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عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکلشکنان:

چرا نخبه های
مملکت می روند؟
رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد:

2

رئیس بانک مرکزی توضیح داد:

ثبت  ۵۰۰پالک خودرو تشریح آزادسازی منابع
ارزی در کره جنوبی
به نام یک نفر
رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد :مالکیت پالکهای
جدا شده خودروها براساس مصوبه دولت فقط تا یک سال
به اسم اشخاص باقی میماند و بعد از آن واگذار خواهد شد.
سردار هادیانفر افزود :ساالنه  ۳۷میلیون خدمت از
طریق پلیس راهور ارائه میشود که پنج و نیم میلیون
خدمت مربوط به شماره گذاری است و از این تعداد نیز
سه و نیم میلیون خدمت مربوط به نقل و انتقال است.
وی گفت :در سال  ۸۵پیش بینی کرده بودیم  ۶۲میلیون
پالک میتوانیم ارائه کنیم و ممکن است با مشکل شماره
جدید روبرو شویم /....صفحه 2

نامه بنیاد سینمایی فارابی به رییس مرکز توسعه سینمای کودک:

سینمای کودک نیازمند
درگیری لفظی مدیران
استقالل با نماینده وزارت برخوردهای حرفهایتر است
صفحه 4

خبر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

پرونده نیمه تمام از خود بجا
نگذاریم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گفت:
طی شش ماه آینده مسیر دسترسی به
طرحهای تعریف شده را سرعت دهیم
و تالش کنیم پرونده های نیمه تمام از
خود بجا نگذاریم.
سید عباس صالحی در پنجاهو
هشتمین جلسه کمیسیون توسعه
فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآن
کریم با اشاره به قرار گرفتن در فضای
قرآنی که وفای به عهد اهمیت پیدا می
کند ،ابراز امیدواری کرد تا دبیرخانه
کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی
ترویجی قرآنی یک شبکه به همپیوسته
را در مسیر آماده سازی نهایی عرضه
کند.
وی همچنین در ادامه به روند
فعالیت های کمیسیون توسعه
فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآن
کریم اشاره و تاکید کرد :کارهای انجام
گرفته و طرح هایی که رونمایی شد از
نقاط قابل ارجاع برای فعالیت های قرآنی
در آینده باید باشد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
همچنین بر پایش این طرح ها در
دبیرخانه کمیسیون توسعه تاکید کرد و
گفت :هر پژوهش و تحقیق باید مقدمه
عمل باشد اینکه متناسب با عمل چگونه
باشد ،باید تعریفی از سوی دبیرخانه
صورت گیرد.
صالحی درباره طرح های رونمایی
شده هم گفت :مجموعه های آماده شده
نوید خوبی را برای تحقق طرح های
کمیسیون توسعه به عنوان طرح های
مبنایی می دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با
اشاره به سند ملی توسعه وقف قرآنی،
بر ضرورت افزایش کمیت موقوفات
قرآنی و افزایش سهم موقوفات و اضافه
شدن نیت های جدید به موقوفات
قرآنی تاکید کرد.
وی افزود :سند ملی وقف قرآنی
یکی از حوزه های پایه است .چون وقف
از تعالیم قرآن نشات گرفته و از بحث
های پایه بوده است.
صالحی طرح سازمان دارالقرآن را
برای آسیب شناسی مراسم و همچنین
مدیریت جلسات خانگی قرآن یک بستر
قابل توجه برای افزایش انس با مفاهیم و
حفظ و قرائت قرآن دانست.
وی طرح جهاد دانشگاهی را از
این جهت قابل توجه دانست و گفت :با
تالیف کتاب خبرنگاران قرآنی می توانیم
خبرنگاران قرآنی موفق داشته باشیم و
می توانیم وضعیت جشنواره های قرآنی
را تحلیل کنیم.

صفحه 8

جزئیات طرح اختصاص سهمیه بنزین به
خانوارهای فاقد خودرو در سال ۱۴۰۰

وزیر رفاه عنوان کرد؛

حداقل دستمزد کارگری متناسب با تورم تعیین شد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در نشست
مجازی با مدیران کل و روسای ادارات شهرستان های
سراسر کشور ،به ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه
و سازمان های زیرمجموعه آن پرداخت.
محمد شریعتمداری ،در نشست با مدیران کل
و روسای ادارات شهرستانهای سراسر کشور که به
صورت مجازی برگزار شد ،اظهار داشت :این نشست
باید موتور محرکه ادامه حرکت دولت تدبیر و امید
باشد.
وی هدف از برگزاری این جلسه را افزایش روحیه
کار و تالش در بین همکاران استانها دانست و افزود:
تا آخرین روز کاری دولت به هیچ عنوان نباید دچار
کندی در انجام وظایف و ماموریتها شد و باید با
سرعت و تالش بیشتر در ارائه خدمات به مردم تالش
کرد.
وزیر رفاه ،شعار این وزارتخانه را شفافیت در ارائه
خدمات به مردم عنوان کرد و افزود :موتور حرکت این
وزارتخانه باید برای خدمت به مردم همیشه روشن نگه
داشته شود.
وی به موفقیتهای وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی در موضوع شفاف سازی فعالیتها اشاره کرد
و افزود :اگر از شفافیت به عنوان یک اصل از حکمرانی
مطلوب صحبت میکنیم منظور کار فانتزی و عکس
گرفتن نیست بلکه باید در عمل آن را محقق کنیم.
شریعتمداری تصریح کرد :تمام تالش خود را برای
تحقق وعدههایی که در زمان رای اعتماد به نمایندگان
مجلس شورای اسالمی دادم ،به کار بستم.
وی با اشاره به ایجاد سامانههای متعدد در
مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستای
شفافسازی فعالیتهای وزارتخانه و انعکاس آن در
سطح کشور به مردم ،افزود :این سامانهها به منظور
ارائه خدمات در قالب داشبوردهای مدیریتی برای
تصمیمگیریهای به موقع و سریع ایجاد شده است.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه این سامانهها باید
در ماههای آینده عمومی سازی شوند ،تصریح کرد :با
عمومی سازی و فراهم کردن شرایط ،از مرحله دسترس
پذیر کردن اطالعات به مرحله باالتر یعنی استفاده پذیر
کردن می رسیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
عمومی سازی اطالعات باید در همه سامانهها انجام
شود ،افزود :هم سامانههایی که در حوزه فعالیتهای
دولت الکترونیک به ویژه در شرایط کرونا راه اندازی
شدهاند و هم سامانههایی که برای ارائه اطالعات به
مردم و مدیران طراحی شدهاند دارای ارزش برابر در
حوزه ایجاد شفافیت هستند.
شریعتمداری ،سامانههای جامع و هوشمند
تعاون ،روابط کار ،کارا ،ناظر و… ،را از جمله مهمترین
سامانهها در این وزارتخانه عنوان کرد.
وی ،تعداد سامانههای ایجاد شده در سطح
کالن در مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
را  ۴۰سامانه دانست و تاکید کرد :این سامانهها در
زیرمجموعه خود دارای زیر سامانههای متعددی
هستند که خدمات مختلفی به مردم ارائه میدهند.
شریعتمداری گفت :شفافیت راه بی بازگشت
ماست و با ورود شفافیت ،فساد خارج میشود.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:
شفافیت فقط در حوزه ارائه خدمات در قالب تکنولوژی
فناوری اطالعات نیست بلکه در ابتدا باید این اطالعات
به صورت کام ً
ال روشن و شفاف در اختیار مدیران و
سایر افراد قرار گیرد.
شریعتمداری افزود :همه فعالیتها و اقدامات در
شهرستانها باید به صورت شفاف و در حضور مردم
انجام شود و اطالع رسانی به مردم باید دقیق و روشن
و شفاف صورت گیرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه
موضوع ارتباطات باید اولویت کار در مجموعه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد افزود :در حوزه ادارات
کار شهرستانها ،باید ارتباطات با نمایندگان مجلس،
نخبگان و رسانههای محلی به منظور اطالعرسانی از
مجموعه اقدامات مهم این وزارتخانه توسعه یابد.
شریعتمداری به ضرورت توجه ویژه به موضوع
توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب نیز تاکید کرد و
گفت :با توسعه ارتباطات ،تفهیم و توجیه مسائل به
راحتی صورت میگیرد.
وی یکی از مهمترین اصول در مدیریت را برقراری
ارتباطات موازی ،افقی و عمودی با همه مخاطبان
دانست و تصریح کرد :این مخاطبان شامل عموم مردم،
شرکای اجتماعی ،صاحب نظران و نخبگان میشود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
در این مدت باقیمانده از عمر دولت دوازدهم یکی
از مهمترین وظایف ،توسعه فعالیتهای ارتباطی،
انتقال اطالعات و انتشار آن در زمینههای مختلف به
جامعه است ،افزود :توسعه فعالیتهای ارتباطی در
شهرستانها باید با هماهنگی ستاد انجام شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی بسیاری از شعارها را به عمل تبدیل کرده
است افزود :از جمله این اقدامات میتوان به جوانگرایی
و سپردن امور به جوانان در وزارتخانه اشاره کرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :در
مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تالش شده
از مجموعه متخصصان حداکثر استفاده صورت گیرد.
حداقل دستمزد کارگری متناسب با تورم تعیین شد

شریعتمداری عنوان کرد :در این دولت تالش شد
حداقل دستمزد کارگری ،متناسب با تورم تعیین شود،
طی این سالها ،تعیین حقوق دستمزد کارگری۳.۱ ،

درصد از میانگین تورم بیشتر بوده است.
وی با بیان اینکه در دو سال تصدی مسئولیت
در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شاهد افزایش
نزدیک به  ۷۰درصدی دستمزد کارگران بودیم ،افزود:
این اقدامات به رضایت عمومی در جامعه منجر شده
است هرچند با توجه به باال بودن نرخ تورم و با توجه به
شرایط تحریم ،این افزایش زیاد دیده نشد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به افزایش حق
مسکن کارگری طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت:
رقم حق مسکن کارگری طی این دو سال از  ۴۰هزار
تومان به  ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
شریعتمداری با بیان اینکه طی این دو سال
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان
تامین اجتماعی  ۱۲برابر افزایش یافته است ،تصریح
کرد :با تدابیر انجام گرفته ،افزایش کمک هزینههای
رفاهی و فراهم کردن امکانات خرید بانرخ سود مناسب
برای بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری ،از جمله
اقداماتی بودکه برای افزایش قدرت خرید این قشر
انجام شد.
افزایش تعداد افراد نیازمند تحت پوشش بهزیستی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
افراد نیازمند جامعه در این دولت مورد حمایت قرار
گرفتهاند ،تصریح کرد :از جمله این افراد میتوان به
افراد دارای معلولیت اشاره کرد به گونهای که افراد
تحت پوشش در سازمان بهزیستی ۸۱ ،درصد در
خانوادههای یک نفره ۲۲۲ ،درصد در خانوادههای دو
نفره ۲۷۱ ،درصد در خانوادههای سه نفره و  ۳۲۷درصد
در خانوادههای  ۴نفره و  ۲۷۹درصد در خانوادهها ی ۵
نفره و بیشتر افزایش پیدا کرده که بی سابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه در این دولت تالش شده
است برای سالمندان قدمهای خوبی برداشته شود،
گفت :در این دولت سند ملی سالمندان احیا شد و
وظایف دستگاهها در این زمینه مشخص شد.
شریعتمداری به اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در تقسیم منابع در حوزه اشتغال اشاره کرد
و افزود :در این دولت تالش شد با نظم و انتظام ،منابع
در نظر گرفته شده در این حوزه به صورت هدفمند و با
نظارت شفاف توزیع شود.
ایجاد  ۲۴۰هزار شغل از محل طرح توسعه اشتغال
روستایی و عشایری

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
تامین الیحه مبتنی بر قرارداد روش نوینی بود که در
حوزه تامین مالی در حوزه اشتغال پایدار انجام شد
توضیح داد  ۱۴۲:هزار طرح سرمایهگذاری در مناطق
روستایی و عشایری کشور طی این مدت به بهرهبرداری
رسید که به ایجاد  ۲۴۰هزار شغل از محل قانون توسعه
اشتغال روستایی و عشایری منجر شده است.
وی افزود :مجموع اشتغال متوسط در طی این
سالها طبق اعالم مرکز آمار ایران  ۵۱۵هزار نفر
(میانگین ساالنه) بود که  ۴۸۶هزار شغل از این تعداد،
به اجرای سیاستها و برنامههای فعال بازار کار مربوط
است.
شریعتمداری به بحث مهارتآموزی اشاره و
تصریح کرد :در این زمینه رئیس سازمان آموزش فنی
و حرفهای کشور هرهفته در یکی از استانها حضور
دارند و بحث واگذاری برخی از امور آموزشی به بخش
غیردولتی آغاز شده است.
قانون ماندگار برای زنان ایرانی

وی افزود :انتقال قیمومیت فرزندان زنان ایرانی
دارای همسر خارجی که امکان گرفتن شناسنامه
در ایران برای آنها وجود نداشت برای اولین بار در
ایران حل شد .متاسفانه پیش از این ،ایران از معدود
کشورهایی بود که در آن مادران از امکان انتقال تابعیت
به فرزندان خود محروم بودند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به اصالح ماده
 ۲۸قانون کار در خصوص تصویب طرح برای افرادی
که دارای شغل دائم هستند اشاره و تصریح کرد :با
این اقدام ،فعالیتهای غیرمستقیم مستمر در این دولت
تصویب و ابالغ شد.
شریعتمداری به اقدامات وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی در حوزه تعاون اشاره کرد و افزود :ایجاد سامانه
هوشمند جامع تعاون ،تامین مالی خرد ضمانت شده از
سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون ،توجه ویژه به
سند ملی توسعه تعاون ،ایجاد مراکز توسعه نوآوری بخش
تعاون در  ۱۱استان کشور و ایجاد اندیشکده تعاون با هدف
ایجاد ارتباط با صاحبان اندیشه در دانشگاهها و افتتاح آن از
جمله مهمترین اقدامات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
در حوزه تعاون است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به اقدامات دولت
در حوزه تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود :در این
مدت ۲ ،هزار بخشنامه به  ۶۰بخشنامه تبدیل شد.
وی ،جلوگیری از مراجعه حضوری  ۷۰درصد بیمه
شدگان تامین اجتماعی در سرتاسر کشور و الکترونیکی
کردن دفترچههای بیمههای درمانی تامین اجتماعی و
سطح بندی خدمات درمانی برای اولین بار در کشور را
از دیگر اقدامات سازمان تامین اجتماعی نام برد.
شریعتمداری ابراز امیدواری کرد :در این ایام باقی
مانده این جنبش همدلی با جامعه هدف و مراجعه
کنندگان به مجموعههای وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی شکل گیرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر لزوم شکلگیری
گفتگوهای اجتماعی با شرکای اجتماعی به ویژه در
زمان تعیین دستمزد کارگری تاکید کرد و گفت:
شکلگیری گفتگویهای اجتماعی در تصمیمگیریها
بسیار موثر است.

طرح :روزنامه امتیاز
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رئیسکل بانک مرکزی درباره آزادسازی منابع ارزی
در کره جنوبی توضیحاتی ارائه داد.
عبدالناصر همتی نوشت :امروز  ۴اسفند ماه  ۹۹به
درخواست سفارت خانههای کره جنوبی و ژاپن در تهران،
مالقاتهای جداگانهای با سفرای دو کشور یاد شده داشتم.
در دیدار با سفیر کره در خصوص نحوه جابجایی و مصرف
بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی ،به
مقاصد مورد نظر ،توافق شد و تصمیمات بانک مرکزی
در خصوص میزان منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به
طرف کرهای اعالم شد/...صفحه 3
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خبر
وزارت ارتباطات:

بسته اینترنت دانشجویی تأثیری
بر حجم سایر بستهها ندارد

وزارت ارتباطات :بسته اینترنت
دانشجویی تأثیری بر حجم سایر بستهها
ندارد /مهلت استفاده  ۶ماه استمعاون
فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات با بیان اینکه ارایه
بستههای اینترنت رایگان به دانشجویان
و طالب ،هیچ تأثیری بر حجم باقیمانده
سایر بستههای فعال موجود در حساب
کاربری دانشجویان یا طالب ندارد،
گفت :این بستهها  ۶۰گیگابایت است که
واجدان شرایط شش ماه فرصت دارند تا
از آن استفاده کنند.
پس از اعتراض نسبت به رایگان
نشدن سایتهای دانشگاهی ،محمدجواد
آذری جهرمی اعالم کرد نحوه تخصیص
یارانه آموزش مجازی ،در ترم دوم تغییر
کرده است و به جای رایگان کردن
سایت دانشگاهها به هر دانشجو و طلبه،
بستههای  ۶۰گیگابایتی جایگزین شد.
در این راستا به نقل از وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،ستار هاشمی با بیان
اینکه آموزش ،یکی از مهمترین ارکان
توسعه پایدار است اظهار کرد :تداوم در
آموزش مجازی ضروری و اجتنابناپذیر
است و مشارکت در تحقق آن وظیفهای
مدنی است.
وی با بیان اینکه رایگان شدن
تعرفه ترافیک سامانههای آموزش
مجازی مراکز دانشگاهی و حوزوی ،طبق
فهرست های دریافتی از سوی متولیان،
در دستور کار قرار گرفته است ،افزود:
این روال در طول دو ترم تحصیلی
گذشته محقق شد و دانشجویان و طالب
توانستند در بستر شبکه ملی اطالعات
با ترافیک رایگان از سامانههای آموزش
مجازی مراکز آموزش عالی و حوزوی
استفاده کنند اما با توجه به تعدد
سامانههای آموزش مجازی در دانشگاهها
و تغییرات فنی پیدر پی ،مدیریت
پیادهسازی ،صحتسنجی و در نتیجه
رایگانسازی تعرفه ترافیک آموزش
مجازی مراکز آموزشی با پیچیدگیهای
عملیاتی مواجه بود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت
ارتباطات بیان کرد :به همین دلیل فعال
کردن بسته  ۶۰گیگابایتی (با مهلت
استفاده شش ماهه) به دانشجویان و طالب
ت .واجدان شرایط
در دستور کار قرار گرف 
میتوانند از طریق سامانه موجود در وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،به نشانی
 ictgifts.irبرای ثبتنام اقدام کنن د.
مالکیت یک شماره موبایل بهنام دانشجویان
و طالب ،از الزامات مراحل ثبتنام است که
استعالم از آنها بهصورت برخط و از طریق
سامانه شاهکار انجام میشو د.

