فـروش کمتـری هـم نسـبت
بـه دیگـر فیلمهـای اکـران نـوروز داشـته بـه
اکـران انالیـن مـیرود یـا خیر ،به ایسـنا پاسـخ
داد :وضعیـت فعلـی بـرای هیـچ کـدام از فیلمها
مناسـب نیسـت و مـا قـرار بـود در ایـن روزهـا
بـرای شـروع پخـش تیزرهـای تلویزیونـی فیلم
«اللـه» آمـاده شـویم چـون «اللـه» بـا توجه به
گونـه اکشـن و ورزشـی کـه پیشـنهاد میدهـد
میتوانسـت بـا تبلیغـات ،بیشـتر دیـده شـود .با
ایـن حـال ناامیـد نیسـتیم و اکـران آنالیـن هم
یکـی از گزینههـای قطعـی اسـت کـه بـرای آن
آمـاده خواهیـم شـد ،امـا امیـدوارم بـا طراحـی
بهتـر بـرای آشـنایی مخاطـب بـا فیلـم ابتـدا به
تعـداد مخاطبـان در سـینماها اضافـه کنیـم.

زمان برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب مشخص نیست

جـوادی گفـت :هنـوز زمـان برگـزاری دومیـن
نمایشـگاه مجـازی کتـاب تهـران مشـخص نشـده
است.محسـن جوادی ،معـاون فرهنگی وزیر فرهنگ
و ارشـاد اسـالمی در گفـت و گـو بـا خبرنگار حـوزه
ادبیات گـروه فرهنگـی باشـگاه خبرنـگاران جـوان،

دربـاره زمـان برگـزاری دومیـن نمایشـگاه مجـازی
کتـاب تهـران گفت :هنوز زمـان برگزاری نمایشـگاه
مجـازی کتـاب تهـران مشـخص نشـده اسـت .باید
جلسـهای برای مشخص کردن زمان دقیق آن برگزار
شـود.وی افـزود :تنهـا قرار اسـت نمایشـگاه مجازی

قـرآن برگـزار شـود ایـن نمایشـگاه در مـاه رمضـان
برگـزار میشـود شـاید منظـور برخـی خبرگزاریها
از برگـزاری نمایشـگاه کتـاب همان نمایشـگاه قرآن
باشـد ،چون در این نمایشـگاه کتابهای حوزه علوم
دینـی در معـرض نمایـش قـرار میگیـرد.
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برگــزاری اولیــن جلســه شــورای ســازمان بســیج شــهرداری اهواز
بــا حضــور شــهردار منتخــب اهواز

وحیـدی فر-اهـواز :بـه گـزارش اداره ارتباطات سـازمان بسـیج شـهرداری اهـواز ؛ اولین جلسـه
سـازمان بسـیج شـهرداری اهـواز در سـال جدید با حضور نوشـادی شـهردار منتخـب اهواز،حاتمی
مسـئول سـازمان بسـیج شـهرداری اهواز،شـاهولی رئیس اداره کل حوزه شـهردار اهواز ،فرماندهان
پایگاههای مناطق و سـازمان های تابعه ،معاونین سـازمان بسـیج شـهرداری اهواز در محل سـالن
جلسـات شـهرداری اهواز برگزار گردید.در این جلسـه ابتـدا پس از قرائت قرآن مجیـد ،حاج آقا فرخ
منـش مسـئول دفتـر حوزه نمایندگی در سـازمان بسـیج شـهرداری اهـواز به بیان فضائـل اخالقی
در انجام خالصانه کارها در فرمایشـات ائمه اطهار علیهم السـالم پرداختند.پس از آن شـهردار اهواز
ضمـن تبریـک سـال نـو گفت:بنده از عملکرد سـازمان بسـیج شـهرداری اهواز بـا وجـود فرمانده و
نیروهـای تحـت امـر ایشـان چـه در زمـان مسـئولیت قبلـی ام و چـه هم اکنـون رضایـت کامل را
دارم زیـرا خلـوص را در انجـام ماموریـت هـای محولـه آنهـا به عینه مشـاهده کـرده ام.نوشـادی در
ادامـه افزود:بسـیج کلمه مقدسـی اسـت و اگر تمـام وظایف خـود را بر پایه تفکر بسـیجی که بدون
هیچگونـه چشـم داشـت و نظارتـی و تبلیغـات تنهـا بـرای رضایت خداونـد و خدمت بـه خلق خدا
بـدون در نظـر گرفتـن شـان و منزلت خود خالصانه عمـل نماییم صورت گیرد مشـکالت به راحتی
قابل حل میباشد.شـهردار اهواز در پایان گفت :بنده خود را وام دار بسـیج و فرهنگ بسـیجی میدانم
و از فرمانده سـازمان بسـیج شـهرداری اهواز و نیروهای ایشـان انتظار دارم با اینجانب به عنوان یک
همکار بسـیجی در شناسـایی چالشها و معضالت مجموعه شـهرداری اهواز و همچنین فعالیتهای
منجر به محرومیت زدایی در شـهر اهواز همکاری نمایند.سـپس مسـئول سـازمان بسیج شهرداری
اهـواز نیـز ضمن تبریک سـال نو و تشـکر از شـهردار اهـواز در حمایت های خود از مجموعه بسـیج
شـهرداری اهواز به ارائه گزارش مختصر از عملکرد سـازمان بسـیج شـهرداری اهواز در سـال گذشته
پرداختند.حاتمـی در ادامـه افزود:بـا یـاری خداونـد در سـال جدیـد نیز با تمـام قـوا در جهت انجام
ماموریـت محوله همانند سـال گذشـته عمـل خواهیم کرد.

رتبــه نخســت خدمــات مــددکاری کشــور بــه کمیتــه امــداد اســتان
قــم اختصــاص یافــت

کمیتـه امـداد اسـتان قـم بـا ارتقـاء سـطح تخصصـی مـددکاری و افزایـش خدمترسـانی
بـه خانوادههـای تحـت حمایـت ،رتبـه نخسـت خدمـات مـددکاری در کشـور را بـه خـود
اختصـاص داد.بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی کمیتـه امـداد ،اکبـر میرشـکار ،مدیـرکل
کمیتـه امـداد اسـتان قـم بـا اشـاره به اینکـه حـوزه حمایـت و سـالمت خانـواده ،بهعنوان
پیشـران فعالیتهای اجرایی این نهاد اسـت گفت :با نیازسـنجی ،توان سـنجی و مددکاری
تخصصـی ایـن نهـاد در سـالهای اخیر زمینـه ارتقاء خدمترسـانی بـه خانوادههـای مع ّزز
تحت حمایت بیش از گذشـته فراهمشـده اسـت.وی تالش جهادی مددکاران کمیته امداد
اسـتان قـم و دلسـوزی آنهـا را زمینهسـاز توفیقات این نهـاد در مقابله با فقـر و محرومیت
در اسـتان عنـوان و اظهـار کـرد :در آخریـن ارزیابـی دفتـر مرکزی ایـن نهاد ،کمیتـه امداد
اسـتان قـم ،در سـال  99رتبـه نخسـت خدمات مـددکاری را در کشـور کسـب کرد.

برگزاری نشسـت مجـازی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران
با مدیران شـبکه هـای بهداشـت و درمان

در ایـن جلسـه کـه بـه ریاسـت دکتر سـیدعباس موسـوی رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی
مازنـدران و بـا حضـور معاونین و جمعی از مدیران این دانشـگاه برگزار شـد در خصوص آمادگی
بیمارسـتان هـا در مقابلـه بـا شـیوع کرونـا و برنامه هـای پیـش رو بحث و تبادل نظر شـد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این جلسه با اشاره به تشکیل تیم های تنفسی در بیمارستان ها ،
بر نظارت و تامین اکسیژن مصرفی و کنترل وضعیت تولید و مصرف دستگاه های اکسیژن ساز در این
مراکز تاکید کرد.
وی خواسـتار فاصله گذاری اجتماعی  ،ماسـک زدن و رعایت الزامات بهداشـتی کرونایی
در تمامـی سـطوح جامعـه شـد و بر تشـدید نظـارت و کنترل اجـرای دقیـق پروتکل های
بهداشـتی از طریـق بازرسـین واحدهـای اسـتانی و شهرسـتانی تاکیـد کـرد و گفـت :اگـر
هوشـیار نباشـیم و نکات بهداشـتی رعایت نشـود فاجعـه آفریـن خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:
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مدیرعامل شـرکت عمران شهرهای جدید گفت:
تمرکز اصلی مجموعه سـتاد و سـایر شرکتهای
تابعـه در سـال جـاری بایـد بـه نتیجه رسـاندن
برنامههـا بـوده و از آغـاز طرحهـای جدیـد مگـر
به ضـرورت پرهیز شـود.
بـه گـزارش برنـا بـه نقـل از وزارت راه و
شهرسـازی ،حبیباله طاهرخانـی معـاون وزیـر
راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت عمـران
شـهرهای جدیـد در دیـدار نـوروزی بـا اعضـای
هیئـت مدیـره ،مدیـران و کارشناسـان حـوزه
هـای مختلـف شـرکت مادرتخصصـی ضمـن
تبریـک سـال جدیـد و قدردانی از زحمـات آنان
بـه بررسـی اقدامـات انجام شـده طی یک سـال
گذشـته و تشـریح اهم اهداف و ابـالغ برنامههای
پیـش رو در سـال  1400پرداخـت.
وی در این جلسـه درخصـوص وظایف حوزههای
شهرسـازی و اجتماعـی بیـان کـرد :بـا توجـه به
ایـن موضـوع کـه اکثـر مباحـث خالقانـه و
ایدههـای نویـن از دو مجموعـه مذکور برخاسـته
و سـایر بخشهـا بـه عنـوان مجـری یا پشـتوانه
ایفـای نقـش میکننـد؛ هرچـه ایـن حوزههـا
مبتکرانـه وخالقتـر عمـل کننـد ،میتوانیـم
شـاهد محقـق شـدن طیـف بیشـتری از اهداف
خـود در مجموعـه شـهرهای جدیـد باشـیم.
معاون وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره به سـکونت
جمعیـت قابـل توجهـی از مـردم در شـهرهای
جدیـد در مقطـع فعلـی بیـان کـرد :مـا در ایـن
شـرایط بیش از گذشـته موظف بـه فراهم آوردن
یـک محیـط زندگـی مناسـب و سـزاوار بـرای
شـهروندانمان هسـتیم ،چراکه بسـیاری از آنها
نـه از روی ناچـاری بلکـه بـه انتخـاب خـود این
شـهرها را نسـبت بـه سـایر مناطـق حومـهای
کالنشهرهایشـان بـرای زندگـی انتخـاب
کردهانـد.
طاهرخانـی در ادامـه سـخنان خـود این مسـئله
را دلیـل اصلـی دو چندانـی مسـئولیت شـرکت
عمـران شـهرهای جدیـد در برابـر شـهروندان
دانسـت و افـزود :خوشـبختانه جریـان حرکتـی
در مجموعـه شـهرهای جدیـد بـه یـک بلـوغ
رسـیده اسـت و نکته حائز اهمیت در این مقطع
زمانـی آن اسـت کـه بدانیـم بـا چه سـرعتی در
ایـن مسـیر ایجاد شـده بایـد حرکت کنیـم تا به
اهـداف تعییـن شـده دسـت یابیم.
وی همچنیـن ضمـن تأکیـد بـه بحث توسـعه و
گسـترش زیرسـاختهای اجتماعی در شهرهای
جدیـد طی سـال پیـش رو بیان کـرد :این بخش
بایـد در برنامههـای سـال جدیـد بـا حساسـیت
بیشـتری مـورد توجـه بـوده و همکاری با سـایر
نهادهـا در پیشـبرد برنامههـای فرهنگـی در
اولویـت امـور قـرار بگیرد.
ایـن مقام مسـئول همچنیـن تأکید کـرد :منابع
اعتبـاری مـا در این جریـان باید به صـورت اهرم
در جهـت اجـرای برنامههـا ،سیاسـتها و بهبود
شـرایط مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـه کارگیـری
برنامههایـی کـه مشـارکت فعـال شـهروندان را
میطلبنـد نیـز در اولویـت دانسـت و گفـت :در
ایـن راسـتا ارزیابـی الزم را بـه طـرق مختلـف
از سـوی جامعـه بیرونـی انجـام داده و نتایـج را
انعـکاس دهیـد.
مدیرعامل شـرکت عمران شـهرهای جدید ادامه
داد :در حـال حاضر اسـتفاده از تمام ظرفیتهای
منابـع داخلـی و ملـی برای پیشـبرد و بـه نتیجه
رسـاندن پروژههـا بـه عنـوان سیاسـت کالن
در سـطح شـرکت و حتـی وزارتخانـه مـد نظـر
قـرار دارد؛ ایـن درحالـی اسـت کـه میتوانیـم
ادعـا کنیـم اگـر ایـن رونـد سـرمایه گـذاری در
شـهرهای جدیـد بـه صـورت مسـتمر تا  ۵سـال
آینـده ادامـه پیـدا کنـد میتوانـد ایـن مناطق را
بـه سـکونتگاههایی پایـداری برای کشـور تبدیل
کند .
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه اینکـه طی یک
سـال گذشـته برنامـه و طرحهـای متعـددی بـه
خصـوص در حـوزه زیرسـاختهای اجتماعی در
شـهرهای جدید آغاز شـده اسـت ،گفـت :تمرکز
اصلـی مجموعه سـتاد و سـایر شـرکتهای تابعه
در سـال جـاری بایـد بـه نتیجـه رسـاندن ایـن
برنامههـا بـوده و از آغـاز طرحهـای جدیـد مگـر
بـه ضـرورت پرهیز شـود.
طاهرخانـی در ایـن راسـتا تأکیـد کـرد :موضوع
مهـم و قابـل توجـه دیگـر در برنامههـای سـال
جـاری تحقـق پروژههـای طـرح اقـدام ملـی
اسـت کـه باید بـه جد از سـوی تمامـی بخشها
پیگیـری شـود؛ طراحـی منظـر ،معمـاری و آغاز
همزمـان اجـرای خدمـات بـا سـاخت واحدهای
مسـکونی از دیگـر نـکات قابـل توجـه در ایـن
حـوزه بـه شـمار مـیرود کـه ضـروری اسـت به
آن توجـه شـود.
وی در ایـن خصـوص اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه
افزایـش قابل توجه جمعیت در شـهرهای جدید
توصیـه میشـود طـی امضـای یـک تفاهنامـه
بامرکـز آمـار ایـران؛ سرشـماری دقیقـی از

جمعیـت مذکـور انجـام شـده و آمـار دقیقی در
اختیـار مسـئولین به منظـور آگاهـی از وضعیت
جمعیتـی و سـکونت در شـهرهای جدیـد قـرار
گیرد.بـه گفتـه وی ارتقـای کیفیـت زندگـی
همـواره از اولویتهـای اجرایـی در مجموعـه
شـهرهای جدیـد بـه شـمار رفتـه و تمامـی
حوزههـا در وجـوه مختلـف اعـم از خدماتـی،
اجتماعـی ،فرهنگـی و  ...بایـد بـه آن توجـه و
برنامهریـزی معینـی داشـته باشـند.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی در بخـش دیگری
از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه بـازار ملتهـب
مسـکن در شـرایط کنونـی کشـور بیـان کـرد:
هرچندبخـش بزرگی از این بحـران تابع وضعیت
کالن کشـور اسـت ولـی مـا بایـد بـرای رفـع آن
تـالش کنیـم ،وزارت راه و شهرسـازی در حـال
حاضـر طرحهـای گوناگونـی بـرای رویارویـی بـا
ایـن مشـکل در نظر گرفتـه که طرح اقـدام ملی
مسـکن ،احداث شـهرک و شـهرهای نسـل نوین
نمونـه ایـاز آنها به شـمار می رود .خوشـبختانه
شـرایط سـاخت شـهرکها بـا مصوبههـای اخیر
تسـهیل شـده که سـاخت نوع مسـکونی آن چه
توسـط بخـش خصوصـی و چـه در بخشهـای
دولتـی در اولویـت قـرار دارد؛ از ایـن رو از
مدیـران و مسـئولین ایـن حـوزه میخواهـم تـا
ضمـن بررسـی ایـن سیاسـت موانع و مشـکالت
را گـزارش داده تـا بتوانیـم بـرای رفع و اسـتفاده
حداکثـری از ایـن ظرفیـت اقدامـات خوبـی را
به انجام برسانیم.
مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد
همچنیـن در ایـن خصـوص ادامـه داد :بـازار
مسـکن در شـرایط خاصـی قـرار دارد؛ در مقاطع
مختلـف وعدههـای بسـیاری بـه مـردم در ایـن
حـوزه داده شـده کـه جهشهـای قیمتـی،
دشـواریهای آن را دوچنـدان کـرده اسـت امـا
خوشـخبتانه علیرغـم تمامـی ایـن مشـکالت
عملکـرد شـهرهای جدیـد در ایـن بخـش طـی
سـال  ،1399آمـار خوبـی را نشـان میدهـد؛
در ایـن راسـتا از شـرکتهای تابعـه بهخصـوص

در شـهرهای جدیـد پرنـد ،هشـتگرد و پردیـس
میخواهـم کـه در سـال جدیـد جلسـات بخش
مسـکن را بـه صـورت منظـم برگـزار و نـگاه
پـروژهای بـه موضوعـات داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه  ۵هـزار پـروژه مسـکن مهـر
جدیـد آغـاز شـده در شـهر جدیـد پردیـس نیز
بیـان کـرد :پیشـبرد و اتمـام ایـن پروژههـا قطعا
بـه یـک اسـتراتژی ویـژه نیـاز داشـته و بایـد به
جـد مـورد پیگیـری قـرار گیرد.
طاهرخانـی ادامـه داد :در ایـن راسـتا تمامـی
شـرکتها موظـف بـه پاسـخگویی مناسـب و
ایجـاد رضایت در متقاضیان بـوده و باید عملکرد
کارگزاریهـای مسـکن مهـر را بهطـور پیوسـته
بررسـی کنند.معـاون وزیـر راه و شهرسـازی در
ادامـه سـخنان خـود ضمـن تأکیـد بر اینکـه در
پیشـبرد پروژههـای طـرح اقـدام ملـی مسـکن
در شـهرهای جدیـد خطـاب بـه مدیـران گفـت:
قراردادهـای مرتبـط با پیمانـکاران و بانک هرچه
سـریعتر انجـام شـده و پروژهها بـدون هیچگونه
معطلـی در مسـیر اجـرا قـرار گیرنـد .همچنیـن
قابل ذکر اسـت کـه در حوزه پروژههـای روبنایی
و زیرسـاختی پـروژه جدیدی آغاز نشـده و منابع
در دسـت بـرای تکمیـل پروژههـای نیمهتمـام
گذشـته هزینـه شـود.مدیرعامل شـرکت عمران
شـهرهای جدید در ادامه سـخنان خود با اشـاره
بـه حـوزه حمـل و نقل در این شـهرها نیـز بیان
کـرد :قطـار حومـهای شـهر جدیـد بهارسـتان تا
اردیبهشـتماه بایـد آمـاده بهرهبـرداری اولیـه
بـوده و اقدامـات الزم بـرای تکمیـل متـروی
پرنـد نیـز طـی سـال جـاری بـا جدیـت مـورد
پیگیـری قـرار گیرد .مسـئولین در سـطح سـتاد
و شـهر همچنیـن بـرای اختصـاص مسـیرهای
دوچرخه و پیادهراهها در سـطح شـهرهای جدید
برنامهریـزی کـرده و ایـن موضـوع را در دسـتور
کار سـال جـاری خـود قـرار دهند.
طاهرخانـی در پایـان سـخنان خـود اضافـه کرد:
تونـل شـهر جدیـد علـوی نیـز یکـی از الزامـات
رونق این شـهر در تسـهیل دسترسـی به صنایع
غـرب بندرعبـاس بـه شـمار مـیرود کـه قطعـا
قابلیـت افتتـاح و بهرهبـرداری اولیـه را در سـال
 1400خواهـد داشـت؛ از مسـئولین مرتبـط بـا
ایـن حـوزه میخواهـم کـه ایـن پـروژه را نیز در
اولویـت کارهـای خـود در سـال پیـش رو قـرار
دهند .
بـه گـزارش شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد،
همچنیـن مدیرعامـل شـرکت عمران شـهرهای
جدیـد در جلسـه ای جداگانـه بـه صـورت ویدئو
کنفرانـس بـا مدیـران عامـل و اعضـای هیئـت
مدیـره شـرکتهای تابعـه در شـهرهای جدیـد
ضمـن بررسـی عملکرد شـرکتها در یک سـال
گذشـته ،بـه بیـان برنامههـا و سیاسـتهای
تعییـن شـده بـرای سـال  1400در حوزههـای
گوناگـون پرداختـه و اقدامات مورد نیـاز برای هر
شـهر را اعـالم کرد.

احتکار مرغ توسط  3هزار و  4۶0مرغداری
در کشور

ژاپن آزمایش ارز دیجیتال ملی را
آغاز کرد

نقدعلی ،نماینده مردم خمینی شـهر در مجلس از احتکار مرغ توسـط سـه هزار و 460مرغداری
در کشـور کـه نهـاده هـای دامـی دریافت کـرده انـد انتقـاد کرد.بـه گزارش بازار به نقـل از خانه
ملـت ،محمدتقـی نقدعلـی در نشسـت علنـی (سـه شـنبه 1۷ ،فروردیـن مـاه) مجلس شـورای
اسـالمی در تذکـر شـفاهی بـا اسـتناد بـه بنـد  8و مـاده  12آئیـن نامـه داخلـی ،گفـت :یکی از
مهـم تریـن مسـائل کـه از روز اول تشـکیل ایـن مجلس مـورد توجه بـوده حمایـت از دامداری،
کشـاورزی و تولیدات دامی بود.نماینده مردم خمینی شـهر در مجلس شـورای اسـالمی خطاب
بـه رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد :ما جلسـات متعـددی پیرامـون این موضـوع در
کمیسـیون داشـتیم کمـا اینکـه به بنـدرگاه نیز به منظـور بررسـی وضعیت ترخیـص ،نگهداری
و توضیـح نهـاده هـای دامـی سـفر کردیـم و آنجـا بـا مشـکل اضطـراب نهـاده هـا تـا رسـیدن
به بازار توزیـع مواجـه شـدیم کـه بـه عملکـرد وزارت صنعـت ،معدن و تجـارت برمی گـردد.وی
تصریـح کـرد :روز گذشـته در کمیسـیون اعـالم شـد  3هـزار و  460واحد مرغداری نهـاده دامی
دریافـت کـرده انـد امـا از تحویـل مـرغ به بازار خـودداری کـرده انـد بـه ایـن معنا کـه تولیدات
خـود را احتـکار کـرده اند.ایـن نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شـد :سـتاد تنظیـم بازار و
سـازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان یک بخشـی از این پازل هسـتند برای همین سـزاوار بود
امـروز آقـای رزم حسـینی بـه همـراه معاونانش در این جلسـه حضـور می یافت چرا که مشـکل
اساسـی در کیفیـت توزیـع محصـوالت دامی اسـت.وی افـزود :به دنبـال بازدیدی کـه از بندرگاه
داشـتیم مشـخص شـد سـامانه های جامع ،تجارت ،بازارگاه و  ...به هم متصل نیسـتند بنابراین
امـروز از آقـای خـاوازی سـوال کـردم آیـا این مشـکل رفع شـده که پاسـخ داد هنوز حل نشـده
اسـت یعنـی نهـاده هـای دامـی وارد و ترخیـص مـی شـوند امـا سـامانه هـا بـرای ثبت سلسـله
مراتـب ،ترخیـص و خـروج از گمـرک بـه هـم وصـل نیسـتند.نقدعلی تاکیـد کـرد :هـم اکنـون
مشـخص شـده اسـت  3هـزار و  460واحـد تولیدی نهـاده های دامی تامین شـده بـا ارز 4200
تومانـی را دریافـت کـرده اما مرغ تولید شـده را به سـردخانه فرسـتاده و احتکار کردنـد بنابراین
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این زمینه پاسـخگو باشـد.محمدباقر قالیباف در پاسـخ به وی
گفـت :براسـاس تبصـره یک مـاده  4۵یک نماینـده از دولت باید در جلسـه حضور یابـد بنابراین
وزیـر جهاد کشـاورزی در جلسـه حضـور یافت.رئیس مجلس شـورای اسـالمی یادآور شـد :وزیر
صنعـت ،معـدن و تجـارت بـه دلیل کسـالتی که دارند امـکان حضـور در مجلس را نداشـتند اما
مـا حتمـا در ادامـه بحث به ایـن موضوع نیـز خواهیـم پرداخت.

بانـک مرکـزی ژاپـن ( )BOJاعـالم کـرد کـه آزمایشـاتی را بـرای بررسـی امـکان انتشـار ارز
دیجیتـال ملـی خـود آغـاز کـرده اسـت.
بـه گزارش خبرگـزاری تسـنیم به نقـل از راشـاتودی ،درحالـی که بانـک های مرکـزی برخی از
کشـورهای پیشـرفته جهان در حال بررسـی راه اندازی ارزدیجیتال هسـتند ،بانک مرکزی ژاپن
( )BOJروز دوشـنبه اعالم کرد که آزمایشـاتی را برای بررسـی امکان انتشـار ارز دیجیتال ملی
خـود آغاز کرده اسـت.
طبـق گفتـه ایـن بانـک ،مرحلـه اول آزمایشـات تـا مـارس  2022انجام مـی شـود و روی امکان
سـنجی صـدور ،توزیـع و بازخریـد ارز دیجیتـال بانک مرکـزی ( )CBDCمتمرکز اسـت.
مرحلـه دوم آزمایشـات بانـک مرکـزی ژاپـن نیـز عملکردهـای دقیـق تـری از جملـه تعییـن
محدودیـت بـرای مقـدار ارز دیجیتالـی کـه هـر نهاد می تواند داشـته باشـد را بررسـی می کند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،برنامه این بانک برای شـروع آزمایشـات درباره نحوه کار بـا ارز دیجیتال
در مـاه اکتبر اعالم شـد.
شـینیچی یوچیـدا ،مدیـر اجرایـی ایـن بانک ماه گذشـته اعـالم کرد کـه در صورت لـزوم برنامه
آزمایشـی را کـه شـامل ارائه خدمـات پرداخـت خواهد بـود ،راه انـدازی خواهد کرد.
یوچیـدا بـه کمیتـه سیاسـت گذاران و البی هـای بانکی که بـه دنبال ارز دیجیتـال بانک مرکزی
 CBDCهسـتند گفـت :اگرچـه تغییـری در موضع بانک مرکـزی ژاپن مبنی بـر اینکه در حال
حاضـر هیـچ برنامـه ای بـرای صـدور  CBDCنـدارد ،رخ نـداده اسـت ،امـا ما معتقدیم شـروع
آزمایشـات در ایـن مرحلـه یک اقدام ضروری اسـت.
اعالمیـه بانـک مرکـزی ژاپـن در حالـی رخ داد که بانک هـای مرکزی دیگر جهان بـا ابتکار عمل
برای توسـعه ارزهـای دیجیتال خود پیـش می روند.
آنهـا بـه دنبال مدرن سـازی سیسـتم هـای مالـی و جلوگیری از تهدیـد ارزهای رمزنگاری شـده
و همچنیـن تسـریع در پرداخت هـای داخلی و بین المللی هسـتند.
بانـک مرکـزی روسـیه ( )CBRقصـد دارد اولیـن نمونـه روبـل دیجیتـال خـود را امسـال
راه اندازی کند.
چیـن در حـال حاضـر برنامه گسـترده آزمایش یـوان دیجیتال را در شـهرهای بزرگ این کشـور
آغـاز کـرده اسـت .بانـک مرکـزی ایـن کشـور قصـد دارد ارز دیجیتـال مسـتقل خـود را بـرای
بازیهـای المپیـک زمسـتانی  2022آمـاده کند.

همبنیانگذار مجموعه ابـرآروان ،ارائهکننده زیرسـاخت
ابـری کشـور گفـت :حمالت سـایبری کـه مدتی قبل
بـه زیرسـاختهای ابری کشـور وارد شـد ،بـا همکاری
دسـتگاههای حـوزه سـایبری کشـور در حال بررسـی
اسـت.به گـزارش روز سهشـنبه ایرنـا ،اواخـر اسـفند
سـال گذشـته اختالالتـی در زیرسـاخت ابری کشـور
بهوجـود آمـد .اختالالتـی کـه سرمنشـا آن آغـاز
حمـالت گسـترده و متفاوتی بود که آسـیبهایی را به
دیتاهای مشـتریانی که در دیتاسـنترها حضور داشتند

بررسی حمله سایبری به زیرساخت ابری کشور
وارد و کسـب و کار آنـان را بـا اختـالل روبـهرو کـرد.
مجموعـه ابـرآروان که زیرسـاخت ابـری کشـور را ارائه
میدهـد بـه دلیـل جلوگیـری از پیش روی آسـیبها
همه دسترسـی مشـتریان را قطـع کرد.ایـن اتفاق تلخ
باعـث بـروز مشـکالتی شـد کـه عمـده آن از دسـت
رفتـن اطالعـات برخـی از کسـبوکارهایی بـود کـه از
ایـن مجموعـه خدمـات میگرفتنـد .امـا یـک مسـاله

دیگـر نیـز مطـرح شـد و آن اینکـه مجموعه ابـرآروان
بـازوی اجرایی کشـور بـرای آمادهسـازی قطع اینترنت
اسـت«.پویا پیرحسـینلو» همبنیانگـذار این مجموعه
امـروز در نشسـت خبـری در تشـریح جزئیـات ایـن
حملـه گسـترده ،افزود 26 :اسـفند ماه  99زیرسـاخت
رایانـش ابـری مـا در یکـی از دیتاسـنترهایمان مـورد
حملـه سـایبری قـرار گرفـت و طـی آن بـه  16درصد

از مشـتریان ابـرآروان حملـه شـد.وی بیانداشـت:
بـرای جبـران خسـارتهای بخـش زیرسـاخت ،سـه
مـاه حسـاب زیرسـاخت رایانش ابـری را شـارژ کردیم.
پیرحسـینلو درباره میزان خسـارتی که طی این حادثه
وارد شـد ،گفت :بـرای بـرآورد میزان خسـارت به زمان
بیشـتری نیاز داریم ،خسـارتی که ما متحمل شـدیم و
اعتبـار مشـتریان را شـارژ کردیم افزون بـر  10میلیارد
تومـان اسـت امـا از ایـن کـه کسـب وکارهـا در الیـه
تجارت خـود چقدر ضرر کردند هنوز بـرآوردی نداریم.
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رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران:

تفاوتحقوقبازنشستگانتأمیناجتماعی
با سایر صندوقها برطرف شد
دهقانکیــا ،رئیــس کانــون بازنشســتگان
تهــران مهمتریــن مطالبــه تشــکلهای
بازنشســتگان تأمین اجتماعــی را رفع تبعیض
و تفــاوت دریافتــی بــا ســایر صندوقهــای
دانســت و گفــت :حداقــل بگیــران دارای 30
ســال ســابقه تأمیــن اجتماعــی بــا حداقــل
بگیــر بازنشســته کشــوری بایــد دریافتــی
مشــابهی داشــته باشــند کــه ایــن مطالبــه بــا
دومیــن مرحلــه متناسبســازی محقــق شــد.
بــه گزارش بازار بــه نقــل از ســازمان تأمیــن
اجتماعــی ،علــی دهقانکیــا اظهــار داشــت:
تشــکلهای بازنشســتگان بــرای اجــرای
متناســب ســازی پیگیــری زیــادی در ســال
گذشــته داشــتهاند و بــا تصویــب پرداخــت
 ۵0هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات
تأمیــن اجتماعــی از دولــت در ســال 99
اولیــن مرحلــه متناســب ســازی از مــرداد
ماه اجرا شد.
وی افــزود :پــس از دو مرحلــه متناســب
ســازی حقــوق بازنشســتگان کشــوری شــاهد
ایجــاد فاصلــه و تبعیــض بیــن بازنشســتگان
کشــوری و تأمیــن اجتماعــی بودیــم کــه
دکتــر ســاالری بــر لــزوم رفــع ایــن فاصلــه
تأکیــد کردنــد و بــا مصوبــه بودجــه ســال
 1400و اختصــاص  89هــزار میلیــارد تومــان
بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی مرحلــه دوم
متناســب ســازی نیــز امــکان پذیــر شــد و از
فروردیــن  1400دومیــن مرحلــه متناســب
ســازی همــراه بــا افزایــش حقــوق ســالیانه
بازنشســتگان پرداخــت میشــود.
دهقانکیــا پیگیــری مجدانــه مدیرعامــل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــرای تحقــق
ایــن خواســته بازنشســتگان اثرگذار دانســت و
گفــت :در پایــان ســال  99نیــز پرداختــی یک
میلیــون و  200هــزار تومانــی کــه در روزهای
آخــر ســال بــه بازنشســتگان انجــام گرفــت
موجــب رضایتمنــدی این اقشــار شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رفع تفــاوت بیــن دریافتی
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی بــا ســایر
صندوقهــای محقــق شــده اســت ،گفــت:
در جلســات متعــددی کــه بــا مدیرعامــل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی داشــتیم حقــوق

پایــه و دریافتــی حداقلــی ســایر صندوقهــا را
بررســی کردیــم کــه بیــن  3میلیــون و ۷00
هــزار تومــان تا  4میلیــون و  3۵0هــزار تومان
اســت و در نهایــت بــرای تعییــن حداقــل
حقــوق بازنشســتگان دارای  30ســال ســابقه
تأمیــن اجتماعــی بــه میــزان  4میلیــون و
 200هــزار تومــان بــه توافــق رســیدیدم.
رئیــس کانــون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی
تهــران گفــت :بــر ایــن اســاس بازنشســتگانی
کــه در ســال  99مبلــغ  2800دریافــت
میکردنــد در ســال  1400مبلــغ  4میلیــون
و  200هــزار تومــان دریافــت خواهــد کــرد.
دهقانکیــا دربــاره افــرادی کــه بیــش از
حداقــل حقــوق دریافــت میکننــد نیــز
گفــت :بــرای ســایر ســطوح عــالوه بــر افزایش
مصــوب شــورای عالــی کار کــه  26درصــد
بعــالوه  248هــزار تومــان تعییــن شــده
اســت ،افــرادی کــه در زمــان بازنشســتگی
حقوقــی باالتــر از حداقــل دریافــت کــرده انــد
و بــا گذشــت زمــان ،فاصلــه آنهــا بــا اولیــن
حقــوق کاهــش یافتــه اســت؛  ۷۵درصــد
کاهــش مســتمری آنهــا براســاس طــرح
متناســب ســازی پرداخــت میشــود.
وی افــزود :در آخریــن جلســه اعضــای کانــون
عالــی بازنشســتگان بــا مدیرعامــل ســازمان

تأمیــن اجتماعــی نیــز دکتــر ســاالری
قــول داده انــد کــه بــه بازنشســتگان دارای
فرزنــد حقــوق آنهــا بــه  4میلیــون و 300
هــزار تومــان برســد.دهقانکیا بــا بیــان
اینکــه متناســب ســازی و بهبــود وضعیــت
معیشــت بازنشســتگان دغدغــه چندین ســاله
تشــکلهای بازنشســتگان بــوده اســت ،گفــت:
امــروز شــاهد تحقــق ایــن خواســته چندیــن
ســاله هســتیم و در ایــن دوره بــا تــالش دکتر
ســاالری و منابــع خوبــی کــه بــرای ســازمان
ایجــاد کــرد ،ایــن مطالبــه چندیــن ســاله
محقق شــد.
دهقانکیــا افزایــش  10برابــری اعتبــار وام
بازنشســتگان و همچنیــن افزایــش  ۷برابــری
مشــارکت تأمیــن اجتماعی در بیمــه تکمیلی
بازنشســتگان را از دیگــر اقدامــات بســیار
مثبــت دکتــر ســاالری بــرای ارتقــاء خدمــات
بــه بازنشســتگان دانســت و گفــت :در حــوزه
درمــان نیــز کارهــای ارزشــمندی انجام شــده
و بازنشســتگان بــاالی  6۵ســال همه کشــور و
همچنیــن بیمــه شــدگان شــهرهایی کــه فاقد
مرکــز درمانــی ملکــی هســتند ،در مراکــز
دولتــی از درمــان رایــگان اســتفاده میکننــد
کــه بــرای ایــن امــر  3۵00میلیــارد تومــان
اعتبــار پیشبینــی شــده اســت.

همکاری سه کلیک و پالسینو
ســهکلیک بــه عنــوان بهتریــن و بزرگتریــن اســتارتاپ فــروش آنالیــن
خدمــات گردشــگری و ســفر (بلیــط هواپیمــا ،رزرو هتــل ،تــور) ،یکــی
از پیشــگامان در عرصــه ســفر البتــه بــا رعایــت تمامــی پروتکلهــای
بهداشــتی بــوده اســت .بــر همیــن اســاس از جملــه اقداماتــی کــه
ســهکلیک بــرای حفــظ ســالمتی مســافران خــود در ایــن مــدت
تــدارک دیــده ،عقــد قــرارداد و آغــاز همــکاری بــا مجموعــه پالســینو
بــوده اســت.به گــزارش برنــا ،روزگار همیشــه یکنواخــت نبــوده و در
طــول زمــان بــا چالشهــای بســیاری همــراه بــوده اســت .چــرخ
زندگــی در حــال چرخیــدن بــود کــه بــه یکبــاره و در انتهــای ســال
 2019میــالدی بــا چالشــی بــزرگ مواجــه شــد .چالشــی بــه نــام
کرونــا .کرونــا ،ایــن ویــروس بیرحــم کــه تاکنــون جــان میلیونهــا
نفــر انســان را گرفتــه و بــه کام مــرگ کشــانده اســت .ایــن ویــروس
عــالوه بــر ،هــدف قــرار دادن انســانهای بــی گنــاه ،بــه کســب و کارهــا
نیــز رحــم نکــرده و بســیاری از کســب و کارهــا و بنگاههــای اقتصــادی
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده است.شــاید یکــی از آســیب پذیرتریــن
صنایعــی کــه در ایــن دوران ،کرونــا روی آن اثــر قابل توجهی گذاشــت،
صنعــت محبــوب گردشــگری باشــد .ایــن صنعــت کــه تــا پیــش از این
شــاید در هیــچ برهــهای از زمــان ،اینطــور بــا شکســت موجــه نشــده
بــود ،بــه یکبــاره بــا ظهــور ایــن بیمــاری ،بــا شکســتی شــدید مواجــه
شــد.در ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری ،اکثــر کشــورها و شــهرهای دنیــا
بــا اعمــال محدودیتهایــی ،دســت بــه قرنطینــه کــردن مناطــق
و حتــی محلههــای خــود کردنــد .ورود بــه کشــورها و جابجایــی از
شــهری بــه شــهر دیگــر ،ممنــوع شــد و تمــام ایــن محدودیتهــا
ســببی بــود بــرای کنتــرل شــیوع هــر چــه بیشــتر کرونــا.
خیلــی از کشــورها بــا اعمــال ایــن پروتکلهــا و قرنطینههایــی کــه
پیشــتر اعمــال کــرده بودنــد ،توانســتند بــر ایــن ویــروس فائق شــوند و
کــم کــم مرزهــای خــود را بــه روی دیگــر کشــورها بــاز کننــد.
دنیــا داشــت رو بــه جلــو حرکــت میکــرد و نمیشــد بــا در خانــه
مانــدن ،انتظــار پیشــرفت از بشــریت داشــت .کــم کــم بنگاههــای
اقتصــادی و کســب و کارهــا دوبــاره راه انــدازی شــدند و بــه دوران
قبــل از ظهــور کرونــا بازگشــتند تــا دوبــاره بــا امیــد و البتــه بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی ،بتواننــد در کنــار هــم بــه کار و فعالیــت
خــود ادامــه دهند.امــا حــاال پــس از یکســال از شــیوع ایــن بیمــاری،
بیشــتر کشــورها مرزهــای خــود را بــه روی گردشــگران بــاز کردنــد
تــا صنعــت گردشــگری نیــز هماننــد دیگــر صنایــع کــه قبلتــر بــا
شکســت مواجــه شــده بودنــد ،جــان دوبــارهای بگیرد.گردشــگری ایران
نیــز در طــول ســالهای متمــادی ،همــواره بــا چالشهــای گوناگونــی
مواجــه بــوده و یکــی از مهمتریــن چالشهایــی کــه بــه خــود دیــده،
کرونــا بــوده اســت.به هــر حــال ،و درنهایــت گردشــگری در ایــران نیــز
هماننــد ،دیگــر صنایــع ،دوبــاره راه افتــاد تــا افــرادی کــه قصد ســفر به

جــای جــای ایــران و حتــی دیگــر کشــورهای دنیــا را دارنــد ،بتواننــد از
ایــن مزیــت ســفر همچــون قبــل ،برخــوردار شــوند.
ســهکلیک به عنــوان بهتریــن و بزرگتریــن اســتارتاپ فــروش آنالیــن
خدمــات گردشــگری و ســفر (بلیــط هواپیمــا ،رزرو هتــل ،تــور) ،یکــی
از پیشــگامان در عرصــه ســفر البتــه بــا رعایــت تمامــی پروتکلهــای
بهداشــتی بــوده اســت .ایــن مجموعــه که حــدود یکســال از عمــر خود
را در ایــن صنعــت تجربــه میکنــد ،توانســته بــا کســب رضایــت شــمار
قابــل توجهــی از مســافران خــود ،بــه یکــی از بهتریــن ســایتهای
فــروش آنالیــن گردشــگری بــدل شــود.
بــر همیــن اســاس از جملــه اقداماتــی که ســهکلیک برای حفــظ
ســالمتی مســافران خــود در ایــن مــدت تــدارک دیــده ،عقــد قــرارداد
و آغــاز همــکاری بــا مجموعه پالســینو بوده است.پالســینو نام
مجموعــهای اســت کــه بــه ارائــه خدمــات آنالیــن پزشــکی بهتریــن
کیفیــت در کمتریــن زمــان میپردازد .ســهکلیک با همــکاری
مثمرثمــر بــا ایــن مجموعــه توانســته ،شــمار زیــادی از مســافران
کــه قصــد ســفر بــه نقــاط مختلــف دنیــا داشــتند را بــا انجــام
تســت  PCRروانه ســفری امــن و ســالمت کنــد.
شــما مســافران عزیــز میتوانیــد از ایــن پــس با ســهکلیک و بــا
خیالــی راحــت بــه ســفر و گشــت و گــذار بپردازید .پالســینو ،بــا
انجــام تســت کرونــا در منــزل و بــا ارائــه نتیجــه آن در کمتریــن زمــان
ممکــن و بــا بهتریــن کیفیــت ،پیشــنهادی عالــی بــرای انجــام ایــن
تســت بــه صــورت رایــگان اســت.پس اگــر شــما نیز قصــد ســفری امن
بــه جــای جــای دنیــا را داریــد ،میتوانیــد با ســهکلیک تجربهی
ســفری ســالمت و بــه یادماندنــی را بــرای خــود بــه ارمغــان آوریــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن همــکاری فیمابین جنــاب آقــای ســعید
غالمرضایی بــه عنــوان نماینــده ســهکلیک و جنــاب آقای دکتــر
پیمــان شــادیان به عنــوان نماینــده پالســی نــو ،آغــاز شــد و امیــد
اســت از ایــن پــس مســافران بــدون هیچگونــه دغدغــهای بتواننــد بــه
راحتی سهکلیک ســفر کننــد.

 8142پروژه توزیع برق در کشور به بهرهبرداری رسید
 8هـزار و  142پـروژه توسـعه ،احـداث ،اصـالح و بهینهسـازی شـبکه برق با
اعتبـار  2900میلیـارد تومـان در قالـب پنـج طـرح بزرگ در سـطح کشـور،
همزمـان بـا نخسـتین پویـش هرهفته_الف_ب_ایـران در سـال  1400بـه
بهرهبـرداری رسـید.خبرگزاری میـزان  -بر اسـاس اعالم پایگاه اطالع رسـانی
وزارت نیـرو ،رضـا اردکانیـان وزیـر نیـرو ،صبـح دیـروز سهشـنبه همزمـان با
نخسـتین پویـش #هرهفته_الف_ب_ایران در سـال  ،1400تعـداد  8هزار و

 142پروژه توسـعه ،احداث ،اصالح و بهینهسـازی شـبکه برق را در قالب پنج
طرح بزرگ از طریق ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسـاند.بر این اسـاس ،این
پروژههـا بـا اعتبـاری افزون بـر  2هـزار و  900میلیارد تومان و در  31اسـتان
کشـور اجرا شـده است.در پایان مراسـم افتتاحیه نخستین پویش سال 1400
نیـز ،از فعـاالن طرح تحول دیجیتال و هوشمندسـازی در صنعت برق کشـور
تقدیر شد.
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تالش حداکثری توسعه مخابرات در سال1400
وحیـدی فر-اهواز:مدیرعامـل شـرکت مخابـرات ایـران گفـت :افزایـش درآمـد و
سـرمایه گـذاری بهینـه ،سـرلوحه برنامـه های شـرکت مخابـرات ایران در سـال
 1400قرار گرفته ،که رشـد و توسـعه مخابرات کشـوررابه ارمغان خواهد آورد.به
گـزارش اداره کل روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه تهران ،مهندس سـلطانی در
نشسـت شـورای مدیـران مخابرات منطقـه تهران کـه یکشـنبه  1۵فروردین ماه
سـال جـاری برگزار شـد ،ضمـن بیان این مطلـب افزود :شـرکت مخابـرات ایران
بـه عنوان بسترسـاز و پیشـران توسـعه کشـور به گونـه ای عمل خواهـد کرد که
موجـب یـاس دشـمنان نظام شـود.وی با اعتقاد بـه اینکه وضعیت  ICTکشـور،
شایسـته نظـام نیسـت ،خاطر نشـان کـرد :سیاسـت مـا در سـال  1400حرکت
بسـوی رشـد و توسـعه همـه جانبـه ،بـا تامیـن منابع مـورد نیـاز اسـت و در این
مسـیر با هماهنگی و تعامل با سیاسـتگزاران و تصمیم گیران دلسـوز و آگاه ،می
کوشـیم تـا با حداقـل هزینه ها ،بیشـترین درآمد کسـب شـود.
مهنـدس سـلطانی ،درک و شـناخت صحیـح شـرایط موجـود و نقـش اثرگـذار
مخابـرات در توسـعه کشـور توسـط نماینـدگان مجلـس و سـایر دسـتگاه هـای
تصمیـم گیـر از جملـه شـورای رقابـت را عاملـی مهـم در مسـیر عادالنه سـازی
تعرفـه هـای مخابـرات دانسـت و افزود :دشـمنان از هرگونه پیشـرفت کشـور در
هـر زمینـه ای کـه باشـد ناراحـت مـی شـوند ،امـا بـه فضـل الهـی و همراهی و
تعامـالت صـورت گرفتـه شـده و بـا کمـک تمامـی مدیـران و کارکنـان خـدوم
شـرکت مخابـرات ایـران ،شـاهد رفـع موانـع خدمـات رسـانی و مشـکالت قبلی
خواهیـم بود.مدیرعامل شـرکت مخابرات ایران از انجام هماهنگـی الزم برای رفع
موانـع تامیـن منابـع برای توسـعه زیرسـاخت ها و ارایـه خدمات بهتـر مخابراتی
خبـر داد و بـر لزوم گسـترش برنامه ها و در نظرگرفتن اهداف توسـعه ای متعالی

تـر تاکیـد کـرد و به مدیـران مخابـرات منطقه تهران گفـت :دل تان قرص باشـد
و مطمئـن باشـید بـا مانع زدایی ها و پشـتیبانی مسـتمر ،برنامه های توسـعه ای
کـه در نظـر گرفتـه ایـد با تـالش مضاعف محقق می شـود .وی در بخشـی دیگر
از سـخنان خـود بـا بیان اینکـه در گذر قریب به  1۷سـال ،تعرفه هـای مخابراتی
بـه هیـچ عنوان متناسـب با میـزان تـورم اعالمی از سـوی بانک مرکزی رشـدی
نداشـته اسـت ،تصریـح کـرد :در صـورت تعییـن تعرفه مناسـب بـا تـورم ،امکان
تجهیـز و نوسـازی شـبکه مخابـرات در سـالیان گذشـته و بـه مرور زمـان فراهم
مـی شـد .هـر چند با تـالش جهادی و دسـت خالی باز هـم با تکیه بـر اعتقادات
نشـات گرفتـه از باورهـا و ارزش هـا ،شـاهد شـبکه ای مطلـوب در تهـران بزرگ
هسـتیم.مهندس سـلطانی ،مخابرات منطقه تهران را حایز جایگاه بین المللی در
پایتخـت کشـور نام برد و افـزود :ارایه خدمـات ارتباطی و مخابراتـی در ام القرای
جهـان اسـالم کـه کانون توجهـات اسـت ،مقوله ای حسـاس و خطیر بـوده و در
زمینـه تامیـن منابـع مـورد نیـاز بـرای مخابـرات منطقه تهـران با اولویـت بندی
هـای انجام شـده ،مشـکلی نخواهیم داشـت.
مدیرعامـل شـرکت مخابرات ایران ،آینده مخابرات را بسـیار روشـن توصیف کرد
و بـرای مدیـران و مخابـرات منطقـه تهران رسـالت ها و وظایف مهمـی از جمله
برقـراری ارتبـاط موثـر بـا مسـئوالن و تصمیم گیـران ،ارایـه اطالعات شـفاف در
قالـب برنامـه های رسـانه ای و اقنـاع افکار عمومی برای دسـتیابی هرچه سـریع
تـر بـه اهـداف و تحقـق برنامـه هـای توسـعه ای برشـمرد.وی ارتباط مسـتمر و
تعامـل هرچـه بیشـتر میـان حـوزه سـتادی شـرکت مخابـرات ایـران و مخابرات
منطقـه تهـران را مـورد تاکید قرارداد و خواسـتار برگزاری نشسـت های مسـتمر
در دوره هـای زمانی شـد.

اجرای  30برنامه بازآفرینی شهری در مازندران در سال 99
مهنـدس سـید محمـد نظـری بـا بیـان این که سـال گذشـته پـروژه
هـای مختلفی در حوزه بهسـازی و نوسـازی پل ها ،بهسـازی و آسـفالت
معابـر و اصـالح شـبکه آب و بـرق انجـام شـد ،تصریـح کـرد :از جملـه
مهمتریـن پـروژه هایـی کـه در سـال گذشـته ،مـی تـوان بـه احـداث
فرهنگسـرا و خانـه محلـه در سـکونتگاه غیـر رسـمی امـت آبـاد ،احداث
پـارک معلـوالن ،احـداث مرکز بهداشـتی ،احداث سـالن ورزشـی بانوان،
احداث خانه محله و کتابخانه در سـکونتگاههای غیر رسـمی اشـاره کرد.
وی افـزود  :در محـالت تاریخـی نیـز مرمـت اسـتحفاظی خانـه هـای
تاریخـی کلبـادی ،میرگتی و صادقیان و مرمت اسـتحفاظی بنای باارزش
سـردار جلیـل انجام شـد.
مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان مازندران در ادامه خاطر نشـان ساخت:
ایـن اسـتان در دو موضـوع تسـهیالت و بهسـازی معابر توانسـت بیشـتر

پـروژه هـای خـود را اجرایـی کنـد و در مورد سـایر مـوارد در شـهرهایی
ماننـد قائمشـهر ،بابـل ،سـاری و چالـوس اعتباراتـی دریافـت شـد.
مهندس نظری با اشـاره به اینکه در بین شـهرها بیشـترین تحقق اهداف
در قائمشـهر و نـور انجام گرفت ،به تشـریح برنامه های پیشـنهادی برای
سـال جـاری پرداخـت و گفـت :اجـرای طـرح میـدان امـام رضـا (ع) و
سـاماندهی ترافیکـی سـه راه سـیمان در محلـه عبـاس آبـاد نـکاء ،طرح
سـاماندهی حریـم خـط راه آهـن و ایجـاد پـارک خطـی در محلـه اتحاد
سـاری ،طـرح بازآفرینـی بابلـرود ،بهسـازی و جـداره سـازی پـل شـهید
موسـوی ،تهیـه طرح و احیاء بهسـازی و نوسـازی راسـته آب انبـار نو در
شهرسـازی ،نوسـازی و بهسازی سـرای بازار و پل چشـمه کیله تنکابن و
بهسـازی و سـاماندهی رودخانه محالت هدف زیـرآب از جمله پروژههای
پیشـنهادی برای سـال جـاری به شـمار میرود.

ابالغ واردات  ۵0هزار تن گوشت مرغ به گمرکات
وزارت صمـت مصوبـه واردات  ۵0هـزار تـن گوشـت مـرغ را بـه گمـرک
ابـالغ کرد.بـه گزارش خبرآنالیـن ،در ابالغیه سـعید عباسـپور مدیر کل
دفتـر مقـررات صـادرات و واردات وزارت صمت به گمرک آمده اسـت :به
پیوسـت تصویـر نامه تصویـب نامـه شـماره /1۵۵2۵2ت 8۵9۷۵ه مورخ

 26/12/1399هیـات محتـرم وزیران در خصوص واردات تا سـقف پنجاه
هـزار تـن گوشـت مرغ بـا اسـتفاده از ارز ترجیحی  4200تومانی توسـط
شـرکت پشـتیبانی امور دام وزارت جهاد کشـاورزی جهت اطالع ،اقدام و
ابـالغ به گمـرکات اجرایی ایفاد مـی گردد.

8

ASIA NEWS

چهارشنبه |  18فروردین 1400
Wednesday | April 7 | 2021
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فروش تور ترکیه هنوز متوقف نشده است

بــا وجــود اعــالم لغــو فــوری تورهــای ترکیــه ،رؤســای انجمنهــای صنفــی دفاتــر
خدمــات مســافرتی میگوینــد هنــوز ابالغیــهای در ایــن زمینــه بــه دستشــان
نرســیده و آژانسهــای مســافرتی کمــاکان مجــاز بــه فــروش تــور ترکیــه هســتند.
به گزارش ایسنا ،ســامانی ـ ســخنگوی وزارت کشــور ـ (سهشــنبه  1۷فروردینماه)
از تصمیــم نهایــی ســتاد کرونــا دربــاره اعمــال محدودیــت در ترددهــای مســافرتی
بــا کشــور ترکیه پــس از تعامــل بــا پنج دســتگاه و ابــالغ ایــن دســتور خبر داد و
اعــالم کــرد :بــر اســاس تصمیــم ابالغــی از ســوی ســتاد ملی مدیریــت کرونــا ،مقرر
شــد وزارت میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،لغو تــور ترکیــه را فورا ً
بــه کلیــه شــرکتهای گردشــگری ابــالغ کند.مســؤوالن وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی فعــال بــرای پاســخگویی در دســترس نیســتند ،امــا
حرمــتاهلل رفیعی ،رییــس انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی و
جهانگــردی ایــران بــه ایســنا گفــت کــه هنــوز دســتوری در راســتای توقــف فروش
تورهــای ترکیــه بــه تشــکلها و آژانسهــای گردشــگری بــرای لغــو تورهــای ترکیه
نرســیده اســت .امیرپویــان رفیعیشــاد ،رییس هیأتمدیــره انجمــن صنفــی
دفاتــر ســفر اســتان تهــران نیــز بــا تاییــد ایــن اظهــارات بــه ایســنا گفــت :نهــاد
متولــی مــا (دفاتــر خدمــات مســافرتی) وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی اســت و تــا مادامــی کــه بخشــنامه یــا دســتورالعملی مبنــی بــر
لغــو تورهــا از ایــن وزارتخانــه دریافــت نشــود ،کمــاکان فــروش تورهــا بــا شــرایط
قبلــی امکانپذیــر اســت و فعــال دســتوری بــرای لغــو تورهــا صــادر نشــده اســت.
بنابرایــن تــا آن وقــت ،تــور ترکیــه ،بلیــت پــرواز و ســایر خدمــات مربــوط بــه آن،
در دفاتــر خدمــات مســافرتی موجــود است.حســن ذیبخش ـ ســخنگوی ســازمان
هواپیمایــی کشــوری ـ نیــز بــه یکــی از خبرگزاریهــا گفتــه کــه ایــن مصوبــه هنوز
بــه ســازمان هواپیمایــی ابــالغ نشــده و هــر زمــان کــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا،
مصوبــه لغــو تورهــای ترکیــه را بــه ســازمان هواپیمایــی کشــوری ابــالغ کنــد ،آن را
اجــرا میکنیــم.او دربــاره برگشــت هزینــه ســفرهای لغوشــده اظهــار کــرد :اگــر بــه
دلیــل کرونــا پــروازی کنســل شــود ،پــول مــردم عینـاً بایــد عــودت داده شــود .مــا
در ســازمان هواپیمایــی بــر اســترداد وجــوه بلیــت پروازهــای کنسلشــده کرونایــی
بــه مــردم نظــارت داریم.تصمیــم کمیتــه امنیتــی اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملی
مدیریــت کرونــا بــرای لغــو تورهــای ترکیــه درحالــی صــورت گرفتــه کــه پروازهای
ایــن مســیر بــدون محدودیــت برقــرار خواهــد مانــد .البته معــاون هماهنگــی وزارت
کشــور گفتــه جمعیــت هــالل احمــر نســبت بــه ارتقــای مراقبتهــای بهداشــتی
در مرزهــای زمینــی و هوایــی بــا ترکیــه و تشــدید کنتــرل دقیــق مســافران ورودی
از کشــور ترکیــه در مرزهــای زمینــی و هوایــی اقــدام عاجــل کند.ایــن تصمیــم بــه
دنبال درخواســت وزیــر بهداشــت برای لغــو یکهفتــهای رفــت و آمــد بــه ترکیــه
بــا شــیوع گســترده ویــروس جهشیافتــه در ایــن کشــور گرفتــه شــد ،هرچنــد که
پروازهــا لغــو نشــده و تورهــای ایــن مســیر بــا وجــود اعــالم لغــو فــوری درحالی که
بــا افــت قیمــت نیــز مواجــه شــده ،همچنــان درحــال تبلیــغ اســت .هماینــک ،تــور
آنتالیــا بــرای  21فروردینمــاه بــه قیمــت شــش میلیون تومــان و تــور اســتانبول
بــرای ســه روز از قیمــت ســه و نیــم میلیــون تومان تبلیــغ میشــود.

جذب  ۱3۲۷میلیارد تومان اوراق مشارکت در 99

سرپرسـت معاونـت اقتصـادی شـهرداری مشـهد،گفت :در سـال  99و در دو مرحله
یـک هـزار و  32۷میلیارد تومان اوراق مشـارکت برای بافت فرسـوده،خط سـه قطار
شـهری و توسـعه نـاوگان اتوبوسـرانی جـذب شـده اسـت.به گـزارش پایـگاه اطالع
رسـانی شـهرداری مشـهد،مهدی حاتمی در این خصـوص افزود :با توجـه به کم بود
منابـع اوراق مشـارکت در کشـور و متقاضیـان بسـیار فرایند دریافت مجوز و انتشـار
اوراق مشـارکت رونـد پیچیـده و طوالنی دارد.وی اضافه کـرد :در بحث دریافت مجوز
و انتشـار اوراق مشـارکت در سـال  99در یـک مرحلـه موفق به دریافـت مجوز 32۷
میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت بـا ضمانـت بانـک ملـی و پرداخت صـد در صدی از
سـود و اصـل اوراق توسـط شـهرداری مشـهد بـرای بافت فرسـوده شـدیم کـه این
اوراق در اوایل سـال  99منتشـر شـد.حاتمی،به دریافت مجوز انتشـار 1000میلیارد
تومان اوراق مشـارکت در روزهای پایانی سـال گذشته اشـاره و اظهارکرد :از ماه های
قبـل پیگیری هـا برای دریافت مجوز انتشـار اوراق مشـارکت آغاز و جلسـات زیادی
با سـازمان برنامه وبودجه کشـور برگزار شد.سرپرسـت معاونت اقتصادی شـهرداری
مشـهد،تصریح کـرد :در پـی این تالشـها خوشـبختانه موفق شـدیم  19اسـفند ماه
مجـوز سـازمان مدیریت برنامه وبودجه کشـور را برای انتشـار 1000میلیـارد تومان
اوراق مشـارکت بـا تضمیـن  ۵0درصد از اصل وسـود اوراق توسـط دولـت را دریافت
کنیـم.وی افـزود :همزمان بـا پیگیریها برای دریافت مجوز انتشـار اوراق مشـارکت با
بانکهـا نیـز برای تعیین بانک عامل انتشـار اوراق نیز وارد مذاکره شـدیم تا سـرانجام
بانـک صـادرات به عنـوان بانک عامل انتخاب شـد.
حاتمی،بـا بیـان اینکه هرسـاله بسـیار تالش کـرده ایم تا انتشـار اوراق مشـارکت به
پایـان سـال منتهـی نشـود اما این موضوع تا کنون میسـر نشـده اسـت اضافـه کرد:
بـا توجـه بـه این موضـوع و با پیگیـری هـای بسیارسـاعت  28 20اسـفند موفق به
دریافت مجوز انتشـار  1000میلیارد تومان اوراق مشـارکت از بانک مرکزی شـدیم.
سرپرسـت معاونت اقتصادی شـهرداری مشـهد،گفت :به دنبال آن ساعت  24انتشار
اولیـه بخشـی از  1000میلیارد تومان اوراق مشـارکت که  ۷00میلیـارد تومان برای
خط سـه قطار شـهری و  300میلیارد تومان دیگر برای نخسـتین بار جهت توسـعه
ناوگان توبوسـرانی اسـت منتشـر شـد.وی،با تاکید براینکـه ،باقی مانـده اوراق نیز در
مراحـل بعـدی منتشـر خواهـد شـد،گفت :در مجمـوع در سـال  99دریـک مرحله
 32۷میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت بـرای بافـت فرسـوده حرم مطهـر و درمرحله
دیگـر  1000میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت بـرای خط سـه قطر شـهری و ناوگان
اتوبوسـرانی جـذب شـده اسـت.حاتمی در پایان ضمن تشـکر از مدیـران و کارکنان
محتـرم بانـک صـادرات و اداره اعتبـارات بانک مرکـزی نیز،ادامـه داد :در حال حاضر
برای سـال  1400نیز پیگیر اسـتفاده از ظرفیت انتشـار اوراق مشـارکت هسـتیم که
تا کنون سـهم  2۵0میلیارد تومانی شـهرداری مشـهد از اوراق مشـارکت برای بافت
فرسـوده مشخص شـده است.

مراقب کالهبرداران آبی باشید

شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران به تمامی مشـترکان این شـرکت نسبت
بـه دریافـت وجـه نقـد از سـوی برخـی سوءاسـتفاده کننـدگان بـا نـام ایـن
شـرکت و در قالـب مامـور قرائـت کنتـور و توزیع قبض هشـدار داد.
بهگـزارش ایسـنا ،علـی صاحبی  -مدیـر روابط عمومـی آبفای اسـتان تهران
 در اینبـاره گفـت :این شـرکت بابـت هرگونه خدماتی که توسـط نیروهایامـدادی ایـن شـرکت کـه در معابـر و یـا د ِر منازل انجـام میشـود ،از جمله
تعمیرات شـبکه و کنتور ،قطع و وصل انشـعاب آب ،رسـیدگی به حوادث و...
و .هیچگونـه وجـه نقـدی دریافت نمیکنـد.او تاکید کرد :تمامـی پرداختها
بـه این شـرکت باید از طریـق درگاههای بانکی و شـماره حسـابهای بانکی
بـه نـام این شـرکت پرداخت شـود و شـماره حسـاب بانکی شـخصی ،اعتبار
قانونـی نـدارد و ارتباطـی بـه ایـن شـرکت ندارد.مدیـر روابط عمومـی آبفای
اسـتان تهـران خاطرنشـان کـرد :در خصوص اجرای شـبکه و نصب انشـعاب
فاضـالب یـادآوری ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه ایـن شـرکت هیچگونـه
دخالتـی (مجـوز قانونـی) در نصـب انشـعاب فاضـالب در منـازل مشـترکان
نـدارد و مجـاز بـه ورود داخـل مِلـک مشـترکان نیسـت.صاحبی افـزود:
مشـترکان میتواننـد بـرای جلوگیـری از سوءاسـتفادههای احتمالـی بـه نام
مامـوران قرائـت کنتـور و توزیـع قبض این شـرکت ،با ارسـال کد درجشـده
روی کارت شناسـایی هولوگـرامدار مامـوران بـه سـامانه  10001۵22ضمن
احـراز هویـت آنـان ،اطالعاتـی ماننـد نـام ،وظیفـهای کـه بـه عهـده دارند و
شـرکتی کـه در آن مشـغول خدمت هسـتند را دریافـت کننـد.او در پایان از
شـهروندان خواسـت در صورت مشاهده هرگونه سوءاسـتفاده و یا درخواست
وجـه نقـد به نـام شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهـران ،مراتب را به سـامانه
 122اطـالع دهند.

معاون شهردار تهران تاکید کرد

شلیک توپ به برج آزادی را اطالع دادیم
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری تهــران
تاکیــد کــرد :شــلیک تــوپ بــه بــرج آزادی را اطــالع
دادیــم و ایــن کــه گفتنــد از ماجــرا بیاطــالع بودنــد
ناقــص بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضا جــوادی یگانــه بــا
حضــور در صحــن شــورای شــهر در دویســت و
هشــتادو چهارمیــن جلســه بــه ارائــه گــزارش از
اقدمــات انجــام شــده در نــوروز  1400پرداخــت و
گفــت :مهمتریــن برنامه مــا کارنــاوال نــوروزی 1400
بــود و  ۵00اجــرا در همــه مناطــق انجــام شــد .نــوای
نواحــی در  1400برنامــه بعــدی بــود و بــا توجــه بــه
اینکــه امســال فضــای ســفر بــرای همشــهریان کمتر
فراهــم بــود ایــن فضــا ایجــاد و  63اجــرای موســیقی
محلــی اقــوام اجــرا و بســیار مــورد اســتقبال قــرار
گرفــت .وی بــا اشــاره بــه اجــرای برنامــه تریلــی پیک
امیــد گفــت :ایــن برنامــه در حاشــیههای تهــران
انجــام شــد .همچنیــن  8کنســرت در گرمخانههــای
تهــران برگــزار شــد و اســتقبال خوبــی از آن شــد.
همدلــی بــا همــه درگذشــتگان ســال گذشــته در
قالــب برنامــه «آه از آن رفتــگان بیبرگشــت» بــا
همــکاری شــرکت پســت و روزنامــه همشــهری اجــرا
و  18هــزار بســته بــرای همــه خانوادههــای داغــدار
ارســال شــد .وی ادامــه داد :جشــن ســال تحویــل در
میــدان آزادی اجــرا شــد .بــا توجــه بــه بیتوجهــی
کــه بــه اصلیتریــن پــالزای شــهری میشــد بــا
اجــرای برنامــه نــوروز و دو شــب کنســرت ،مجموعــه
بــرج بســیار جذابتــر و بهتــر دیــده شــد.
وی دربــاره شــلیک تــوپ گفــت :در ســال  ۵6در
ایــن فضــا  16تــوپ شــلیک شــد .بــه بــرج آزادی
اطــالع دادیــم و همــکاری الزم را در ایــن ماجــرا بــا
مــا داشــتند و ایــن موضــوع کــه گفتنــد از ماجــرا

بیاطــالع بودنــد ناقــص بــوده اســت.
جــوادی یگانــه بــا اشــاره بــه اینکــه مســاله شــلیک
تــوپ در میــدان آزادی در صالحیــت و تخصــص مــا
نیســت گفــت :از ارتــش درخواســت کردیــم و بــا
اســتانداری و نهادهــای نظامــی نیــز مکاتبه داشــتیم.
شــب قبــل از اجــرا ایــن نگرانیهــا بــود و ایــن نگرانی
را اعــالم کردیــم و جــواب گرفتیــم .شــلیک تــوپ در
میــدان آزادی نــه آنقــدر صــدای بلنــدی داشــت کــه
بخواهــم گوشــم را بگیــرم و نه مــوج آنچنانی داشــت.
مــا از فرمانــده میدان تقاضا کردیم و توضیــح داد و آن
توضیــح منتشــر شــد .جایابــی و نوع شــلیک توســط
ارتــش انجــام شــد .طــراح بــرج براســاس عکسهایی
کــه منتشــر شــده میگویــد ایــن عکسهــا هیــچ
ربطــی بــه شــلیک نــدارد و توضیحــات الزم را داد.
جــوادی یگانــه تاکیــد کــرد :شــلیک تــوپ یــک
ســنت خــوب تهرانــی اســت کــه بایــد احیــا شــود.

تخصــص مــا نبــوده اســت و مــا کاری نکردیــم و از
قبــل بــه مــا اطمینــان داده شــد امــا در ســالهای
بعــد بایــد دقــت بیشــتری شــود.
معــاون شــهردار تهــران در ادامــه بــه تــور مجــازی
کاخ گلســتان نیــز اشــاره کــرد و ادامــه داد :کمپیــن
«نــور ،شــهر ،امیــد» ،و «عبــاس ،آیــه اخــالق و
فضیلــت هــا» دیگــر برنامــه اجــرا شــده بــود .اجــرای
جشــن نیمــه شــعبان ،کوچــه دوســتی ،مســابقات
ورزشهــای الکترونیــک و طــرح ملــی نشــاط از
دیگــر برنامههــای اجــرا شــده بــود .وی در ادامــه
توضیحاتــی دربــاره بخشــنامه پرهیــز از اســتفاده از
رنــگ ســیاه در چهــره حاجــی فیــروز اشــاره کــرد و
گفــت :مســاله حاجــی فیــروز موضوعــی اســت کــه
از  20اســفندماه و بــا شــروع کارناوالهــای نــوروزی
بــه دلیــل صــورت ســیاه حاجــی فیــروز مــورد انتقــاد
واقــع شــد .ایــن مســاله چنــد بعــد متفــاوت دارد کــه

۲سال از تخریب «یخدان میرفتاح» مالیر گذشت
همــدان  -رئیــس میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی مالیــر بابیــان اینکــه در صــورت تخصیــص
اعتبــار مرمــت اثــر تاریخــی «یخــدان میرفتــاح» مالیــر
بــهزودی آغــاز میشــود ،گفــت :گنبــد «یخــدان
میرفتــاح » مالیــر فروردیــن مــاه ســال  98در اثــر
بارندگــی هــای مــداوم فــرو ریخت.بــه گزارش بــازار و
بهنقــل از روابطعمومــی میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی همــدان؛ ابراهیــم جلیلــی گفــت :متاســفانه
فروردیــن مــاه ســال  98گنبــد اثــر زیبــا ،ارزشــمند و
تاریخــی یخــدان میرفتــاح در شهرســتان مالیــر در اثــر
بارندگــی هــای مــداوم فــرو ریخت.رئیــس میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی مالیــر گفــت :اثــر یخــدان
میرفتــاح دارای چندیــن قســمت اســت کــه در ســالهای
 1380تــا  1382توســط میراثفرهنگــی طــی چندیــن
مرحلــه مــورد بازســازی و مرمــت قــرار گرفــت و
تقریبــا آمــاده راهانــدازی شــده بــود کــه متاســفانه در
بارندگیهــای شــدید ســال  1398بخــش قابــل توجهــی
از آن تخریــب شــد.وی گفــت :دیــواره مابیــن یخــدان و
گنبــد همچنــان ســالم اســت امــا گنبــد ســایهانداز بــرای
جلوگیــری از تابــش مســتقیم آفتــاب بــه یــخ داخــل
یخــدان فــرو ریختــه اســت و حوزههــای آب و دیــوار
ســایهانداز کــه در حــال حاضــر اثــری از آنهــا نیســت
ولــی قابــل احیــا اســت از جملــه بخشهــای داخلــی ایــن
یخــدان اســت.جلیلی گفــت :اقدامــات صــورت گرفتــه در

دو ســال گذشــته بــرای ایــن بنــا شــامل حصارکشــی بنــا
بــه متــراژ  130متــر طــول بــا هزینــه یــک میلیــارد و
 300میلیــون ریــال ،تهیــه فتوگرامتــری (مســتندنگاری
وضــع موجــود و ثبــت داشــتههای اثــر) بــا هزینــه 100
میلیــون ریــال ،خریــد مصالــح آجــر و آهــک بــا هزینــه
 400میلیــون ریــال ،تهیــه طــرح آسیبشناســی توســط
شــرکت معتبــر و ایجــاد نگهبانــی اســت.جلیلی گفــت:
آواربــرداری ،تخریــب و جداســازی الحاقــات ،تخریــب
پایههــای فرســوده ،استحکامبخشــی پایههــای بیرونــی
بنــا ،مقاومســازی پــی اثــر ،خریــد مصالــح چوبــی،
ســاخت قالــب ،تخلیــه و حمــل آوار بــه بیــرون از محوطه
نیــز بــا هزینــه  3میلیــارد و  100میلیــون ریــال انجــام
شــده اســت.وی گفــت :طــرح مرمــت بنــا هــم اکنــون
بــا اعتبــار  ۵00میلیــون ریــال از محــل بودجههــای
ملــی در حــال انجــام اســت و مبلــغ  3میلیــارد ریــال
از محــل اعتبــارات اســتانی نیــز بــرای ایــن اثــر تاریخــی
تخصیــص خواهــد یافــت کــه در صــورت تحقــق ،ادامــه
مرمــت اثــر یخــدان بــهزودی شــروع خواهــد شــد.رئیس
میراثفرهنگی،گردشــگری وصنایعدســتی مالیــر گفــت:
علیرغــم پیگیریهــا متاســفانه از محل اعتبــارات مدیریت
بحــران ،هیچگونــه اعتبــاری نــه از محــل اســتانی و نــه
ملــی بــرای بنــا تخصیــص نیافــت کــه عــدم تخصیــص
اعتبــار و نوســانات اقتصــادی یکــی از عوامــل تاخیــر در
اتمــام مرمــت یخــدان میرفتــاح اســت.

برنامه ریزی برای تامین
کاالهای اساسی ماه رمضان
در یکصـد و دومیـن جلسـه کارگروه تنظیم بـازار با تاکید بر حمایت سـتاد از
تصمیمـات قـرارگاه سـاماندهی مـرغ ،میزان و قیمـت کاالها در سـهمیه ویژه
مـاه مبـارک اعـالم شـد.به گزارش خبرداغ بـه نقـل از خبرآنالیـن از وزارت
صمـت ،یکصد و سـیو دومین جلسـه کارگروه تنظیـم بـازار در وزرات صمت

افزایش  6درصدی مصرف
سیانجی در استان گلستان

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآوردههای نفتـی منطقـه گلسـتان از افزایش 6
درصـدی مصـرف سـیانجی در این اسـتان خبـر داد.به گزارش شـانا به نقل
از شـرکت ملـی پخـش فرآوردههای نفتی منطقه گلسـتان ،عیسـی افتخاری
گفـت :سـال  99برخـالف محدودیتهـا در سـفرهای درون و برونشـهری
بهدلیـل بیمـاری کرونـا ،حدود  248میلیـون مترمکعب (معادل سـوختگیری
 16میلیون و  ۵00هزار خودرو) سـیانجی در اسـتان گلسـتان مصرف شـده
که نسـبت به سـال  98افزایش  6درصدی داشـته اسـت.وی سـپس با اشـاره
بـه قیمـت سـیانجی افزود :اسـتفاده از این سـوخت پاک از لحـاظ اقتصادی
بـه صرفه اسـت ،ضمن اینکه سـبب کاهـش آلودگی هوا و جلوگیـری از اتالف
سـرمایههای ملـی نیـز خواهـد شـد.مدیر شـرکت ملـی پخـش فرآوردههـای
نفتـی منطقـه گلسـتان تأکیـد کـرد :در اسـتان گلسـتان  ۵8جایـگاه فعـال
سـیانجی بـا پراکندگـی مناسـب وجـود دارد کـه بـا تـوان عملیاتـی فروش
روزانـه یـک میلیـون مترمکعب بهصـورت شـبانهروزی آماده ارائـه خدمات به
شـهروندان و مسـافران عزیز هستند.

در ایــن بخشــنامه بــه آن اشــاره شــد .یــک بعــد آن
اســاطیری اســت ،بعــد دوم هنــری و بخــش ســوم
موضــوع تاریخــی و بازگشــت بــه بــرده داری در ایران
بــه ویــژه در دوره قاجــار اســت کــه کمتــر بــه آن
اشــاره شــده اســت.
وی افــزود :بعــد چهــارم آن اجتماعــی اســت و اینکــه
بخشــی از مــردم ایــران کــه پوســت تیرهتــری دارنــد
از ایــن موضــوع ناراحــت و آن را توهیــن بــه خــود
تلقــی میکننــد .مــا در برنامــه خــود کاری بــه
حاجــی فیــروز شــهر تهــران نداریــم امــا آنچــه کــه
شــهرداری تهــران اجــرا میکنــد و بــا پــول مــردم
تهــران اجــرا میشــود نبایــد واجــد توهیــن بــه
بخشــی از مــردم ایــران و موضــوع غیراخالقــی باشــد.
منحصــرا بــرای صــورت ســیاه حاجــی فیروزهایــی
کــه توســط کارناوالهــای شــهرداری تهــران اجــرا
میشــده ایــن بخشــنامه را دادیــم و در روزهــای
بعــدی صــورت ســفید از حاجــی فیــروز اســتفاده
شــد .ایــن موضوعــی نیســت کــه یکبــاره انجــام
شــده باشــد .معاون شــهردار تهــران تاکیــد کــرد:
اصــرار دارم کــه موضــوع نژادپرســتی اســت و بایــد
بدانیــم کــه رفتــار مطلوبــی نیســت .میدانســتیم
کــه مــورد انتقــاد واقــع میشــویم و جالــب اســت
بســیاری میگوینــد اقدامــی نمایشــی بــوده اســت.
اما معتقــدم یکــی از مثبتتریــن اقدامــات در شــهر
تهــران اســت .بایــد تــالش کنیــم کــه در تهــران
لبــاس و لهجــه دیگــران مســخره نشــود ،مهاجریــن
مــورد تمســخر واقــع نشــوند و آنچــه کــه بــه مــا بــاز
میگــردد و در ســطح قانونــی اســت را اجــرا کردیــم.
اگــر دســتورالعمل نبــود ایــن اقــدام نمیشــد و
تلنگــری زدیــم کــه حساســیت و حســاس شــدن بــه
ایــن موضــوع توســط مدیریــت شــهری انجــام شــد.

آغاز سفرهای بدون قرنطینه بین استرالیا و نیوزیلند
ســاکنان اســترالیا و نیوزیلنــد بــه زودی میتواننــد بــدون ســپری کــردن دوران
قرنطینــه بیــن ایــن دو کشــور ســفر کننــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از بــی بــی ســی ،روز سهشــنبه نخســتوزیر
نیوزیلنــد اعــالم کــرد از  19آوریــل ســاکنان اســترالیا و نیوزیلنــد میتواننــد
بــدون قرنطینــه بیــن ایــن دو کشــور ســفر کننــد.
از مــاه اکتبــر ،ایــن امــکان بــرای مســافران نیوزیلنــدی فراهــم شــده بــود
که بــدون ســپری کــردن دوران قرنطینــه بــه اغلــب نقــاط اســترالیا
سفر کنند.
ایــن دو کشــور مــاه مــارس ســال گذشــته مرزهایشــان را بســتند و بــرای
شــهروندانی کــه از ســفر بازگشــتند نیــز قرنطینــه اجبــاری را به اجــرا گذاشــتند.
از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون 909 ،مــورد مــرگ بــر اثــر ابتــال
بــه ایــن ویــروس در اســترالیا و  2۵مــورد مــرگ در نیوزیلنــد گــزارش
شده است.
از جمله شرایط این سفرها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مســافرانی کــه قصــد دارنــد از ســفر بــدون قرنطینــه اســترالیا بــه نیوزیلنــد
اســتفاده کننــد بایــد  14روز پیــش از ســفر بــه نیوزیلنــد را فقــط در اســترالیا
اقامــت داشــته باشــند .مســافرانی کــه عالئــم ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا دارنــد
اجــازه ســفر نخواهند داشــت ،اســتفاده از ماســک بــرای تمامی مســافران اجباری
خواهــد بــود و مســووالن مربوطــه در نیوزیلنــد بایــد از محــل اقامــت مســافران
مطلــع باشــند.
بــا ایــن حــال نخســتوزیر نیوزیلنــد اعــالم کــرده شــرایط ســفری درصــورت
آغــاز مــوج جدیــد همهگیــری کرونــا تغییــر خواهــد کــرد.
پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا ســاالنه حــدود  1.۵میلیــون اســترالیایی از
نیوزیلنــد بازدیــد میکردنــد.

و بـه ریاسـت عبـاس قبـادی برگـزار شـد.در ایـن جلسـه موضوعـات مربـوط
بـه تامیـن و توزیـع گوشـت مـرغ بـر اسـاس مصوبـات و تصمیمـات قـرارگاه
تخصصـی سـاماندهی مرغ مطـرح و بر حمایت سـتاد تنظیم بـازار از مصوبات
قرارگاه ،گزارشـاتی درباره میزان و نحوه توزیع گوشـت مرغ در سـطح اسـتان
تهـران و نیـز سـایر اسـتانها ارائه شـد.در این جلسـه رئیس سـازمان حمایت
مصرفکننـدگان و تولیدکننـدگان گزارشـاتی دربـاره وضعیـت بـازار اقـالم
پرمصرف در سـبد خانوار ارئه داد که بر اسـاس آن  6۷قلم از  100قلم کاالی
رصـد شـده بـا کاهش و یا ثبـات قیمت همراه بوده اسـت.در بخـش دیگر این
جلسـه نیـز موضـوع تامین کاالهای سـهمیه ویژه مـاه مبارک رمضـان مطرح

و بـا اسـتناد بـه آمـار و گـزارش ارائـه شـده در ایـن زمینـه ،میـزان  30هـزار
تُـن برنـج وارداتـی هنـدی و تایلنـدی بـه ترتیب بـا قیمـت  18هـزار و ۵00
تومـان و  12هـزار و  ۵00تومـان در اختیار مصرف کننده قـرار خواهد گرفت؛
همچنیـن مقـدار  30هزار تُن شـکر با قیمت هشـت هـزار و  ۷00تومان برای
بسـتههای یـک کیلوگرمـی 3 ،هـزار تُن گوشـت قرمـز منجمد بـا قیمت 80
هـزار تومـان و حـدود  180هزار تُـن روغن با قیمت مصوب به عنوان سـهمیه
ویـژه مـاه مبـارک رمضان در نظر گرفته شـده اسـت.در این جلسـه همچنین
بـا اشـاره به موجـودی  136هـزار تُنی خرما در کشـور ،گزارشـی در خصوص
نحـوه توزیـع خرما در سراسـر کشـور نیز ارائه شـد.

آگهي ارزيابي كيفي
موضــوع :تجديــد آگهــی فراخــوان مناقصــه شــماره  99118در خصــوص
گرانيســنجی و مغناطيــس ســنجی كويــر فــاز1
شناسه آگهی1119374:
شماره بر روی سامانه ستاد 2099092921000094
مديريّــت اكتشــاف – شــركت م ّلــي نفــت ايــران در نظــر دارد موضــوع متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دريافــت اســناد ارزيابــی ،تكمیــل و عــودت آن از
مناقصــه فوق ّ
الذكــر بــا مشــخّ صات و شــرايط كلّــي زيــر از طريــق برگــزاری طريــق وبــگاه ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس
مناقصــه عمومــي دومرحلــهاي بــه شــركت واجــد شــرايط واگــذار نمايــد www.setadiran.ir .اقــدام نماينــد.الزم بــه ذكراســت مناقصــه گــران در
برآورد مناقصه  99،000،000،000ريال ميباشد.
صــورت عــدم عضويــت قبلــی در ســامانه مذكــور ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت
الــف ) شــرح خدمــات مــورد نیــاز :گرانیســنجی و مغناطیــس ســنجی كويــر فــوق و دريافــت گواهــی امضــاء الكترونیكــی جهــت شــركت در مناقصــه و دريافت
فاز 1
اســناد را بــه انجــام رســانند.
مدت زمان اجراي قرارداد 12:ماه شمسی
مهلــت دريافــت اســتعالم ارزيابــي كیفــي مناقصــه گــران در ســامانه تــداركات
ب) ّ
ج) ّ
محل انجام خدمات :استان های سمنان و اصفهان
الكرونیكــی دولــت (ســتاد) 7 :روز پــس از چــاپ دوم آگهــي روزنامــه
د ) شرايط مناقصهگر:
مهلــت تحويــل اســتعالم ارزيابــی كیفــی در ســامانه تــداركات الكرونیكــی دولــت
شخصیت حقوقي.
-1داشتن
(ســتاد) 14 :روز پــس از اتمــام مهلــت دريافــت
ّ
-2داشــتن امكانــات و تجهیــزات مناســب مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه و اَســناد و َمــدارك مناقصــه بیــن شــركتهاي واجــد شــرايط كــه بهتشــخیص
نیــروی انســانی باتجربــه.
مناقصهگــزار حداقــل امتیــاز كیفــي راكســب مــي نماينــد توزيــع خواهــد گرديــد.
بديهــي اســت ارايــه مــدارك فوق ّ
-3داشتن حداقل دوتجربه قراردادی مشابه با موضوع مناقصه
الذكــر هیچگونــه ح ّقــي را جهــت متقاضیــان
-4ارايه صورتهاي مالي حسابرسيشده مربوط به سال مالی .1398
بــراي شــركت در مناقصــه ايجــاد نخواهــد كــرد.
-5گواهــی نامــه تايیــد صالحیــت ايمنــی پیمانــكاری صــادره شــده توســط متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت نیــاز بــه ّاطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد
وزارت تعــاون كار و رفــاه اجتماعــی
مناقصــه ،شــرايط و مســائل فنــی و مالــی بــا تلفــن 82703227و درخصــوص
-6داشــتن توانايــي ارايــه تضمیــن شــركت در فرآينــد ا ِرجــاع كار ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولت(ســتاد) بــا تلفــن 021-61622217تمــاس
بهمبلــغ 4،680،000،000ريــال مطابــق ضوابــط ا ِعالمــي از ســوي كارفرمــا حاصــل نماينــد.
و قابــل ا ِســتعالم از بانــک مركــزی جمهــوری اســالمی ايــران ،طبــق
WWW.NIOCEXP.IR
تصويــب نامــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــات
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محتــرم وزيــران (ضمانتنامههــای صــادره از پُســتبانک و بانــک ســرمايه
روابط عمومي مديريّت اكتشاف
قابلقبــول نمیباشــد).

نوبت اول

