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جذابیت سرمایهگذاری
در حوزه گردشگری را
افزایش می دهیم

معــاون گردشــگری وزارت میــراث
فرهنگــی گفــت :در وزارتخانــه در
حال فراهم کردن شــرایطی هســتیم
کــه جذابیت ســرمایهگذاری در حوزه
گردشگری را افزایش دهیم.
بهگزارش روابط عمومی وزارت میراث
فرهنگــی ،هجدهمین جلســه هیئت
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران با حضور سید
عزتاهلل ضرغامی وزیر میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی و علیاصغر
شالبافیان معاون گردشگری کشور امروز
در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
او با تاکیــد بر اهمیت تغییر رویکرد در
دولت برای برداشــتن موانــع ،افزود:
وام اعطایــی از ســوی دولــت برای
ســرمایهگذاری در حوزه گردشــگری
به انــدازه کافی انگیزهبخش نیســت.
برنامهریزی برای ســاخت پروژههای
گردشــگری با چند کاربــری از جمله
کارهاییســت که در حــال انجام آن
هستیم.
او یکــی از راههــای جــذاب کردن
سرمایهگذاری در کشورهای همسایه را
ساخت مجتمعهای چندمنظوره عنوان
کرد و افزود :در وزارتخانه در حال فراهم
کردن شرایطی هســتیم که جذابیت
ســرمایهگذاری در حوزه گردشگری را
افزایش دهیم.
شالبافیان با اشاره به کارهای انجامشده
در وزارتخانه در راستای رفع موانع ،بیان
کرد :در گذشته تمدید پروانه بهرهبرداری
تأسیسات اقامتی منوط به فرایندهایی
بــود که ذات ًا وظیفه دســتگاه ما نبود و
اگر این فرایند ادامه پیدا میکرد ،تعداد
هتلهای دارای مجــوز بهرهبرداری تا
سال آینده به نصف میرسید.
شــالبافیان از ایجــاد هماهنگیهای
بینبخشــی بهعنــوان اولویتهــای
وزارتخانــه نام برد و افزود :تالشــمان
این اســت که با ایجاد همافزایی بین
دستگاهی مسیر را برای فعالیت بخش
خصوصی هموار کنیم و از ابتدای حضور
نیز رایزنیهایی با دستگاههای مربوطه
داشتهایم.
او مشکالت بخش خصوصی را ناشی
از عــدم هماهنگی و همــکاری بین
دستگاهها دانســت و به اهمیت نقش
اتاق بازرگانی در این مسیر اشاره کرد.
معــاون گردشــگری از تقویــت
کســبوکارهای رســمی گردشگری
سالمت از طریق در کنار هم قرار گرفتن
ظرفیت اعضای شورای سیاستگذاری
به عنوان سیاستهای مهم وزارتخانه
نام برد و افزود :تصورمان بر این اســت
که بایــد الگوی صحیح گردشــگری
سالمت با در کنار هم قرار گرفتن مراکز
بیمارســتانی دارای مجوز  ipdو دفاتر
خدمات مسافرتی شکل گیرد.
شــالبافیان تولیــد محتــوا در حوزه
گردشــگری را بهعنــوان یکــی از
مســئولیتهای اجتماعــی اتاقهای
بازرگانی در تمامی استانها مطرح کرد و
افزود :تولید محتوا میتواند بهعنوان یک
محور مشــترک بین حوزه گردشگری
و اتــاق بازرگانی تعریف شــود .اخیراً
محتوای تصویری توسط اتاق بازرگانی
اصفهان تهیه شــد که پــروژه موفقی
بود و اتاقهای بازرگانی سایر استانها
میتوانند از این الگوی استفاده کنند.

آبان ،آلودهترین ماه
پایتخت در سال جاری
از نظر ذرات معلق

کارشــناس واحد پایش شرکت کنترل
کیفیــت هوای تهران بــا اعالم اینکه
آبانمــاه با ثبت  ۱۳روز ناســالم برای
گروههای حســاس ،آلــوده ترین ماه
پایتخت از ابتدای ســال جاری از منظر
آالینــده ذرات معلق کوچکتــر از ۲.۵
میکرون بوده است ،گفت :وقوع شرایط
نسبت ًا پایدار و ســکون نسبی جوی در
بیشــتر روزهای ماه جاری در تشــدید
غلظت بیشتر آالیندهها بهویژه ذرات ریز
معلق موثر بودهاند.
به گزارش ایسنا سولماز احدی با اشاره
به اینکه  ۹روز از مجموع روزهای آلوده
آبان طی  ۱۳روز انتهایی ماه گذشــته
اتفاق افتاده اســت ،گفت :این وضعیت
میتواند زنگ خطری بــرای افزایش
غلظت آالیندگی و تعداد روزهای آلوده
در روزهای سرد سال باشد.
وی با بیان اینکه روز اول آبان ،آالینده
دی اکســید گوگرد با شاخص  ۸۴به
عنوان آالینده شــاخص شهر تهران
ثبت شــد ،تاکید کرد :این شــرایط
تاکنــون بهندرت در شــهر تهران رخ
داده اســت البته افزایش چشــمگیر
غلظت این آالینده تا اواسط ماه ادامه
یافت و پس از آن دوباره به روند قبل
بازگشت .این افزایش مقطعی میتواند
به دلیل استفاده برخی صنایع از سوخت
با کیفیت پایین و حاوی ســولفور باال
باشد.

یک بام و دو هوای بازگشایی مدارس

تداوم روزهای آموزش مجازی
در حالی که سخنگوی آموزش و پرورش اعالم کرده
از فردا تمام مدارس در همه مقاطع تحصیلی بازگشایی
می شــوند ،در اکثر مدارس دولتی خبری از بازگشایی
نیست و برخی اطالعیه ها نیز آن را تایید می کند.
بار دیگر بازگشایی مدارس وارد چرخه پیچیدهای شد
که حدود  ۲سالی است درگیر و دار آن است .در حالی
که قرار بود مهر ماه  ۱۴۰۰ســال تحصیلی در فضای
مجازی کار خــود را آغاز کند اما به مرور و از آبان ماه
آموزشها حضوری شــود و واکسیناسیون  ۱۶سال به
باالها در دستور کار قرار گرفت تا با مقطع متوسطه دوم
بازگشایی مدارس صورت بگیرد .همچنین کادر مدرسه
و معلمها تا امروز به طور کامل واکســینه شــده اند و
تقریب ًا تمام گروههای سنی واکسن را دریافت کرده اند.
اما آنچــه از گزارشهای مردمی میتوان دریافت کرد
این حقیقت اســت که عموم ًا مدارس فنی و حرفهای
و دروس مهارتی و مــدارس غیردولتی در این روزها
آموزش حضوری را دنبال میکنند.
از ســوی دیگر قرار بود از اول آذرمــاه آموزشها در
تمامی مقاطع به صورت حضوری با رعایت پروتکلها
و تقسیم بندی دانش آموزان صورت بگیرد و حتی امروز
نیز علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه و سخنگوی
آموزش و پرورش در بازگشــایی مدارس در گفتگو با
شبکه خبر به تشریح آخرین شرایط بازگشایی مدارس
دوره ابتدایی ،متوسطه اول و دوم از اول آذرماه پرداخت
و گفت :ســومین مرحله از بازگشایی مدارس را از فردا
اول آذرماه خواهیم داشت که دانشآموزان ابتدایی در
تمام پایهها و دانشآموزان متوسطه اول راهی مدارس
میشوند .بر اســاس برنامه ریزیهای مدارس که به
اطالع دانشآموزان رســیده اســت مدارس از فردا باز
خواهند شــد؛ برای رعایت فاصله گــذاری اجتماعی،

دانشآموزان گروه بندی میشوند که تعداد روز حضور
در مدارس برای دانشآموزان متفاوت است.
بنا بر منطق بازگشــایی مدارس و دانشگاهها که آنها
هم مقرر بود از  ۱۵آبان ماه حضوری شــوند ،بود که
شــورای عالی ترافیک مصوب کــرده بود همزمان با
بازگشــایی مراکز آموزشی در پایتخت از اول آذرماه بر
اساس تصمیم ستاد ملی کرونا ،زمان اجرای طرحهای
ترافیکی از  ۷:۳۰به ســاعت  ۶:۳۰صبح و از  ۱۷به ۱۸
تغییر میکند.
حاال در حالی که سخنگوی آموزش و پرورش میگوید
از فــردا همه مدارس بــاز خواهند بود و بر اســاس
اعالم آموزش عالی دانشــگاهها نیز قرار بوده آموزش
را حضوری کنند ،امــا روابط عمومی معاونت حمل و
نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطالعیهای اعالم
کرد :پیش از این بر اســاس مصوبه شــورای ترافیک
شــهر تهران قرار بود ،همزمان با بازگشــایی مدارس
و دانشگاهها ســاعت اجرای محدوده طرح ترافیک و
کنترل آلودگی هوا از ساعت  ۰۶:۳۰لغایت  (۱۸:۰۰در
نیمه دوم سال) تغییر یابد ،که با توجه به عدم بازگشایی
کامل مدارس و دانشگاهها در تهران به صورت کامل،
کما فی الســابق از اول آذر  ۱۴۰۰ساعت اجرای طرح
ترافیک و کنترل آلودگی هوا از ســاعت  ۷:۳۰لغایت
 ۱۷میباشد.
این دوگانگی در اعالم اطالعیهها و سخنان مسئوالن
نشــان میدهد کــه همانطور که بارها رســانهها در
گزارشهای خود اعــام کرده اند و همچنین والدین
و معلمهــا در فضای مجازی مینویســند ،خبری از
بازگشــایی کامل مدارس نیســت و آموزش مجازی
همچنان یکه تاز آموزش در کشــور است .مهمترین
چالشها در مســیر بازگشایی مدارس نیز عدم امکان

رعایت پروتکلهای بهداشــتی از جمله تهویه هوا و
فاصله گذاری اجتماعی در بســیاری از مدارس دولتی
اســت .جمعیت باالی مدارس نیز مزید بر علت است
تا این مدارس نتوانند تقسیم بندی را به گونهای انجام
دهند کــه هم بچهها در مدارس حضــور یابند و هم
آموزشها به طور کامل پیگیری شود.
از ســوی دیگر اعالم نگرانی برخی از مســئوالن و
کارشناسان حوزه ســامت نیز در تردید کادر مدرسه
و عدم پیگیری کامل مســئوالن آموزش و پرورش بر
بازگشایی مدارس نیز بی تأثیر نیست؛ نگرانی از اینکه
بازگشایی مدارس پیک کرونایی را شکل بدهد .نگرانی
که از ابتدای شیوع کرونا همواره درباره بازگشایی مراکز
آموزشی خصوص ًا مدارس وجود داشته است و موجب
شده است با وجود بازگشــایی تمام فعالیتها اما این
مراکز بازگشایی نشوند و آموزشها در فضای مجازی
دنبال شود.
معاون وزیر بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره
به اعالم سرپرســت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر
حضور الزامی دانش آموزان مقاطع ابتدایی و دوره اول
متوســطه در کالسهای درس ،اظهار داشت :اگر بنا
است این پروتکلها رعایت نشود و همه دستگاهها پای
کار نیایند ،نمیتوان امیدوار بود شرایط کرونایی کشور
بهتر شــود .یکی از دغدغههای من ،بحث بازگشایی
مدارس و دانشــگاهها است .اگر واقع ًا نظارت نکنیم و
دســتورالعملها را جدی نگیریم ،هر آن ممکن است
شرایط بدی را تجربه کنیم.
کمال حیدری تاکید کرد :االن شرایط کرونایی کشور
بسیار خوب است و اگر با اهمال کاری این شرایط را از
دست بدهیم ،شیرینی این لحظات را مجدداً با افزایش
آمار کرونا به کام خودمــان تلخ خواهیم کرد .باید یاد
بگیریم با کرونا زندگی کنیم و از همین رو ،سعی کنیم
دستورالعملها و پروتکلها را رعایت کنیم.
حیدری مســئولیت رعایت پروتکلهــا در مدارس را
مسئول آموزشــگاه دانســت و افزود :کالسها باید
با حداقل ظرفیت و رعایــت پروتکلها اعم از تهویه،
ماســک و ،...تشــکیل شــود .وظیفه اصلی رعایت
پروتکلهــا با وزارت آمــوزش و پرورش اســت ،ما
هم نظارت عالی داریــم و اگر تخلفی صورت بگیرد،
برخورد خواهد شــد .مدارس باید با اطالع رســانی به
بازرسان بهداشتی ما نسبت به حضور دانش آموزان در
کالسهای درس اقدام کنند.
به نظر میرسد آموزش و پرورش در روزهایی که دارد
با سرپرست اداره میشود و  ۲وزیر پیشنهادی آموزش
و پرورش نیز از مجلس شــورای اسالمی رأی اعتماد
نگرفت ،حــاال روزهای آذرماه نیز که قرار بود ســال
تحصیلی به روزهای حضوری شدن برسد ،نه تنها به
مقصد نرسیده که چالش سخنان مسئوالن با آنچه در
عمل در مــدارس رخ میدهد ،بر پیچیدگی آن افزوده
اســت .اینها در حالی است که شــاید آلودگی هوا در
شهرهای پرجمعیت ،شیوع بیماریهای ویروسی و...
هر ساله این روزهای مدارس را در اکثر شهرهای کشور
دچار چالش میکرد تا به تعطیلی بروند .از سوی دیگر
آنچه به نظر حلقه مفقوده و باعث نگرانی همه اقشاری
اســت که از بازگشایی مدارس اظهار نگرانی میکنند
عدم نظارت آموزش و پــرورش بر رعایت پروتکلها
در مدارس اســت؛ کاری که طی دو سال گذشته باید
مقدمات جدی برای آن فراهم میشد.

شهردار تهران:

هفت خط مترو برای تکمیل به  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان سرمایه گذاری نیاز دارد

شهردار تهران اعالم کرد :برای مجموعه
حمل و نقل عمومی پایتخت  ۴۰۰تا ۵۰۰
هزار میلیارد تومــان اعتبار میخواهیم
تا حال مردم این کالنشــهر را خوب و
مشکالت این بخش را حل کنیم.
علیرضــا زاکانی در همایش شــاهدان
شــهر (دیدار با  ۶۳۰فرزند شهید شاغل
در شهرداری تهران) اضافه کرد :در این
ارتباط برای بازسازی و نوسازی اتوبوس
های پایتخت به  ۷۰هزار میلیارد تومان
اعتبار نیاز است.
زاکانی گفت :مثلث شــهر ،شــهروند و
شــهرداری اگر خوب ترســیم شود می
توانیم با خدمتگزاری مناسب راه را برای
آینده پایتخت باز کنیم.
وی افزود :تهــران به تعبیر رهبر معظم
انقالب یک کشــور ،اثــرات آن ملی و
فراملی و پیشانی نظام اسالمی است اما از
مشکالت متعددی رنج می برد.
شــهردار تهران ادامه داد :بین شمال و
جنوب تهران تبعیض نهادینه شــدهای
وجود دارد و تهران نیازمند تحول در روح

و کالبد است.
زاکانی اضافه کرد :باید این شــهر را به
عنوان یک موجودیت به ســمت تحول
روح و کالبد ســوق دهیم و یک الگوی
کالنشهر جهان اسالم بسازیم.
وی با بیان اینکه شهروندان از ما ناراحت
و ناراضی هستند و سرمایههای اجتماعی
شهر آسیب دیده است ،گفت :این مردم
به عنوان صاحبان انقالب نیازمند خدمت
شایسته و توجه ویژه هســتند؛ به ویژه
کســانی که از حق ابتدایی خود محروم
مانده اند.
زاکانی ادامه داد :بنابراین باید با نوکری و
شایستگی ،اعتماد مردم را جلب کنیم تا
آنها به میدان بیایند و بر مدار آنها حرکت
کنیم و مردم محور این تحول و بر مدار
نخبگان شهر قرار گیرند.
وی تاکیــد کرد :الگوســازی در تهران
ادعای بزرگی است که عده ای از نزدیک
شــدن به آن از کیلومترهــا فاصله می
ترسیدند.
شهردار تهران بیان کرد :موضوع بعدی

شهرداری اســت که باید تبدیل به یک
نهــاد خدمتگزار اجتماعــی و میدان دار
همه دســتگاهها شود و حرکت در مسیر
مدیریت یکپارچه شــهری و فراتر از آن
حکمرانی واحد شهری را دنبال کند.
وی گفت :محقق کردن این ویژگی ها،
فکر و اندیشــه فراخی می طلبد و دقت
های الزمی را می خواهد که جزو با تکیه
بر فرهنگ شهید ،شهادت ،بسیج و میراث
انبیا و اولیای الهی میسر نمی شود.
زاکانی گفت ۲ :ماه و  ۱۹روز اســت که
به عنوان شــهردار تهران خدمت مردم
هستم و مسیری را می رویم تا به شهر
الگو برسیم و در این چارچوب چهار خط
راهبردی جدی را دنبال می کنیم.
وی اظهــار داشــت :ابتدا بایــد تعریف
مشــخصی از افق آینده را داشتهباشیم
و برنامــه مدون محقق کننده آن افق را
تنظیم کنیم و نیروی انسانی شایسته آن
را در خدمت شهرداری قرار دهیم.
وی تاکید کرد :راهبرد دوم همداســتانی
مسئوالن و مردم در رسیدن به این افق

عالی اســت و اگر همه مســئوالن پای
برداشتن مشــکالت از تهران نایستند،
دچار مشکل خواهیم شد.
زاکانی یادآوری کرد :برای مثال دیروز نیم
ساعت یک رام قطار در یکی از ایستگاه
های مترو دچار نقص شد و دیدیم که چه
ناراحتی هایی برای مردم به وجود آمد.
شــهردار تهران یادآور شد :در هفت خط
مترو ،یک هزار و  ۵۰۰واگن مهیا شــده
اســت در حالی که این هفت خط نیاز به
سه هزار واگن دارد.
زاکانی اضافه کرد :همچنین از این تعداد
 ۳۶۴واگن از رده خارج و بیش از دو سوم
آنها نیز نیاز به اورهال دارد و این هفت
خط برای تکمیل و خدمت شایســته به
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
نیاز دارد.
وی با بیان اینکه برای سایر خطوط نیز
 ۲۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم،
ادامه داد :ســومین راهبرد این است که
مســیر را طوری دنبــال کنیم که مردم
ساالری در تهران محقق شود.

کارت خــودرو ســواری ســمند رنگ ســفید مــدل  93بــه شــماره موتور

برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس رنگ نقره ای متالیک مدل  1383به

 147H0112941و شــماره شاســی  NAACR1HWXEF585490و

شــماره موتور  12483084372و شماره شاســی  83811643و شماره

شــماره پالک  329ه  75ایران  88متعلق به آقای صمد ربوخه مفقود و از

پالک  241م  94ایران  44متعلق به آقای عباس توشــه مفقود و از درجه

درجه اعتبار ساقط است.

اعتبار ساقط است.

کارت پایان خدمت اینجانب مجید مبشــری فرزند حسن به
شماره شناسنامه  17750و شــماره ملی 0493488170

«اعالم مفقودی»
به اطالع میرساند یک فقره کارت )CMC ) Crew Member Certificate
متعلق به مرحوم خلبان «مجید انصاری» از کرو پروازی شــرکت هواپیمایی

صادره از شهر ری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ماهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری جنسیس رنگ سفید مدل  2011به شماره موتور

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو پارس رنگ نقره ای متالیک مدل 1383

 G6DAAA590080و شــماره شاسی  KMHGC41E3BU130000و

به شماره موتور  12483084372و شماره شاسی  83811643و شماره

شــماره پالک  772ل  83ایران  88متعلق به آقای سعید اسفندی سوینی

پالک  241م  94ایران  44متعلق به آقای عباس توشــه مفقود و از درجه

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری پیکان وانت رنگ ســفید مدل  ۱۳۹۳به شماره

کارت خودرو سواری پراید رنگ سفید مدل  1390به شماره
موتور  4200312و شماره شاسی S3412290957391
و شــماره پــاک  ۶۳۵س  ۱۱ایــران  ۴۰متعلــق بــه آقای
امیرمهدی قاجاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

موتور  118p0144242و شــماره شاسی NAAA36AA4EG724311
و شماره پالک  513م  71ایران  16متعلق به خانم فاطمه کلهر مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

اخبار

روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی

افزایش  ۶۲درصدی
آمارتصادفات در  ۷ماه
اول امسال نسبت به
سال گذشته

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت:
از اول امســال تا به حال  ۱۱۷مورد
حادثه تصادف اتوبوســی داشتیم که
نســبت به سال گذشــته  ۶۲درصد
افزایش داشته است.
به گزارش مهر ،محمد جعفر میعادفر
رئیــس ســازمان اورژانس کشــور
در مراســم یادبود قربانیان حوادث
ترافیکی و آغاز دهه ملی اقدام برای
ایمنی راهها ( )۱۴۰۹_۱۴۰۰گفت:
ایران یک کشــور  ۸۵میلیون نفری
با وســعتی بیش از یــک میلیون و
 ۶۰۰هزار کیلومتر و بیش از  ۸۶هزار
کیلومتر راه اصلــی و فرعی و بیش
از  ۲۰۰هزار کیلومتر راه روســتایی
است که در آن تردد انجام میشود.
پوشــش این همه پهنه کار سختی
اســت .حوادث ترافیکی در ایران ما
جزو چهار علــت اصلی مرگ و میر
اســت .بیماریهای قلبی عروقی،
دیابت ،ســرطان و حوادث ترافیکی
این عوامل هستند .در حوزه عمر از
دست رفته کسانی که دچار حوادث
ترافیکی میشوند رتبه اول را داریم.
چون بیشــتر جوان هســتند و این
افراد تا ســن  ۷۵سال به عنوان سن
میانگین عمر میکنند .فردی که ۲۵
سال یا  ۳۰سال عمر میکند در واقع
 ۳۰ســال عمر فعال خود را از دست
میدهد کــه این هم هزینهای برای
دولت است و هم برای خود شخص.
وی گفــت :فوریتهای پزشــکی
قســمت آخر ماجراســت .هر چقدر
تالش کنیــم و پایگاههای اورژانس
را ایجاد کنیم؛ باز هم اگر چند عامل
اول مدیریت نشــود ،شــاید همین
بساط یا بیشتر از آن را شاهد خواهیم
بود .در دهه گذشته خدمات مؤثری
توســط ســازمانها انجام شده است
چون  ۲۴هزار کشــته را داشــتیم و
رو به فزونی بــود اما االن میبینیم
که چند سالی اســت کاهش یافته
اســت در دهه گذشــته  ۴۶درصد
پایگاههای اورژانس توســعه و ۵۳
درصد مأموریتهای ما افزایش پیدا
کرده است .در یک پالتوی چند ساله
قرار گرفتیم که بخشی از آن بیماری
کرونا کمک کرد کــه این اتفاقات
افزایش پیدا نکند.
میعادفــر به بیان آمــاری از  ۷ماه
گذشته پرداخت و بیان کرد :در هر
روز  ۲۲حادثه پــر تلفات ترافیکی
اتفــاق میافتد .مــا در میان خود
حوادث ترافیکی را این طور تعریف
کــرده ایم ۳ :کشــته و  ۵مصدوم
اســت .این آمار در هفت ماه اول
 ۲۹درصد نســبت به سال گذشته
افزایش داشــته است .سال گذشته
به دلیل کرونا بار تحرک ترافیکی
در جادههــا مدیریت شــده بود و
بخشهایی از آن نیز متوقف شــد.
االن که در حال عبــور از بحران
کرونا هســتیم امیدواریم که دچار
بحران حوادث ترافیکی نشــویم.
باید فکر اساسی برای این موضوع
شــود .اگر جلوی این ماجرا گرفته
نشود خوشایند نیست .از اول سال
تا به حال  ۱۱۷مورد حادثه تصادف
اتوبوسی داشتیم که نسبت به سال
گذشــته  ۶۲درصد افزایش داشته
اســت ۱۰۳ .مورد تصــادف مینی
بوس را داشــتیم کــه  ۲۴درصد
نسبت به گذشــته افزایش داشت
 ۱۵درصــد تصــادف خودروهای
ون نیز اعالم شــده کــه در حال
افزایش است .این آمار برای هفت
ماه اول ســال است و من تنها این
سه مورد را اعالم کرده ام اما بقیه
آمار هم موجود اســت بنابراین در
بحث مدیریت ناوگان عمومی باید
دوســتان وزارت راه دقت بیشتری
داشته باشند .چون در هر اتوبوس
حدود  ۴۰نفر مسافر سوار میشود
و در هر اتفاقی بیفتد حداقل  ۱۵نفر
آسیب میبینند.
رئیس ســازمان اورژانس کشــور
با بیــان اینکه اورژانــس هوایی
 ۷۰درصد مأموریتها را پوشــش
میدهــد امــا بایــد بدانیــم که
چقدر میتواند پاســخگوی حجم
تصادفات باشــد گفــت :مواردی
که در بحــث قانون مندی و نقش
پلیس را پررنــگ میکند که آمار
حوادث کمتر شود را ارائه میکنند
باید به زبان مشــترکی برسیم و با
این وضعیت چالشهای بودجهای
به یک راه حلی برسیم .از دوستان
میخواهیم که جلسات کمیسیون
راه برگــزار شــود تــا چالشها را
مطــرح و راهها هموارتر شــود و
شاهد کاهش مرگ و میرها باشیم.
در ســند راهبردی و برنامه ششم
توسعه اشــاره شده که باید ساالنه
ده درصــد مرگ و میر کاهش پیدا
کند اما االن درجا میزنیم.
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تجلی اراده مردمی در پاسداری
از ارزشهای انقالب است

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در پیامی به مناسبت هفته بسیج ،بسیج
را بزرگترین و گرانبهاترین یادگار و هدیه
معمــار کبیر انقالب اســامی حضرت
امام خمینی(ره) به تاریخ ایران دانســت
و گفت :بســیج تجلــی اراده مردمی در
پاسداری از ارزشهای انقالب اسالمی
و تداوم باورهای آرمانی امت و امام(ره)
است.
به گزارش ایرنا از وبدا ،بهرام عین اللهی
در این پیام که روز یکشنبه انتشار یافته،
تصریح کرد :بسیج به عنوان بزرگترین
و گرانبهاترین یادگار و هدیه معمار کبیر
انقالب اســامی حضرت امام خمینی
رضوان اهلل تعالی علیه به تاریخ ایران و
تجلی اراده مردمی در پاسداری از ارزش
های انقالب اســامی و تداوم باورهای
آرمانی امت و امام است .نیروی مردمی
و انقالبی که در تمام عرصه های دفاع
پیشگام و داوطلب بوده است.
وی ادامــه داد :ی روز در عرصــه های
خونین دفاع مقدس جان به کف در دفاع
از خاک ســرافراز میهن ،روزی دیگر در
عرصه های دفاع از امنیت و اســتقالل
کشــور و زمانی نگاه بــان ارزش ها و
دستاوردهای فرهنگی انقالب.
عین اللهی تصریح کرد :نقش ارزشمند
و امیدبخــش بســیجیان در اردوهای
جهــادی مناطق محــروم ،محبوبیت و
مقبولیت این نیروی ارزشــی و مردمی
را در قلب مســتضعفان و رنج دیدگان
صد چندان کرده اســت .در بحران همه

گیر کرونا درست زمانی که حکومتهای
مدعی تمدن و فرهنگ در چالش غارت
تجهیــزات حفاظتی فرورفته بودند چرخ
کارگاه های تولید ماسک و گان با دست
های پرتوان بسیجیان به حرکت درآمد و
حماسه دیگر رقم زد.وزیر بهداشت افزود:
طرح هوشمندانه و خالقانه شهید بزرگوار
قاسم ســلیمانی در کنترل ،پیشگیری و
مراقبت و حمایــت از بیماران مبتال به
کرونا در منزل ،توسعه یافته ترین طرح
در جهت مدیریت این ویروس منحوس
بــود و بی شــک اگر حضور عاشــقانه
بسیجیان در اجرای این طرح نبود عبور
از مــوج های ســهمگین بیماری برای
متولیان حوزه ســامت سخت و صعب
می شد.وی ادامه داد :امروز نیز نیمی از
انجام واکسیناسیون عمومی علیه کرونا
را مدیــون همت بلند و ســتودنی این
نیروی عزیز و انقالبی هستیم.
وزیر بهداشت ادامه داد :اینجانب ضمن
ادای احترام به روح بلند همه شــهدای
گرانقــدر واالمقــام بســیج و قدردانی
صمیمانــه از همدلــی ،همراهی های
همیشگی بسیجیان با خادمان مردم در
حوزه ســامت آغاز هفته بســیج را به
رهبر معظم انقالب که همواره حامی و
هادی بســیجیان بوده اند ،مردم شریف
و قدرشــناس ایــران اســامی و همه
بســیجیان عزیز و فــداکار تبریک می
گویم و برای همه این عزیزان سالمت،
سعادت و توفیق خدمت از خداوند متعال
خواستاریم.

تاکید انگلیس بر تزریق واکسن یادآور کرونا به
شهروندان باالی  ۴۰سال

مقامات بهداشــتی انگلیس بر ضرورت تزریق ُدز یادآور واکســن کرونا به
منظور مهار بیماری کووید ۱۹-در بحبوحه گســترش بیماری در اروپا تاکید
کردند.
بــه گزارش ایســنا ،دولت انگلیس از تمامی شــهروندان باالی  ۴۰ســال
درخواســت کرده تا پیش از تعطیالت کریسمس نسبت به تزریق ُدز یادآور
واکســن کروناویــروس اقدام کنند چــرا که موارد جدید ابتــا به بیماری
کووید ۱۹-در اروپا به دلیل ســرمای هوا رو به افزایش است.
« ساجد جاوید» وزیر بهداشت انگلیس تاکید کرد :تزریق ُدز یادآور واکسن
کرونا بهترین روش برای حفظ ســامت خود و دیگران در سرمای زمستان
اســت و کمک خواهد کرد که نظام سالمت کمتر تحت فشار قرار گیرد.
وی افزود :دولت به نظارت بر طیف گســترده ای از داده ها ادامه می دهد
تا از مصونیت کشــور در برابر موج بیماری اطمینان حاصل کند اما متاسفانه
شــاهد افزایش موارد ابتال در بخش هایی از اروپا هستیم.به گزارش ایسنا
به نقل از اســپوتنیک نیوز ،وزیر بهداشــت انگلیس با بیان اینکه مهمترین
کاری کــه میتوان برای جلوگیری از افزایش موارد ابتال در کشــور انجام
داد ،واکسیناســیون اســت ،گفت :بنابراین از مردم درخواست می کنیم در
اسرع وقت نســبت به تزریق واکسن اقدام کنند تا بتوانیم از شیوع ویروس
جلوگیری کنیم.

ادامه روند سبز ارزهای دیجیتالی

ارزش ارزهای مهم دیجیتالی افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از سیانبیســی ،پس از چند پالس مثبت ،حاال صدای
انتقادات برخی از مقامات فعلی و سابق آمریکا از بیتکوین و ارزهای دیجیتالی دیگر
بلندتر شده است :کریستوفر والر -از مدیران ارشد بانک مرکزی آمریکا -با بیان اینکه
از نظر وی ارزش ذاتی بسیاری از ارزهای دیجیتالی فعلی موجود در بازار صفر است
گفت که هر کسی می تواند برای خودش یک ارز دیجیتالی راه اندازی کند و ارزش
آن نیز فقط یک توافق است پس هر لحظه امکان دارد ارزش آن ارز صفر شود.
وزیر خارجه ســابق آمریکا نیز به جمع منتقدان ارزهای دیجیتالی پیوســته است:
هیالری کلینتون در یک مصاحبه در حاشــیه اجالس مالی سنگاپور با بیان اینکه
ارزهای دیجیتالی جایگاه پول های ملی از جمله دالر را تضعیف خواهند کرد از دولت
ها و بانک های مرکزی خواست تا به کمک همدیگر قوانین سفت و سختی در زمینه
استفاده از ارزهای دیجیتالی و توسعه آن ها وضع کنند.
احتیاط برخی از کشورها در برابر ارزهای دیجیتالی کماکان ادامه دارد .رییس بانک
مرکزی نیجریه با بیان اینکه ارزهای دیجیتالی جایی در نظام بانکی کشورش ندارند
گفته است که از نظر وی تراکنشات ارزهای دیجیتالی در بسیاری از موارد غیرقانونی
هستند .مدیر بخش پرداخت ها در بانک مرکزی استرالیا نیز گفته است بسیاری از
افراد میانسال و مسن ارتباط خوبی با رمزارزها ندارند و به همین دلیل نمی توان از آن
ها به طور گسترده استفاده کرد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۲۶۵۰میلیارد دالر برآورد
میشود که این رقم نسبت به روز قبل  ۲.۲۸درصد بیشتر شده است.
در حال حاضر  ۴۳درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و  ۱۷درصد
در اختیار اتریوم است .بیت کوین  ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران
بر بستر بالکچین ایجاد شد و از سال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن شکل گرفت.

