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وزیر بهداشت:

از کوواکس واکسن
کرونا میخریم

وزیر بهداشت ،در ارتباط با تامین دستگاههای اکسیژن ساز برای بیمارستان های
درگیر بیماران کرونایی ،توضیحاتی ارائه داد.سعید نمکی ،در جلسه قرارگاه تامین دارو و
تجهیزات پزشکی ،به اقدامات انجام شده جهت تامین واکسن ،اشاره کرد و گفت :دستورات
الزم برای واردات و خرید واکسن از کشورهای دیگر و اتحادیه کوواکس ،داده شده و
پیگیریها در حال انجام است /...صفحه 2

محسن تنابنده خبر داد:

«پایتخت »۷ساخته نمیشود

این همه هزینه برای حضور بازیگران
مشهور در تبلیغات ،فایدهای هم دارد؟

محسن تنابنده با انتشار پستی در صفحه شخصیاش
خبر ساخت فصل هفتم سریال «پایتخت» را تکذیب کرد.
درحالیکه خبر ساخت فصل هفتم «پایتخت» برای
نوروز  ۱۴۰۰در روزهای گذشته واکنشهای متفاوتی را
به دنبال داشت ،محسن تنابنده نویسنده و بازیگر اصلی
سریال «پایتخت» با انتشار پستی در صفحه شخصیاش
نوشت« :امسال هم علیرغم فرصت بسیار کوتاه تا نوروز
و به رغم همکاریهای سازمان و توافقات صورت گرفته
تالش کردیم که مقدمات پایتختی جدید و در خور شان
شما بسازیم که شرایط مهیا نشد .یعنی من توانشو نداشتم
و از همین از محضر همه شما عذرخواهی میکنم تا فرصتی دیگر و فضایی پالودهتر».
تنابنده همچنین در ابتدای این متن که با ویدئویی از تیترهای برخی رسانهها علیه
این سریال منتشر شده بود نوشت« :لطفا دست از تخریب و عقیمسازی بردارید .پایتخت
به عشق مردم ساخته و به خواست مردم ادامه پیدا کرده است و در حد سوادمان آیینهای
بوده در برابر جامعه .با تمام کاستیهایش که به آن واقفم ،تالش شما همه این بوده که با
مسموم کردن فضا و معناسازیهای بیهوده و استخراج مفاهیم عجیب و غریب از پایتخت
دستاویز و ملعبهای بسازید برای انتقامگیریهاتون از جناح مخالف یا ابراز وجود آن هم با
نسبت دادن نظراتتان به مردم که هیچگاه با شما هم رای نبوده»

خبر
جهانگیری :انتقال تابعیت از
طریق مادر از بهترین اتفاقات
اخیر بود

رییس
اول
جهانگیریمعاون
جمهوری انتقال تابعیت ایرانی از طریق
مادر را از بهترین اتفاقات اخیر در کشور
توصیف کرد و گفت :هیچ تبعیضی در
اشتغال و حقوق بین تابعیت از طریق
مادر یا پدر نباید وجود داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
معاون اول ریاست جمهوری ،اسحاق
جهانگیری پس از دریافت گزارش
وزیر کشور از اقدامات انجام شده
در راستای اجرای قانون و آییننامه
اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی ،تاکید کرد :تابعیت از طریق
مادر هیچ تفاوتی با تابعیت از طریق
پدر ندارد و نباید مبنای هیچ تبعیضی
در اشتغال و حقوق شود.
در نامه معاون اول رییس
جمهوری خطاب به وزیر کشور آمده
است :با تشکر از اقدامات انجام شده
همکاران ارجمند جنابعالی ،الزم به
تاکید است که به نتیجه رسیدن انتقال
تابعیت ایرانی از طریق مادر ،از بهترین
اتفاقات اخیر در کشور بود ،تابعیت از
طریق مادر هیچ تفاوتی با تابعیت از
طریق پدر ندارد و نباید مبنای هیچ
تبعیضی در اشتغال و حقوق شود.
این گزارش در بازگشت به دستور
قبلی معاون اول رییس جمهوری مبنی
بر ضرورت آغاز روند اجرای قانون و آیین
نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی و اعطای شناسنامه به فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی ،از سوی وزیر کشور ارسال شده
است.
قانون تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج این بانوان
در سال  ۱۳۹۸در مجلس شورای
اسالمی ایران تصویب شد .پس از
ابالغ آییننامه اجرای آن ،وزارت
کشور شیوهنامه اجرای قانون مربوطه
را تدوین و به استانداریهای سراسر
کشور و دستگاههای ذیربط ابالغ کرده
است.
تاکنون  ۳۴شناسنامه ایرانی
برای فرزندان مادر ایرانی مزدوج با
اتباع خارجی صادر و تحویل آنها
شده است .همچنین تاکنون تعداد
 ۳۰هزار و  ۸۹۵مادر ایرانی باالی ۱۸
سال و  ۵۰هزار و  ۵۴۱مادر ایرانی
زیر  ۱۸سال برای دریافت شناسنامه
فرزندان خود در سایت اداره کل امور
اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
نامنویسی کردند.

جوالن چهرهها در آگهیهای بازرگانی
وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگو مطرح کرد؛

مخالفت با افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه ۱۴۰۰

وزیر اقتصاد گفت :در شرایطی که پایههای جدید
مالیاتی تعریف نشده مخالف هر گونه افزایش مالیات
هستم زیرا در این صورت به بخش خصوصی فشار وارد
میشود.
به گزارش امتیاز و به نقل از اتاق بازرگانی ایران،
فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی ،با اشاره به پیشنهادهای دهگانه بخش
خصوصی برای اصالح شرایط بازگشت ارز حاصل از
صادرات که در نشست قبل شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی مطرح شد ،تأکید کرد :خوشبختانه
با اجرایی شدن بخشنامه مذکور شاهد بودیم که روند
صادرات غیرنفتی شتاب گرفت و کمک کرد تا به سمت
تحقق اهداف پیشبینیشده سال جاری حرکت کنیم
که این امر خود اهمیت و اثرگذاری جلسات شورا را
نشان میدهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهای منتشرشده از
سوی بانک مرکزی تصریح کرد :در شرایطی که اقتصاد
کشور درگیر شیوع ویروس کرونا بوده است ،آمار و ارقام
نشان میدهد که رشد اقتصادی در سهماهه اول و به
عبارتی نیمه اول سال هم در حوزه نفتی و هم در
حوزه غیرنفتی مثبت بوده است؛ موضوعی که نشانگر
تالش و جدیت بخش واقعی اقتصاد است و از طرفی
خود این موضوع تأثیر مثبتی در میزان اشتغال دارد.
دژپسند همچنین توضیحاتی درباره نرخ بیکاری و نرخ

مشارکت اقتصادی داد و تأکید کرد :خوشبختانه طبق
آمار ،نرخ بیکاری بهبود یافته است و به نظر میرسد
اگر بخش خصوصی و دولت همگام با هم حرکت کنند
نتایج بهتری در محیط کسب و کار حاصل شود .به
عقیده وزیر امور اقتصاد و دارایی ،شرایط فعلی ایجاب
میکند تا هم بخش خصوصی و هم دولت تنگاتنگتر
باهم حرکت کنند تا جهش تولید محقق شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعالم جذب

سرمایهگذاری  ۳.۸میلیارد دالری در نیمه اول سال و
با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی افزود :معتقدم اتاق
ایران و به طور کلی بخش خصوصی نقش پرباری را در
شرایط تحریم ایفا میکند و با توجه به همت اتاق ایران
و تجهیز بخش بینالملل این اتاق قطعاً ما شاهد اهمیت
و تأثیرگذاری این بخش در جذب سرمایهگذاریهای
خارجی خواهیم بود.
دژپسند همچنین با اشاره به دستور جلسه اصلی

صدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی ،تاکید کرد کوچک کردن بخش دولتی به
معنای میدان دادن به بخش خصوصی است.
وی همچنین مباحثی را درباره الیحه بودجه
 ۱۴۰۰مطرح کرد و با تاکید بر اینکه تأمین مالی
بودجه کاری نیست که به راحتی انجام گیرد ،گفت:
در شرایطی که پایههای مالیاتی جدید تعریف نشده
است ،به عنوان وزیر اقتصاد مخالف هرگونه افزایش
درآمدهای مالیاتی هستم ،چراکه تحقق این امر به
معنای فشار به بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد افزود :برخورد با معوقات و فرارهای
مالیاتی از جمله اقدامات مهمی بود که امسال انجام
دادیم اما باید توجه داشته باشیم که به دلیل شیوع
ویروس کرونا ظرفیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی
کاهش یافته و نمیتوانیم به آنها فشار بیاوریم.
به گفته وزیر اقتصاد ،علت کاهش سهم بودجه
عمرانی در الیحه بودجه  ،۱۴۰۰مسائلی از جمله
اجرای طرحهای رفاهی -اجتماعی به خصوص افزایش
ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسانسازی حقوق
بازنشستگان است.
وی تاکید کرد :بدون شک سهم مالیات باید در
بودجه افزایش یابد ،اما این اقدام در صورتی عملیاتی
است که بتوانیم سازماندهی مناسبی در این حوزه
داشته باشیم.

مراسم افتتاح طرح های صنعت آب و برق در کشور؛

افتتاح  ۱۶۳طرح صنعت آب و برق درسال جاری

وزیر نیرو از افتتاح  ۱۶۳طرح بزرگ صنعت آب و برق در  ۹ماه گذشته
در قالب پویش هر هفته الف ب ایران خبر داد.
رصا اردکانیان در هفته سی و دوم پویش الف ب ایران و آیین افتتاح
 ۱۴پروژه در  ۳استان افزود:افتتاح پروژههای انجام شده به معنای زمان
کوتاه تحقق وعدههای داده شده به مردم و مسئولین است به ویژه در سال
جهش تولید که طرحهای آب و برق نقش موثری در تامین زیر ساختهای
تولید دارند.وی با بیان اینکه  ۸۷طرح دیگر تا تکمیل  ۲۵۰طرح وعده داده
شده باقی مانده است گفت:از ابتدای سال تاکنون بطور متوسط روزانه یک
پروژه بزرگ و عمده در صنعت آب و برق کشور به مدار بهره برداری وارد
شده و خواهد شد.وزیر نیرو ادامه داد :امیدواریم با همکاری همه بخشهای
دولتی و خصوصی که در تامین منابع مالی نقش موثری دارند ،اجرا و بهره
برداری از پروژهها در کاملترین شکل خود محقق خواهد شد.
اردکانیان با اشاره به برخورداری  ۵۸۰روستا با جمعیت  ۴۵۵هزار
نفر از آب شرب پایدار و باکیفیت در قالب این پویش افزود :از  ۲۵۰طرح
صنعت اب و برق  ۲۰۰ ,پروژه ساخت و سازی و  ۵۰طرح سازوکاری است
که اینها نقش موثری در سرعت گرفتن اجرای پروژهها ،کم کردن هزینهها
و تسهیل خدمات رسانی به مردم وافزایش راندمان تاسیسات و سرمایه
گذاریها خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح برق امید و تخفیف صد درصدی در قبوض
برق مشترکین ادامه داد :هدف از اجرای این طرح کاهش  ۱۰درصدی
مصرف برق در زمان اوج مصرف است که در این راستا طرح آب رایگان نیز
با تصویب هیئت دولت اجرایی خواهد شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه مشترکینی که یک سوم الگوی مصرف آب
مصرف کنند مشمول طرح آب رایگان میشوند ادامه داد :هم اکنون ۴
میلیون نفر مشترک آب مشمول طرح تخفیف صد درصدی آب هستند

مشترکین پرمصرف نیز می توانند با آموزشهای الزم از شرایط پرمصرفی
فاصله بگیرند .اردکانیان گفت :در  ۶ماه آینده باید طرح آب رایگان اجرایی
و پرمصرفان نیز باید خود رابه مشترکین کم مصرف تبدیل کنند ،زیرا در
زمان اوج مصرف قیمت آب افزایش خواهد یافت .وزیر نیرو با اشاره به اینکه
 ۴۰سال پیش نیروگاههای برق توسط کشورهای مختلف خارجی در ایران
ساخته و بهره برداری میشد افزود:هم اکنون در کشور عالوه بر ساخت و
بهره برداری ،ارتقاء ظرفیت نیز در کشور انجام می شود.
وی با اشاره به افتتاح هشت پروژه سهم استان خراسان رضوی ،پنج
پروژه برای سمنان و یک پروژه نیز در استان کردستان گفت :طرحهای
آماده در استان خراسان رضوی ،شامل افزایش پست  ۱۳۲کیلوولت
بوعلی و خواجه ربیع ،پارک آموزشی انتقال و فوق توزیع ،افزایش ظرفیت
پست  ۱۳۲کیلوولت موبیل ترشیز ،نیروگاه بادی  ۰.۶۶مگاواتی خرگرد،
دو نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در مشهد ،آبرسانی به  ۴۲روستا و
برقرسانی به دو روستا است.
اردکانیان با اشاره به  ۱۴پروژه صنعت آب و برق به ارزش  ۲۶۷میلیارد
تومان در  ۳استان خراسان رضوی ،سمنان و کردستان ادامه داد :برقرسانی
به یک روستا ،پست  ۶۳.۲۰کیلوولت امیرکبیر ،نوسازی پست  ۶۳شاهرود،
واریانت خط  ۴۰۰کیلوولت علیآباد و توسعه ،احداث ،اصالح و بهینهسازی
شبکههای توزیع  ۵پروژه آماده افتتاح در استان سمنان هستند.
وی گفت :ارتقای ظرفیت نامی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج به
ظرفیت  ۲۵مگاوات تنها پروژه آماده افتتاح در استان کردستان است که
فردا با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو در قالب سی و دومین هفته پویش
#هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح میشود.
وزیرنیرو ادامه داد :این پروژهها با هدف افزایش قابلیت اطمینان
شبکه ،کاهش خاموشیهای ناخواسته ،تامین برق پروژه مسکن مهر ،ایجاد

ظرفیت جدید برق رسانی ،رضایتمندی مشترکان ،صرفهجویی در آب و
گاز و برقرسانی به  ۴۵خانوار جمعیت روستایی به بهرهبرداری میرسد.
آغاز مراسم افتتاح پروژههای صنعت آب و برق در کشور

آیین افتتاح  ١٤پروژه صنعت آب و برق در سه استان کشور به صورت
ویدئو کنفرانسی آغاز شد.
رضا اردکانیان در آیین مراسم افتتاح پروژههای صنعت آب و برق در
سی و دومین پویش الف ب ایران گفت :این پروژهها به طور عمده در بخش
برق و برخی نیز در بخش آب است.
وی پس از افتتاح پروژههای استان خراسان رضوی افزود :این پروژهها
مربوط به افزایش ظرفیت برق و پارک آموزشی است که به منظور آموزش
اپراتورهای بخش انتقال و فوق توزیع ملی و منطقهای مورد استفاده قرار
می گیرد.
وزیر نیرو ادامه داد :در این استان ،برق رسانی به  ٤٢استان و احداث
نیروگاه خورشیدی و بادی انجام شده است.

2
خبر
آغاز جریمه افراد فاقد ماسک
در تهران

استاندار تهران با اشاره به آغاز طرح
جریمه افراد فاقد ماسک در تهران از
اثرگذاری مطلوب طرح شهید سلیمانی
خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در جلسه
اجرای طرح شهید سلیمانی در استان
تهران با اشاره به اجرای محدودیتها در
استان تهران و آغاز جریمه افراد بدون
ماسک و منع تردد شبانه افزود :همه
این محدودیتها شرایط بهتری را رقم
زد و اجرای طرح شهید سلیمانی نیز که
محالت مختلف را تقسیم بندی کرد و
از نیروهای داوطلب آموزش دیده بهره
گرفته شد ،زمینه شناسایی و تشخیص
سریع و قرنطینه افراد را فراهم کرد.
وی گفت :البته چند مشکل در
استان تهران وجود دارد .نخست منابع
مالی است که رئیس جمهور دستور
الزم را داد و امیدواریم اعتبارات الزم
تخصیص پیدا کند ،از سوی دیگر
درباره تامین نیروی انسانی مقرر شد
از نیروهای داوطلب آموزش دیده هالل
احمر بهره گرفته شود.
استاندار تهران افزود :اثربخشترین
راه برای جلوگیری از ابتال افزایش تست
و ردیابی است که باید با رعایت شیوه
نامههای بهداشتی در دستور کار قرار
گیرد.استاندار تهران گفت :خوشبختانه
در اجرای طرح شهید سلیمانی به شرایط
بهتری نسبت به آبان ماه رسیده ایم.
محسنی بندپی به کاهش آمار
بستریها و فوتیهای ناشی از کرونا در
تهران اشاره کرد و افزود :در اوج بستریها
یعنی  ۱۶و  ۱۷آبان ماه آمار به حدود ۶۷۰۰
نفر رسید و روزانه  ۱۷۵نفر و حتی  ۱۹۰نفر
فوتی قطعی و مشکوک را در تهران شاهد
بودیم ،اما با اجرای محدودیتها انجام
تستهای گسترده ،فاصله گذاری اجتماعی
و همکاری خوب ناجا که همگی منجر به
تشخیص و شناسایی و قرنطینه به موقع
شد در حال حاضر به بستری حدود ۳۳۰۰
نفر رسیده ایم و در  ۲۳آذر نیز فوتیهای
قطعی و مشکوک به  ۷۰نفر بالغ شد.
وی گفت :البته این امیدواری
وجود ندارد که وضعیت پایدار باشد و
کاهش فوتیها و بستریها ادامه داشته
باشد .شلوغیهای این روزهای تهران
نشان میدهد که ممکن است خدایی
نکرده پیک دیگری را شاهد باشیم.
ما به قرارگاه اعالم کردیم که شرایط
نارنجی تهران با توجه به اینکه مرکز
ثقل فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و  ...محسوب میشود همانند
وضعیت قرمز سایر استان هاست؛ لذا اگر
کار از دست ما بیرون برود برگشت به
عقب کار بسیار سختی است.

