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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:

اتصال همه روستاهای
کشور به اینترنت تا
پایان سال آینده

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

بحران قرهباغ؛ اهرمی برای فشردن گلوی
صادرات انرژی ایران

  روسیه اجازه ورود ایران به بازار گاز اوکراین را نمیدهد
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رئیس مرکز تحقیقات سرطان و استاد دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی:

درمان
از دست رفتن فرصت طالیی
ِ
برخی بیماران سرطانی به دلیل مراجعه
به شارالتانهای طب سنتی

فع ً
ال  80در صد روستاهای کل کشور به طور کامل تحت پوشش اینترنت
قرار دارند

علما و مراجع عظام اعتقادی به وجود طب اسالمی ندارند

تا سال  ،۹۲تنها  ۱۱درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار ایران به اینترنت متصل
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بودند و در  8سال گذشته به  80در صد رسید

صفحه2

شهرستان

سد کوثر گچساران
در مسیر بهرهوری

حوادث

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مطرح کرد؛

کفتارهای کرونایی خوزستان
به دام افتادند

صفحه 3

شهردار شیراز عنوان کرد؛

بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی
جزو پروژههای اولویتدار شهرداری شیراز
4

اختالس

تزریق واکسن کرونا در فارس
از مرز سه میلیون و  ۴۰۰هزار دوز
عبور کرد

رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن)

 ۳۵۷درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش
ریالی افزایش داشته است

همراه با تحلیل خبر
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی فرشاد مهدیپور را به
عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی این وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به
فرشاد مهدیپور آمده است:
«بسمهتعالی
جناب آقای دکتر فرشاد مهدیپور
با عنایت به شایستگیها و سوابق ارزشمند جنابعالی در حوزه
مطبوعات ،رسانه و فضای مجازی و شناخت از روحیه انقالبی و تعامل
سازنده با اصحاب رسانه ،به موجب این حکم به سمت «معاون امور
مطبوعاتی و اطالعرسانی» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند قادر متعال و بهرهگیری از ظرفیت
اصحاب رسانه و نیروی انسانی متعهد و انقالبی و مأموریت محوری در
امر بازآرایی نظام رسانهای کشور با همکاری دیگر دستگاههای مرتبط
با امعان نظر به اهداف و شرح وظایف معاونت و مأموریتهای ذیل
اهتمام وافر را به کار گیرید و قرین توفیق و تأیید باشید:
 .۱حمایت مادی و معنوی از مطبوعات و اصحاب رسانه به ویژه
مطبوعات و رسانههای محلی و منطقهای و تدوین آییننامههای صنفی
 .۲تقویت زیرساخت پایگاههای خبری و نشریات الکترونیک با توجه
به شرایط و تحوالت فناوریهای نوین و تقویت سواد رسانهای و
مجازی و آموزش هایتخصصی
 .۳بهرهگیری از ظرفیت مطبوعات ،خبرگزاریها ،سایتهای خبری و
رسانههای اجتماعی برخط در جهت انتشار و معرفی مناسب از رشد و
شکوفایی و دستاوردهای انقالب اسالمی و اهداف رسانهای و تبلیغاتی
نظام در داخل و خارج از کشور
 .۴پیگیری تدوین و تصویب نظام جامع رسانهای کشور مبتنی بر
آسیبشناسی دقیق از وضعیت فعلی و رفع برخی تبعیضات و کاستیها
در توزیع کاغذ ،نظام یارانه و حوزه نشر
 .۵توسعه مبادالت رسانهای با سازمانهای منطقهای و بینالمللی با
عنایت به رویکردهای رسانهای و فرهنگی دولت مردمی
 .۶همکاری با صندوق اعتباری هنر به منظور حمایت از اصحاب رسانه
و فعاالن فضای مجازی با هدف توزیع عادالنه امکانات و تسهیالت در
ابعاد مختلف و به طور شفاف در چارچوب قوانین و مقررات
 .۷باز طراحی ساختار معاونت متناسب با تحوالت فضای مجازی و

توجه به رسانههای اجتماعی
 .۸ساماندهی فعالیتهای رسانهای مکتوب و مجازی دولت در بخشهای
مختلف
 .۹تکمیل نحوه اجرایی سازی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در
مورد مقابله با اخبار جعلی
انتظار میرود گزارش پیشرفت کارها در هر یک از بندها مستمرًا به
اینجانب ارائه شود.
مزید توفیقات جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی
و تحقق اهداف دولت مردمی ،ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و
رهبری حکیمانه حضرت آیتاهللالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) از
خداوند منان خواستارم».
فرشاد مهدیپور متولد  ۱۳۵۷و دانشآموخته مقطع دکترای سیاستگذاری
فرهنگی است.
از جمله سوابق مطبوعاتی وی میتوان به مؤسس و سردبیر روزنامه
صبح نو ،عضو هیئت مدیره خبرگزاری مهر و روزنامههای جامجم،
صبح نو و تهران تایمز و سایت خبری فردا ،مدیر خبرگزاریهای خانه
ملت و شانا (پایگاه اطالعرسانی وزارت نفت) ،سردبیری هفتهنامههای
پنجره ،سروش هفتگی و آیندهسازان ،دبیری روزنامههای همشهری و
خبر و خبرنگاری در روزنامههای قدس و جامجم و خبرگزاری فارس
اشاره کرد.
همچنین از جمله سوابق پژوهشی وی مؤسس مرکز مطالعات فضای
مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،رئیس پژوهشکده فرهنگ
و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و  ...است.
مهدی پور همچنین دارای تألیفاتی در حوزه ارتباطات ،رسانه و فضای
مجازی است.
پیش از این محمد خدادی عهده این مسئولیت در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مطرح کرد؛
رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن)  ۳۵۷درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی
افزایش داشته است

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش  ۳۳۳درصدی اختالس خبر
داد.
به گزارش فرارو  ،سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی
از افزایش شدید اختالس و رشوه در شش ماهه نخست امسال خبر داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت :اختالس در شش ماهه امسال
از جهت پروندهای  ۶۱درصد ،از جهت تعداد متهم  ۹۴درصد و از نظر

ارزش ریالی  ۳۳۳درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش
داشته است .او افزود :همچنین رشا و ارتشا نیز  ۳۵۷درصد نسبت به
سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش داشته است.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست صفحهی دو بخوانید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در
آییننامهها ،گفت :امیدواریم ارز ترجیحی هر چه زودتر از اقتصاد ایران
حذف شود که این اقدام عملیاتی نیز خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست هماندیشی رؤسای اتاقهای
بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان ،اظهار داشت :اولین مطالبه
صادرکنندگان و بخش خصوصی از مجموعه حاکمیت ایجاد ثبات در
دستورالعملها و آئیننامههاست .به عنوان نمونه فقط در یک سال یک
بخشنامه بانک مرکزی  ۱۷بار تغییر کرد؛ لذا اولین اقدام ایجاد ثبات در
این بخش است.
به گزارش مهر ،محمدرضا پور ابراهیمی افزود :جنس رفتاری در تولید
باید در جهت صادرات باشد .همچنین برای صادرات باید ضوابط ایجاد
کنیم.
وی ادامه داد :تعهدات ارزی نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه
قرار گیرد .نحوه تسویه و نرخ تسویه باید اصالح شود ،زیرا در غیر این
صورت انگیزه برای بازگشت ارز از بین میرود.

پور ابراهیمی گفت :قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی
مجلس در دست بررسی است .یکی از بحثهای اصلی دادن اختیارات
و ظرفیتهای بیشتر به اتاق بازرگانی است ،زیرا بانی اصلی صادرات
غیرنفتی اتاق است ۹۰ .درصد صادرات ما به  ۱۰کشور است باید این ۱۰
کشور را در معرض توجه قرار دهیم.
وی افزود :امیدواریم ارز ترجیحی هر چه زودتر از اقتصاد ایران حذف
شود که این اقدام عملیاتی نیز خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :باید دیپلماسی اقتصادی هم
تقویت شود .سفرای ما باید به مباحث اقتصادی اشراف کافی داشته باشند
تا از ظرفیت آنها در کشورهای هدف استفاده کنیم.
پور ابراهیمی افزود :استفاده از ساختارهای جدید در حوزههای اقتصادی
نیز مهم است .عضویت ایران در سازمان شانگهای یکی از این ظرفیتها
بود که محقق شد .اوراسیا دیگر ظرفیت مهمی است که باید تعیین تکلیف
شود.
وی ادامه داد :در حوزه مشوقها نیز باید اصالحاتی انجام دهیم از جمله
اصالح مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات .ضمانتهای الزم برای
استرداد مالیات ناشی از صادرات تصویب شده و تا یکی دو ماه آینده
اجرایی میشود.
پور ابراهیمی گفت :تشکیالتی به نام سندیکای صادرکنندگان خوشنام
باید ایجاد شود تا مشوقهای صادراتی مسیر درستی را طی کنند.
وی تأکید کرد :باید ایجاد شرکتها و سندیکاهای بزرگ صادراتی
را عملیاتی کنیم و به سمت برندسازی در جهت صادرات گام برداریم،
میتوانیم به افزایش صادرات غیرنفتی امیدوار باشیم.

رئیس شورای شهر خبر داد؛

چمران گفت :با توجه به ظرفیت قرارگاه خاتم در اجرای پروژهها و
مگاپروژهها ،قاعدتًا شهرداری تهران تمایل زیادی را به واگذاری این
پروژهها به قرارگاه خاتم دارد البته در کنار قرارگاه خاتم با پیمانکارانی
واجد شرایط نیز باشد ،استفاده میکنیم
رئیس شورای اسالمی شهر تهران از واگذاری پروژههای شهر تهران به
قرارگاه خاتم خبر داد و گفت :تالش ما این است که پروژههای نیمه تمام
را تمام کنیم و اعتبارات الزم آن را نیز تأمین کنیم.
به گزارش تسنیم ،مهدی چمران با اشاره به همکاری مدیریت شهری اعم
از شورا و شهرداری با مجموعه سپاه اظهار کرد :از ادوار گذشته مدیریت
شهری همکاری نزدیکی را با سپاه و قرارگاه خاتم برای انجام پروژههای
بزرگ در قالب مگاپروژه داشته است که این موضوع در شورای چهارم
بسیار بیشتر بود.
وی تصریح کرد :با توجه به ظرفیت قرارگاه خاتم در اجرای پروژهها
و مگاپروژهها ،قاعدتًا شهرداری تهران تمایل زیادی را به واگذاری این
پروژهها به قرارگاه خاتم دارد البته در کنار قرارگاه خاتم با پیمانکارانی
واجد شرایط نیز باشد ،استفاده میکنیم که به عنوان مثال در پروژه نیایش
از یک پیمانکار بخش خصوصی استفاده کردیم که انصافًا همکاری خوبی
را با مجموعه شهرداری داشت.

رئیس شورای شهر تهران همچنین به اتمام پروژههای نیمهتمام در
بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت :در حال حاضر اولویتبندی در این
زمینه انجام شده است و ما تالش داریم که ابتدا خط  ۶و  ۷مترو را به اتمام
برسانیم که بهزودی نیز یک ایستگاه از خط  ۷به بهرهبرداری خواهد رسید.
چمران در پاسخ به این پرسش که آیا در این دوره از مدیریت شهری
شاهد اجرای مگاپروژهها خواهیم بود ،گفت :البته تالش ما این است که
ابتدا پروژههای نیمهتمام را تمام کنیم و اعتبارات الزم آن را نیز تأمین
کنیم و در ادامه نیز چنانچه نیاز باشد اینگونه پروژهها را در دستور کار
خود قرار خواهیم داد.

خانواده محترم شهید ریحانی

درگذشت مرحومه مغفوره بانو معصومه خدمتی (مادر شهید)
را تسلیت عرض نموده ،رحمت واسعه الهی برای آن شادروان
و طول عمر با عزت برای بازماندگان محترم را از خداوند
مسألت دارد.
روزنامه طلوع

