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در حالی که اظهارنظرها درباره سرانجام
تخصیص ارز ترجیحی به دارو موجب
شده دلنگرانی ها در خصوص گرانی یا
نایاب شدن دارو در این زمینه در جامعه
افزایش یابد ،اما وزیر بهداشــت قول
داده است ،داروهای مورد نیاز مردم را به
اندازه فراوان در اختیار مردم قرار گیرد
و مردم نباید نگران گرانی دارو باشند.

اجتماعی
چهرهها

تالش برای جبران کمبود معلم
در سال تحصیلی آینده

پــس از آنکه صحبتهایــی در زمینه حذف ارز
ترجیحی در بودجه ســال  1401بــه میان آمد،
موضوع حذف ارز دولتی دارو به بحث پرچالشی
تبدیل شــد که دلنگرانیهای زیــادی را برای
همه افراد به ویژه بیمــاران و خانوادههای آنها
به همراه داشت .در این میان اظهارنظرهایی که
گاها تفاوتهای قابل توجهی درباره ســرانجام
تخصیص ارز ترجیحی به دارو داشتند نیز به این
اوضاع و احوال دامن زد و برخــی از مردم نیز از
رسیدن ترکشهای چنین سخنانی به بازار دارو
خبر دادند که با افزایش بهای برخی داروها یا نایاب
شدن بعضی از اقالم نمود پیدا کرده بود.

وزیر آموزش و پرورش درباره تدابیر
اندیشیده شــده برای جبران کمبود
معلم ،گفت :مالک محاسبه نیاز به
نیروی انســانی در همه گروههای
پست آماری بر اساس شاخصهای
نســبت دانش آموز مشــمول ،به
کارکنانتخصصی و نســبت دانش
آموز به گروه معلم ،همچنین تأثیر ورود و خروج نیروی انسانیبوده است.
یوســف نوری افزود :این مهم نیز در تفاهمنامه توسعه سنواتی منعقده با
ادارات کل استانها به جهت مالک محاسبه تعداد کالس مورد نیاز در هر
دوره تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است.

پرداخــت یارانــه دارو از طریــق
شرکتهای بیمه
در میان اظهارنظرهای صــورت گرفته در این
زمینه به طور مثال زهرا شــیخی ،ســخنگوی
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس بیان کرد
که با توجه به اینکه تامیــن دارو نباید با اختالل
مواجه شــود ،یارانه مذکور تا پایان ســال حذف
نمیشود ،اما به نحوی برنامهریزی خواهد شد تا
با لحاظ شدن تدابیر اتخاذ شده به تدریج به سمت
جبران حذف ارز دارو برویم و یارانه دارو از طریق
ت های بیمه به مردم پرداخت شود .عالوه
شرک 
س جمهور
براین محمد مخبر ،معــاون اول ریی 
نیز از این موضوع سخن گفت که آزادسازی ارز
ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه
در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و

استقرار اتوبوسهای سیارشبخوابی

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار
تهران بــا اشــاره به ســاماندهی
همراهسراها و گرمخانهها در پایتخت
گفت :بنا داریم اتوبوسهایی را برای
افرادی که نمیخواهند در شبهای
سرد به گرمخانه یا همراهسرا بروند
جهت استفاده در شــب در برخی از
نقاط تهران مستقر کنیم .محمدامین توکلیزاده اظهار کرد:درشبهای
سرد این اتوبوسها در میادین اصلی و محلهای تجمعی استقرار مییابند.

هشدار پلیس
درباره اپلیکیشنهای جعلی شاد

دارو گران نمی شود

براین اساس انتظار می رود تا صنایع داروسازی با
قیمتگذاری مناسب اقدام بر رفع نیازمندی های
دارویی کشور کنند.
ارز کافی برای دارو داریم
در این میــان تب و تــاب دل نگرانیها در بازار
دارویی کشور موجب شد تا بهرام عین اللهی ،وزیر
بهداشت با بیان این مطلب که ارز کافی برای دارو
در اختیار ما قرار گرفته است ،این اطمینان خاطر
را به مردم بدهــد که داروهای مورد نیاز به اندازه
فراوان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در مورد
داروهای اساسی کمبودی وجود ندارد ،بنابراین
مردم در این زمینه نباید نگرانی نداشته باشند.
محدودیت منابع ارزی در شروع نیمه
دوم سال
این در حالی است که حمیدرضا اینانلو ،مدیرکل
دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو روز
گذشته بیان کرد؛ به دلیل محدودیت منابع ارزی
در شروع نیمه دوم سال جاری و عدم تخصیص
ارز الزم ،برنامه ریزیهای سازمان مذکور برای
تامین داروهای برخی بیمــاران خاص از جمله
هموفیلی به صورت کامل محقق نشــده است.
وی در اظهارات خود به طور مشخص به فاکتور۹

اشاره کرد و اینکه با جهت تخصیص ارز این این
دارو ،برنامهریزیهــای الزم بــرای تامین این
دارو صورت گرفته اســت و اینکه گفته می شود
موجودی داروها صفر شده ،حقیقت ندارد .براین
اساس همین موجودی حداقلی با توزیع هدفمند
بر اساس استعالمات اخذ شده از معاونت درمان
جهت مصارف اضطراری صورت میگیرد.
مشکالت در زمینه افزایش بهای دارو
با این وجود البته وزیر بهداشــت به این موضوع
اشاره کرده است که یکسری مشکالت در زمینه
افزایش بهای دارو از قبل وجود داشــته ،به طور
نمونه از حدود سال  11397گرانی دارو آغاز شد
و از آن زمان دو هزار و  500قلم دارو افزایش بها
داشتند .با این وجود وی با اشاره به اینکه دنبال
این هستیم که تولیدات داخلی را افزایش دهیم،
خاطرنشان کرده است که افزایش تولیدات داخلی
باعث میشــود ،دارو ارزانتر شود .براین اساس
درصدد هستیم کیفیت داروهای داخلی را بیش
از پیش افزایش دهیم و طبیعی است که هرچه
به سمت داروهای داخلی برویم میتوانیم داروها
را ارزانتــر به مردم ارائه دهیــم .عین اللهی در
صحبتهای خود گالیهای نیز از برخی پزشکان
داشته است ،اینکه برخی همکاران پزشکمان

آغاز ثبتنام وامهای دانشجویی
نیمسال دوم

مردم را تشویق به اســتفاده از برندهای خارجی
میکنند و طبیعی اســت که برند خارجی گران
باشــد .از مردم میخواهم که به تولیدات داخلی
اعتماد کنند و پزشــکان نیز داروهایی که مشابه
داخلی دارند را تجویز نکنند.
ترجیحی برای داروهــای بیماران
خاص حذف نمیشود
از ســوی دیگر در این رابطه بهرام دارایی ،رییس
سازمان غذا از این موضوع سخن گفته است که ارز
 ۴۲۰۰تومانی برای داروهای بیماران خاص حذف
نمیشود .ضمن اینکه وی در باره تخصیص ارز به
دارو به این موضوع نیز اشاره کرده است که البته
برای ســال آینده پس از تصمیمگیری مجلس و
بررسی الیحه بودجه نحوه اختصاص آن اعالم
خواهد شــد ،چراکه ضرورت توجــه به تأمین و
اختصاص ارز مورد نیاز دارو بهویژه برای بیماران
خاص ،صعبالعالج و مزمن همیشه وجود داشته
است .این مسئله امری انکارناپذیر است که ارکان
دولت و وزارت بهداشت موظف به تامین دارو به
شکل مطمئن ،باکیفیت و قیمت مناسب برای این
بیماران هستند ،چون آنها دارو را بهصورت روزانه
مصرف میکننــد و نباید با کمبودی برای تامین
نیازشان مواجه باشــند .به گفته دارایی از سوی
دیگر ،تجهیزات پزشکی و مواداولیه هم وضعیتی
مشــابه داروهای خاص دارند و باید تامین شوند؛
بنابراین با توجه به امکانات موجود ،سیاستگذاری
در حوزه سالمت چیزی جز تامین دارو و تجهیزات
پزشــکی و درمانی در بیمارستانها نیست و این
هزینه همیشه مدنظر تمامی دولتها بوده است.
به هر حال به نظر میرسد در شرایط کنونی و باال
بودن هزینههای درمان هرگونه افزایش قیمتی
ممکن است بهداشت و درمان را از سبد بسیاری
از خانواده هــای ایرانی حذف کند ،موضوعی که
گوشزد میکند متولیان امر باید به مقوله بهداشت
و درمــان ،همچنین هزینههای آن بیش از پیش
توجه کنند.

آخرین وضعیت انتشار اومیکرون در کشور

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از
جرایم سایبری پلیس فتا در پی انتشار
اپلیکیشنهای متعدد جعلی در سامانه
شاد ،به دانشآموزان و معلمان هشدار
داد.به گفته ســرهنگ علی محمد
رجبی کالهبــرداران بــا تبلیغات
گســترده در کانالهــا و گروههای
شبکههای اجتماعی ،دانشآموزان را به نصب نرمافزار جعلی شاد تشویق
میکنند.

دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا با بیان اینکه با توجه
به درصد باالی واکسیناسیون جامعه و تزریق دوز سوم ،انتظار
نداریم اومیکرون مثل سایر کشــورها در ایران به سرعت
درگیری ایجاد کند ،گفت :ایــن به علت مدت زمان کوتاهی
بوده که از تزریق دوز دوم گذشته است.

حمیدرضا جماعتی بیان کرد :با توجه به بررسیها حدود  ۱۵۰مورد ابتال
به اومیکرون در استانهای مختلف داریم ولی به دلیل واکسیناسیون

صورت گرفته جای خوشــبختی است که نسبت به کشورهای دیگر از
نظر واکسیناســیون به زمان فعلی نزدیکتر بودیم .با توجه به درصد
باالی واکسیناسیون جامعه و تزریق دوز سوم انتظار نداریم اومیکرون
مثل سایر کشورها در ایران به سرعت درگیری ایجاد کند .این به علت
واکسیناسیون و مدت زمان کوتاهی است که از تزریق دوز دوم گذشته
است؛ بنابراین سرعت گسترش امیکرون در ایران مانند سایر کشورها
نبوده است .وی تاکید کرد :از طرفی در کشورهای دیگر به میزان زیادی
موارد بررسی میشــوند که از نظر ما با توجه به اینکه در اکثر کشورها

مبتالیان ،بیماری مختصر و متوسطی داشتند و بیماری شدید با درگیری
ریوی باال وجود نداشــته است و بستری زیاد نبوده است ،بنابراین شاید
ضرورت انجام تست در حد وسیع با توجه به شرایطی که در کشور ما وجود
دارد و بیشــتر کیسهای ما به صورت خفیف بوده است ،به آن صورت
مشهود نباشــد .جماعتی درباره احتمال بروز پیک با سویه اومیکرون،
ادامه داد :با توجه به انجام واکسیناسیون ممکن است تنها دو دوز کافی
نباشــد؛ بنابراین ما اقدام به تشویق مردم به تزریق دوز سوم میکنیم و
افراد زیر  ۱۸سال واکسیناسیون شوند و مردم دچار ساده انگاری نشوند.

رییس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم اظهار کرد :ثبتنام
وامهای نیمسال دوم سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱همزمان با شروع
نیمسال دوم آغاز میشود.مسعود گنجی ادامه داد :تالش صندوق
رفاه دانشجویان بر این اســت در صورت تخصیص 100درصدی
اعتبارات مصوب از ســوی سازمان برنامه و بودجه هیچ درخواست
وامی از سوی دانشجویان متقاضی بی پاسخ نماند .رییس صندوق
رفاه دانشجویان وزارت علوم خاطرنشان کرد :مهلت ثبتنام وامهای
نیمسال اول سال تحصیلی  ،۱۴۰۱-۱۴۰۰چهارشنبه اول دی به
پایان رســید و در حال حاضر بیش از  ۷۰درصد درخواستهای وام
دانشجویان واجد شرایط پرداخت شده است.

کاهش تا  ۸درجهای دما در کشور

رییس مرکــز ملی پیشبینی و مدیریت بحــران مخاطرات وضع
هوا از بارش برف و باران و وزش باد شــدید در بیشتر نقاط کشور و
کاهش دما تا هشــت درجهای خبر داد.صادق ضیاییان اظهارکرد:
امروز در غالب مناطق کشــور بارش رخ خواهد داد .شــدت بارش
در استانهای خراسان جنوبی ،سیســتان و بلوچستان ،هرمزگان
و جنوب کرمان پیشبینی میشــود .رییس مرکز ملی پیشبینی و
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود :فردا نیز عمده بارشها
در استان سیســتان و بلوچستان و سواحل دریای عمان خواهد بود
و در شمال شرق ،شــرق ،مرکز ،جنوب و شمال غرب کشور بارش
پراکنده خواهیم داشت.

کاهش حجم آب و افزایش
دمای دریای خزر

معاون محیط زیست دریایی و تاالبهای سازمان حفاظت محیط
زیســت درباره تغییر اقلیم در حوزه دریای خــزر گفت :محور این
صحبتها به جز آلودگی ،گردشــگری نیز اســت همچنین تغییر
اقلیم در هر پنج کشــور این حوزه مشــاهده میشود و برای اتخاذ
سیاستهای مناسب جلساتی به میزبانی سازمان هواشناسی در یک
سال گذشته برگزار شدهاست .احمدرضا الهیجانزاده افزود :دریای
خزر به دلیل تغییر اقلیم و مشکالت انسانساخت تحت تاثیر است
وعقب نشینی و پســروی آن تا سال  ۲۰۵۰ادامه خواهد داشت که
از سمت شمال خواهد بود و کاهش حجم آب و افزایش دما کاهش
تنوع زیستی را در پی خواهد داشت.

طراحی الگوی ورزشی
ب ایرانی
براساس مبانی ط 

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از تدوین الگوی
ورزشی بومی بر اســاس مبانی طب ایرانی خبر داد .نفیسه حسینی
یکتا افزود :کارگروه ورزش دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت
بهدلیل اهمیت ورزش در ســامت مردم ،از سال گذشته تاکنون
طراحی و تدوین این الگوی را در دست تهیه دارد .وی بیان کرد :این
کارگروه متشکل از متخصصان طب ایرانی و متخصصان مرتبط با
حوزه ورزش است که با نگاهی جامع و با در نظر گرفتن تمام زوایای
این موضوع ،همچنین با احاطه بر هر دو حوزه دانش طب ایرانی و
طب رایج ،این مهم را در دستور کار دارد.

کتاب

هماهنگیبرایدومین
نمایشگاهمجازیکتاب

گلعلی بابایی در گفتوگو با «حمایت»:

شیفته روحیه ظلم ستیزی حاج قاسم شدهاند
یکمحققوپژوهشگر
الهام صادقی
دفاع مقدس با بیان
گروه فرهنگی
این که ارادت سردار
شــهید حاج قاسم
سلیمانی به فرزندان و خانوادههای شهدا انسان را از خود
بیخود میکند ،گفت :فرهنگ جهــادی و روحیه انقالبی
سردار دلها و تبلور آن در جامعه را می توان در عکس العمل
احاد مردم نسبت به شــهادت وی مشاهده کرد .البته این
عکس العمل مختص جامعه خودمان نبوده است و تعداد
بیشماری از افراد از جامعه جهانی نیز شیفته روحیه ظلم
ستیزی حاج قاسم شدهاند.
گلعلی بابایی در گفتوگو با «حمایت» در پاسخ به این سئوال که سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از الگوهای مهم در مردمداری
شناخته می شود ،به نظر شما مصادیق این مردمداری را چگونه میتوان
برشــمرد ،اظهار کرد :یکی از مهمترین مصادیق قابل توجه خاســتگاه
اجتماعی شــهید سلیمانی اســت ،اینکه وی از بطن جامعه آمده بود که
به قول امام خمینــی(ره) در زمره ولی نعمتان انقالب بودهاند .جامعه ای
که این شــهید بزرگوار تا آخرین لحظات حیات دنیوی اش به آن افتخار
می کرد و خود را از آنها جدا نمی دانســت به عبارتی همان پابرهنگان و
مستضعفان جامعه.
فعالیت برای دفاع از محرومان و مظلومان
وی ادامه داد :مصادیق دیگر نوع عملکرد این شهید عزیز است که از ابتدای

پیروزی انقالب اســامی صرفا در جهت حمایت و دفاع از محرومان و
مظلومان فعالیت میکرد و برای وی فرقی هم نمیکرد در خود ایران ،چه
در بوسنی ،عراق ،سوریه ،یمن ،لبنان یا هر جای دیگر که الزم می دید،
برای دفاع از مردم ستمدیده تالش کند.
بارزترین خصوصیات اخالقی سردار دلها
این محقق و پژوهشگر دفاع مقدس درباره بارزترین خصوصیات اخالقی
این شهید نیز اظهار کرد :در این دو سالی که از شهادت حاج قاسم می گذرد،
کلیپها و خاطرات فراوانی از ســیره زندگی این شهید بزرگوار نشر داده
شده اســت که همه آنها نشان دهنده وجه تمایز شخصیتی سردار دلها
است ،اما آنچه که بیشــتر به من دلم نشست و هم در فیلمها و کلیپها
دیدم و هم در پژوهشهایم به آنها دست پیدا کردم ،ارادت وی به فرزندان
و خانوادههای شهدا است.
بابایی ادامه داد :این ارادت چنان از صمیم قلب ارائه میشود که انسان را
از خود بیخود میکند .بهعنوان مثال میتوان به تصاویر نوازش فرزندان
شهدا توسط وی یا دیدارش با پدران و مادران ،همچنین همسران شهدا
اشاره کرد.

ستیزی حاج قاسم شدهاند که نمونه هایی از آنها در دوسال پس از شهادت
وی تبلور یافته است.

تبلور فرهنگ جهادی و روحیه انقالبی در جامعه
وی در خصوص فرهنگ جهادی و روحیه انقالبی ســردار دلها و تبلور
آن در جامعه نیــز بیان کرد :تبلور در رفتارهای حاج قاســم در جامعه را
می توان در عکس العمل احاد مردم نسبت به شهادت این سردار نامدار
ایران مشاهده کرد .البته این عکس العمل مختص جامعه خودمان نبوده
است و تعداد بی شــماری از افراد از جامعه جهانی نیز شیفته روحیه ظلم

فراجناحی بودن ویژگی مهم حاج قاسم
این محقق و پژوهشــگر دفاع مقدس با تاکید بر اینکه ویژگی مهم حاج
قاسم فراجناحی بودن است آنچه که موجب شده تا این شهید به این حد
فارغ از وابســتگی حزبی و نگاههای سیاسی نزد همگان محبوب باشد و
افراد از هر قشــر و رویکرد اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی از وی به مهر و
عالقه یاد کنند ،خاطرنشان کرد :حاج قاسم وقتی لباس سبز سپاه را بر تن

حماسه

کــرد ،به پیروی از امام خمینی(ره) و بعد از آن مقام معظم رهبری خود را
ملزم می دانست که در جایگاه یک فرد نظامی از حزب گرایی و سیاست
بازی به دور باشــد .هرچند بسیاری از برخی در این سالها وارد سیاست
شدند ،اما حاج قاســم خود را از این آفت دور نگه داشت و به یقین یکی
از رمزهای پیروزی ســردار دلها در ادوار گذشته و معاصر پایبندی به این
اصل مهم بوده است .اصلی که او را مجاب میکرد تا به عنوان یک ژنرال
ذی نفوذ و تاثیرگذار در بســیاری از اتفاقات سیاسی همچنان خود را به
عنوان یک سرباز خادم مردم کشورش و دیگر مظلومان و ستمدیدگان
جهان حفظ کند.

تیترواره

عطر شهادت در 25استان کشور

با اعالم جزییات مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در تهران و  24استان کشور گفت :همزمان با سالروز
تشییع تاریخی پیکر شهید سردار قاسم ســلیمانی در تهران ،پیکر  150شهید گمنام از مقابل دانشگاه
تهران تشییع میشود.
ی مراسم تشییع پیکر
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل (ص) با اشاره به اینکه در  ۲۵استان کشور در  ۱۶د 
شهدای گمنام برگزار میشود ،ابراز کرد :در آستانه سالگرد شهادت حضرت زهرا(س) و سردار حاج قاسم
سلیمانی و نیز عملیات کربالی پنج هســتیم .به همین مناسبت در تهران و  ۲۴استان پیکرهای شهدا
روی دستان مردم تشییع خواهند شد.
سردار حسن حسنزاده افزود :این مراسم مصادف با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و سالروز تشییع
پیکر پاک شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در تهران است.
وی از تشییع پیکر  ۱۵۰شهید گمنام در تهران خبر داد و گفت ۱۵۰ :نفر از این شهدا در تهران و  ۱۰۰پیکر
دیگر در استانهای آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،اصفهان ،ایالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری،
خراســان جنوبی و رضوی ،خوزستان ،سمنان ،سیستان و بلوچســتان ،فارس ،قزوین ،قم ،کردستان،
کرمان ،کرمانشاه ،کهکیلویه و بویر احمد ،گیالن ،مازندران ،لرستان ،مرکزی و هرمزگان تشییع میشوند.
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل (ص) ادامه داد :مراسم وداع در شب شهادت حضرت زهرا (س) در مصلی
امام خمینی (ره) در تهران با حضور عالقهمندان به فرهنگ ایثار و شــهادت روز چهارشــنبه  ۱۵دی از
ساعت  ۱۸تا  ۲۱برگزار میشود.

صدیقه اعتمادســعید ،مدیر رادیو سالمت گفت به مناسبت دهه فجر شــبکه رادیویی سالمت درصدد است از برنامه های سالمت
محور شبکه های رادیویی با موضوع دستاوردهای نظام سالمت و کرونا تقدیر کند.عالقمندان می توانند تا سوم بهمنماه از طریق وب
سایت رادیو سالمت آثارشان را ارسال کنند
«دواین جانسون» اعالم کرد با وجود درخواستهای فراوان «وین دیزل» به مجموعه فیلمهای اکشن «سریع و خشن» بازنخواهد
گشت.
سریال «نوار زرد  »۲به کارگردانی سروش محمدوزاده ،بهزودی از شبکه دو سیما پخش میشود .درخالصه داستان آن آمده است؛
سرگرد کاوه کیهان این بار هم با پروندههای مختلف و خشنی روبهرو می شود ،اما آنچه این معماهای کوچک را به هم وصل میکند،
قصهای بزرگتر است که به گذشته کاوه بازمیگردد.
دومین نشست از سلسله نشستهای«سینما؛ گفتمان فرهنگی» بههمت اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی کشور ،پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری موزه سینما ،امروز برگزار میشود.
مجموعهکتابهای «بهگزین» شــامل مجموعه شاهکارهای ادبی ایران با گزینش سیدعلی موسوی گرمارودی ،توسط دفتر نشر
فرهنگ اسالمی منتشر و راهی بازار نشر شد .اینمجموعه ١۴جلدی کوششی برای برگزیدن برخی از برجستهترین آثار نظم و نثر گذشته
است که وجه غالب آنها را حکایت و داستان تشکیل میدهد.

معاون اجرایی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از هماهنگی
با سازمانها ،نهادها و دستگاههای همکار برای برگزاری دومین
نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نیمه اول بهمن ماه سال جاری
خبر داد .حســین صفری گفت :در اولین دوره نمایشگاه مجازی
کتاب تهران با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت برگزاری این
نمایشگاه ،شرایط تقریبا مطلوبی را شاهد بودیم .وی افزود :بنا شد
ایرادها و مشکالت اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را مرتفع
کنیم .برای دومین دوره این نمایشگاه سامانه خرید کتاب ،برنامهها
و فعالیتهای اجرایی ،شیوه همکاری با نهادهای و سازمانها و...
را آسیبشناسی کرده و شرایط را بهبود بخشیدیم .معاون اجرایی
دومین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران به مکاتبه درباره امنیت
ســامانه بازدید و خرید کتاب از دومین نمایشــگاه مجازی کتاب
تهران اشــاره کرد و ادامه داد :برای به صفر رســاندن اشکاالت
فنی این سامانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درخواست
کمــک کردهایم .در این مکاتبه با ســازمان فنــاوری اطالعات
ایران درباره ســامانه بازدید و خرید کتاب ،امنیت ،اجرا و ...دومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،جلسات متعددی برای بررسی
سایتهای موجود در حال برگزاری است تا با کمترین مشکل وارد
فاز اجرایی شویم.
وی ادامه داد :همچنین در این مکاتبه خواســته شــده شــرکت
ملی پست جمهوری اســامی ایران همکاری بیشتری با دومین
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران داشته باشد و عالوه بر قراردادی
که با خانه کتاب و ادبیات ایران دارد ،تخفیفهای بیشــتری ویژه
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارائه دهد .میخواهیم شرکت پست،
نمایشگاه مجازی کتاب تهران را به صورت ویژه ببیند.

گردشگری

سفر به سوریه آغاز شد

رییس سازمان حج و زیارت از آغاز سفرهای کاروانی به سوریه از روز گذشته خبر داد.
علیرضا رشــیدیان اظهار کرد :سفرهای زیارتی سوریه در قالب کاروانهای  ۲۵نفره و به مدت پنج روز انجام
میشود .تا کنون  ۷۵نفر برای این سفر ثبتنام کردهاند و نخستین کاروان زیارتی ایران نیز دیروز از فرودگاه
بینالمللی امام خمینی (ره) به دمشق اعزام شده است .رییس سازمان حج و زیارت که از چندماه پیش رایزنی با
سوریه را برای ازسرگیری این سفرها آغاز کرده بود ،در ادامه اظهار کرد :هر هفته دو پرواز در روزهای یکشنبه
و پنجشنبه از ایران به ســوریه انجام میشود و زائران به مدت پنج روز فقط در دمشق حضور خواهند داشت.
رشیدیان همچنین هزینه این سفر زیارتی را برای هر زائر حدود  ۱۰میلیون و  ۵۰۰هزار تومان برآورد کرد.
همچنیــن مهران فرشــید ،مدیرکل دفتر طــرح و برنامه و فنــاوری اطالعات و امنیــت فضای مجازی
ســازمان حج و زیارت با بیان اینکه فاز نخست ســامانه جامع زیارت همزمان با آغاز نامنویسی سفر سوریه
راهاندازی شده اســت ،اظهار کرد :ســامانههای پذیرش زائران حج ،عمره و عتبات در این سامانه به آدرس
 /http://ziarat.haj.irتجمیع شده است .وی افزود :این سامانه امکان تعریف انواع بستههای زیارتی را دارد
و شرکتهای مجری اگر بسته سفری را بعد از تایید ،تعریف کنند میتوانند آن را در سامانه زیارت بارگذاری
کرده و از این طریق در معرض دید همه دفاتر زیارتی و خدماتگیرندگان قرار دهند.به گفته فرشید ،شرکتهای
مجری ،دفاتر خدمات زیارتی ،زائران و کارشناســان ذیربط در سازمان حج و زیارت میتوانند از این سامانه
استفاده کنند .رییس سازمان حج و زیارت اظهار کرد :متقاضیان میتوانند تمام اقدامات و درخواستهای خود
را در این سامانه به صورت غیرحضوری انجام دهند.

