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استاندار تهران تاکید کرد :

افزایش کیفیت خدمات و ایجاد شفافیت
اعتماد عمومی را به همراه دارد
اســتاندار تهــران بــا تاکیــد
بــر لــزوم افزایــش اعتمــاد
عمومــی گفــت :افزایــش
کیفیــت خدمــات و ایجــاد
شــفافیت قطعــا اعتمــاد
عمومــی را بیشــتر میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،انوشــیروان محســنی بندپــی در دومیــن
جلســه شــورای اداری اســتان تهــران گفــت :در هیــچ مقطعی
از انقــاب اســامی ایــران تــا ایــن انــدازه نظــام جمهــوری
اســامی ایــران در برابــر توطئههــای مختلــف اقتصــادی،
سیاســی و روانــی قــرار نداشــته اســت .در حقیقــت امــروز
آقــای ظریــف نمــاد مقاومــت و حقانیــت ملــت ،مــورد وثــوق
رهبــری و محبــوب دولــت و مــردم اســت.
وی افــزود :امــروز بــا اقتــداری کــه نظــام جمهــوری اســامی
ایــران در برابــر دشــمنان نشــان داده اســت ،در مواجهــه بــا
توقیــف نفتکــش ایرانــی یــک کشــتی را توقیــف و مقابلــه بــه
مثــل کردیــم.
اســتاندارد تهــران ادامــه داد :دیــوان محاســبات در کنــار
اقدامــات نظارتــی ،راهنمایــی و اقتــدار خــود را بــرای
اجــرای برنامههــای توســعهای همــراه مدیــران در ســطح
اســتان بایــد بــه طــور جــد مــد نظــر قــرار دهــد .بــرای
اجــرای برنامههــای توســعهای تهــران نیازمنــد کمــک
دیــوان محاســبات هســتیم تــا در کنــار نظــارت پیشــگیرانه،
راهنماییهــای تخصصــی ارایــه و اقدامــات مقتدرانــه هــر
مدیــری کــه در ایــن مســیر حرکــت کــرد را همراهــی کنــد.
محنســی بندپــی در بخشــی دیگــر از صحبتهــای خــود بــا
اشــاره بــه ظرفیتهــای دیگــر اســتان تهــران در بخشهــای
مختلــف گفــت :بیتردیــد اســتان تهــران از ظرفیتهــای
گســتردهای بهرهمنــد اســت و نیــروی انســانی متخصــص و
ماهــر در دســتگاههای اجرایــی اســتان بــه وفــور مشــاهده
میشــود .در ابتــدای ســال جــاری بــه کمــک همیــن نیــروی
انســانی مــا نــه تنهــا اســتان تهــران را از خطــر ســیل حفــظ
کردیــم بلکــه در اســتان گلســتان حاضــر شــدیم و بزرگتریــن
ســرزمین اســتان خوزســتان بــه شــکلی علمــی و تخصصــی
از آســیب ســیل در امــان نگــه داشــتیم و شــرایطی فراهــم
کردیــم کــه دشــت آزادگان ایمــن باشــد.

رئیس ایمیدرو اعالم کرد:

موافقت وزیر صنعت با آغاز اکتشاف
در  ۳۰۰هزار کیلومتر مربع

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو از موافقــت وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا آغــاز عملیــات اکتشــاف در  ۳۰۰هــزار
کیلومتــر مربــع خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،خــداداد غریبپــور افــزود :اکتشــافات جدیــد بــا
تشــکیل کنسرســیوم متشــکل از شــرکتهای بــزرگ معدنــی
همچــون فــوالد خوزســتان ،مبارکــه ،گل گهــر ،چادرملــو،
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران و ایمیــدرو عملیاتــی
خواهــد شــد.
رئیــس هیــات عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن
و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) بــا اشــاره بــه مدلهــای
مشــارکت دولــت و بخــش خصوصــی در بخــش معــدن و
صنایــع معدنــی ،اظهــار کــرد :در  ۸ماهــه گذشــته بیــش
از  ۱۱۰۰میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری در پروژههــای
ایمیــدرو بــا مشــارکت بخــش خصوصــی رقــم خــورده اســت.
وی افــزود :برنامــه افزایــش ظرفیــت فــوالد بــه  ۱۰میلیــون
تــن در منطقــه خلیــج فــارس و پروژههــای ککســازی
ارونــد ،تیتانیــوم کهنــوج و ...از نمونههــای بــارز مشــارکت بــا
بخــش خصوصــی اســت.
غریبپــور بــا اعــام اینکــه ارزش طرحهــای امســال بــه
بیــش از  ۳.۵میلیــارد دالر میرســد ،گفــت :اعتبــار زیربناهــا
را امســال تــا  ۴برابــر افزایــش دادیــم و در ایــن زمینــه پایــش
پروژههــا بــا همــکاری انجمــن کنتــرل پــروژه ایــران دنبــال
خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه مقابلــه بــا تحریمهــا بــا کمتریــن هزینــه
در حــال انجــام اســت ،افــزود :در  ۴ماهــه نخســت امســال بــه
جــز آلومینیــوم ،در تولیــد مــواد معدنــی رشــد داشــتهایم.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

اجاره نمیدهم سیاست وارد فضای «سالمت» شود
وزیــر بهداشــت گفــت :واگــن وزارت بهداشــت را بــه
لوکوموتیــو سیاســت نمیبنــدم و اجــازه نمیدهــم
کــه سیاســت وارد فضــای نظــام ســامت شــود .مــا
متعهــد بــه تامیــن ،حفــظ و ارتقــای ســامت مــردم
هســتیم و در ایــن راســتا بایــد تــاش کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،ســعید نمکــی در اجــاس مدیران
روابــط عمومــی دانشــگاهها و دانشــکدههای علــوم
پزشــکی سراســر کشــور ،ســازمانهای تابعــه و
مســئولین روابــط عمومــی ســتادی ،بــا بیــان اینکــه
عامــل همــه حرکــت هــای بــزرگ تاریــخ ،عشــق
اســت ،اظهــار کــرد :عشــق ،موتــور محرکــه همــه مــا
در حرکــت هــای بــزرگ جهانــی ،منطقــه ای و ملــی
اســت« ،ای عشــق ترانــه هــای دلکــش از توســت،
گیرایــی بادههــای بیغــش از توســت ،پیــش از تــو،
مــن از جرقــه میترســیدم ،ایــن جــرات تــن زدن بــه
آتــش ،از توســت»
وی بــا بیــان اینکــه کار روابــط عمومــی عشــق مــی
طلبــد ،افــزود :کار روابــط عمومــی دانشــگاه هــای
علــوم پزشــکی کشــور کــه همــواره خامــوش و بــی

صــدا و پــرکار و بــی ادعــا ،در ســطح ملــی ،بــه
خدمــت مشــغول هســتند ،ســتودنی اســت.
وزیــر بهداشــت بیــان کــرد :قبــل از هــر ویژگــی،
افــراد شــاغل در روابــط عمومــی هــا بــرای اینکــه
خدماتشــان موثــر واقــع شــود ،بایــد افــرادی هنرمنــد
باشــند ،نــه اینکــه صرفــا کارمنــد یــک دســتگاه تلقــی
شــوند .انتقــال مطالــب و مفاهیــم بــه مــردم و مدیــران
مافــوق ،نیازمنــد یــک روش هنرمندانــه اســت .هنــر،
زبــان لطیــف گویــش احســاس و زبــان گفتمــان
عشــق و عاشــقی و خمیرمایــه هنــر ،عشــق ورزی
هنرمنــد اســت .لــذا ،افــرادی کــه در روابــط عمومــی
هــا خدمــت مــی کننــد ،بایــد هنرمندتریــن افــراد
یــک ســازمان باشــند تــا لطیفتریــن و ظریــف تریــن
شــیوه هــای هنرمندانــه را بــرای گفتمــان بــا مــردم
انتخــاب کننــد .بنابرایــن در حــوزه روابــط عمومــی،
نیازمنــد کارمنــدان بــدون هنــر و بیانگیــزه نیســتیم.
نمکــی خاطرنشــان کــرد :درخواســتم ایــن اســت کــه
در روابــط عمومــی وزارت بهداشــت ،لطیــف تریــن
و نــاب تریــن اندیشــه هــای هنرمندانــه بــاب شــود

و خواســته دیگــرم ایــن اســت کــه روابــط عمومــی
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور ،روابــط عمومــی
وزیــر نباشــند ،ایــن روابــط عمومــی هــا بایــد بــرای
مجموعــه وزارت بهداشــت کار کننــد و فعالیــت هــای
وزارت بهداشــت را بــه گــوش مــردم برســانند و از
طرفــی ،دردمنــدی مــردم و کاســتی هــای خدمــت
رســانی مــا بــه مــردم را بــه مــا منعکــس کننــد تــا
برطــرف کنیــم.
وزیــر بهداشــت عنــوان کــرد :روابــط عمومــی هــا
بایــد ویتریــن و بیانگــر حرکــت هــای مثبــت وزارت
بهداشــت در ســطح ملــی و همچنیــن امیــن مــردم
در انتقــال کاســتی هــای مدیــران مافــوق باشــند.
اینکــه بــدون توجــه بــه کاســتی هــا و صــدای مــردم،
ویتریــن آرایــی کنیــم ،گفتمــان دوســویه ایجــاد
نکنیــم و فقــط فعالیــت هــای خــود را بزرگنمایــی
کنیــم ،روا نیســت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی :

جهاد دانشگاهی منشاء خیر و برکات زیادی برای کشور بوده است
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه جهــاد دانشــگاهی
منشــاء خیــر و بــرکات زیــادی بــرای کشــور بــه
خصــوص حــوزه فنــاوری اســت ،گفــت :وظیفــه ایســنا
معرفــی جهــاد بــه مــردم اســت تــا مــردم بداننــد کــه
جهــاد در حــوزه فنــاوری و خلــق علــم و نــوآوری چــه
کارهایــی کــرده اســت.
محمــد مهــدی زاهــدی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
اشــاره بــه ســیونهمین ســالگرد تاســیس جهــاد
دانشــگاهی گفــت :ایــن روز را بــه جهادگــران جهــاد
دانشــگاهی تبریــک میگویــم کــه منشــاء خیــر و
بــرکات زیــادی بــه خصــوص در حــوزه فنــاوری بودنــد.
وی ادامــه داد :البتــه مــردم جهــاد دانشــگاهی را بــه
نــام ایســنا میشناســند کــه ایســنا شــاید پنــج درصــد
تالشهــای جهــاد باشــد و  ۹۵درصــد تالشهــای
ایــن نهــاد خــارج از ایســنا اســت .لــذا بــه نظــرم
ماموریــت ایســنا ایــن اســت کــه جهــاد را خــوب بــه

مــردم معرفــی کنــد تــا بداننــد کــه ایــن نهــاد در حــوزه
فنــاوری و نــوآوری چــه کــرده اســت.
بــه گفتــه وی یکــی از دســتاوردهای جهــاد بحــث
ســلولهای بنیــادی و موسســه پژوهشــی رویــان اســت
کــه مــردم هــم خــوب نمیشناســند بایــد در ایــن بــاره
کار بیشــتری صــورت گیــرد.
رییــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس
شــورای اســامی بــا گرامیداشــت  ۱۷مردادمــاه روز
خبرنــگار و تبریــک بیســتمین ســالگرد ایســنا گفــت:
ایســنا فــراز و نشــیبهای زیــادی را طــی کــرده در
مقطعــی تمــام هــم و غمــش روی مســائل سیاســی بــود
و کمرنگتــر شــد امــروز ایســنا بــه یــک بلــوغ خــوب
رســیده و بــه دنبــال ایــن نیســت کــه از طریــق مســائل
سیاســی و سیاســیکاری بخواهــد اموراتــش را پیــش
بــرده و یــا در کشــور خــط دهــی و جریانســازی
کنــد .ایســنا امــروز تبدیــل بــه یــک ناظــر منصــف و
بیطــرف شــده کــه کارهــا را دنبــال میکنــد.

زاهــدی بــا بیــان اینکــه ایســنا بایــد بهــای بیشــتری
بــه حــوزه علــم و فنــاوری دهــد ،گفــت :بــا توجــه
بــه بیانــات رهبــری بــرای گام دوم انقــاب و اولیــن
بخــش آن مبنــی بــر لــزوم توجــه بــه حــوزه پژوهــش
و فنــاوری انتظــار م ـیرود کــه خبرگــزاری ایســنا بــه
عنــوان زیرمجموعــه جهــاد دانشــگاهی در ایــن بــاره
ســرمایهگذاری بیشــتری کنــد.
وی بــا دادن پیشــنهادی مبنــی بــر برگــزاری جلســات
مناظــره و طــرح موضــوع در موضوعــات مرتبــط بــا
علــم و فنــاوری بــه خصــوص موضــوع گام دوم انقــاب
در ایســنا گفــت :گام دوم  ۴۰ســال آینــده را ترســیم
میکنــد بایــد ایــن موضــوع را بــه خوبــی در دســتور
کار قــرار دهیــم کــه ایســنا در ایــن بــاره میتوانــد
نقــش خوبــی داشــته باشــد.

نماینده جامعه مهندسین مشاور ایران :

رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان :

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جلوی فساد در مناقصات را میگیرد

اپلیکیشن اطالعرسانی قیمت  ۱۰۰قلم کاالی اساسی فعال شد

ســامانه کــه دو ســال از آغازبــکار آن مــی
گــذرد ،ســرعت کــم و بــه روز نبــودن بــا
سیســتم هــای یارانــه ای و نــرم افزارهــای
مربوطــه اســت .اشــتری گفــت :البتــه
اشــکاالت جامعــه مهندســین مشــاور بــه
ایــن ســامانه قابــل حــل شــدن اســت .وی
در خصــوص ضریــب امنیــت ایــن ســامانه
در جلوگیــری از لــو رفتــن رقــم مناقصــات
نیــز گفت:بــا سیســتم کدگــذاری امنیتــی
اطالعــت ایــن ســامانه قابــل لــو رفتــن
نیســت.
هیــات دولــت دو ســال قبــل مصوبــه ای
داشــت مبنــی بــر اینکــه کلیــه معامــات
دولتــی بایــد از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولت(ســتاد ایــران) انجــام
شــود .بــه ایــن معنــا کــه دســتگاههای
دولتــی حتــی بــرای خریدهــای کوچــک
خــود هــم بایــد از ایــن ســامانه اســتعالم
بگیرنــد و بــر اســاس پاســخ اســتعالم
نیازهــای ســازمانی خــود را تامیــن کننــد.
از آنجاییکــه مناقصــات عمرانــی همیشــه
محــل حــرف و حدیــث بــوده اســت الــزام
جدیــد دولــت ایــن اســت کــه پروژههــای
احــداث نیــز همیــن رونــد را طــی کننــد.

ســخن میگفــت ،تصریــح کــرد:
دامنــه کاالهــای اعــام نرخشــده در
ایــن ســامانه بــه ســرعت گســترش
خواهــد یافــت و تعــداد آن از  ۱۰۰قلــم
کاال فراتــر خواهــد رفــت؛ ضمــن اینکــه
امــکان ثبــت شــکایت نیــز از طریــق ایــن
اپلیکیشــن نیــز فراهــم آمــده اســت .از
ســوی دیگــر ،تولیدکننــدگان کاال نیــز
میتواننــد قیمــت کاالهــای خــود را بــه
صــورت خوداظهــاری در ایــن ســامانه
بــه ثبــت رســانده تــا بعــد از تائیــد
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و
تولیدکننــدگان ،نــرخ آنهــا در ســامانه بــه
ثبــت رســیده و در اختیــار عمــوم مــردم
قــرار گیــرد.
رئیــس ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان
و تولیدکننــدگان اعــام کــرد :هماکنــون
ایــن ســامانه در دســترس عمــوم اســت و
بــرای نســخههای گوشــی تلفــن همــراه
اندرویــد فعــال بــوده و بــرای نســخه IOS
نیــز ظــرف یــک مــاه آینــده در دســترس
خواهــد بــود .همچنیــن وب ســایت
 IR.۱۲۴.WWWنیــز قابلیــت کارکــردی
همیــن اپلیکیشــن را دارا اســت.

نماینــده جامعــه مهندســین مشــاور ایــران
گفت:بــا اســتفاده از ســامانه ستاد(ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت) ،وقــوع
فســاد در برگــزاری مناقصــات چــه در
حــوزه مهندســین مشــاور و چــه در حــوزه
پیمانــکاران گرفتــه میشــود.
«مهــرداد اشــتری» در حاشــیه همایــش
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
بــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا گفــت:
مهمتریــن نقطــه قــوت اســتفاده از
ســامانه ســتاد گســترش شــفافیت،
امنیــت و مبــارزه بــا فســاد اســت .وی
اضافــه کرد:مطالبــه بخــش خصوصــی
مبــارزه بــا شــفافیت اســت و وقتــی از
ایــن ســامانه اســتفاده مــی کنیــم جلــوی
فســاد اداری و پنهــان کاری گرفتــه مــی
شــود.
اشــتری گفــت :از نظــر جامعــه مهندســین
مشــاور ایــران بــه عنــوان بخــش
خصوصــی ،هــر فعالیــت الکترونیکــی کــه
منجــر بــه شــفافیت شــود قابــل اعتمــاد
اســت و حتمــا ســعی مــی کنیــم از آن
اســتفاده کنیــم.
بــه گفتــه ی وی تنهــا مشــکل ایــن

رئیــس ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان
و تولیدکننــدگان از فعــال شــدن
اپلیکیشــن اطالعرســانی قیمــت ۱۰۰
قلــم کاالی اساســی خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،عبــاس تابــش
اظهــار کــرد :ایــن ســامانه در دســترس
عمــوم بــوده و مــردم بــا نصــب اپلیکیشــن
مرتبــط بــا آن میتواننــد عــاوه بــر
نســخه وب ،قیمــت کاالهــا را بــه لحظــه
بررســی و شــکایات خــود را ثبــت کننــد.
وی افــزود :قــرار اســت کــه اطالعرســانی
مرتبــط بــا قیمــت کاالهــای اساســی،
حســاس و ضــروری مــورد نیــاز مــردم؛
در قالــب ایــن ســامانه صــورت گرفتــه و
مــردم بــر مبنــای ایــن مقایســه قیمتــی،
عــاوه بــر اینکــه کاال را بــا قیمــت
رقابتــی خریــد کننــد ،شــکایات مــورد
نظــر خــود از عرضهکننــدگان کاال را
بــه صــورت لحظــهای ثبــت کــرده و
بــه واحــد بازرســی و نظــارت اصنــاف و
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و
تولیدکننــدگان اطــاع دهنــد.
تابــش کــه در یــک برنامــه تلویزیونــی

