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جامعه
الکچریبازیاینباردربازارلوازمتحریر

وقتیقیمتمدادرنگیبه
 ۲۷میلیونتومانمیرسد!

در گفت و گوی مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین با خراسان تشریح شد

جزئیاتلغو روادیداربعین،ارزهمراهوبازگشاییمرزخسروی
محمد جــواد رنجبر /مدیر اجــرایــی ستاد
مرکزی اربعین جزئیاتی از لغو روادید اربعین،
ارز همراه و بازگشایی مرز خسروی اعالم کرد.

زائ ــران توصیه می شــود ،زمــان سفر خــود را
مدیریت کنند و همه زائران در ایام اربعین سفر
نکنند تا مدیریت بهتری انجام و خدمات بهتری
به زائران ارائه شود.

امیر مرادی روز گذشته در گفت و گو با خراسان
اظهار کــرد :تا پیش از ایــن سه مــرز مهران،
شلمچهوچذابهبرایعبورزائراناربعینقطعی
بود که با مذاکرات انجام گرفته ،بازگشایی
مرز خسروی نیز نهایی شده و هفته آینده مرز
خسروی بازگشایی می شــود.وی ادامه داد:
پیشنهاد ستاد مرکزی اربعین به زائــران این
است که از نزدیک ترین مرز به محل زندگی
خود ،از کشور خارج شوند و از همان مرز نیز
به کشور بازگردند تا کار انتقال آنان به استان
محل سکونت راحت تر انجام گیرد .در سامانه
سماح نیز بخشی برای انتخاب مرز خروجی
مشخص شده است.مدیر اجرایی ستاد مرکزی
اربعین با اشــاره به برنامه ریــزی های انجام
شده برای مدیریت امور زائران اربعین ،گفت:
زائران اربعین برای خروج از کشور حتما باید
در سامانه سماح نــام نویسی کنند و از این
طریق آمار و اطالعات زائران برای برنامه ریزی
بهتر در اختیار مسئوالن قرار دارد و عالوه بر آن
همه زائران تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

▪پیشنهاد برای اختصاص  100هزار دینار
عراقی برای هر زائر

▪بازگشایی مرز خسروی طی هفته آینده

کمتر از یــک مــاه مــانــده بــه آغــاز ســال تحصیلی،
خانوادههایایرانیباقیمتهایباالوبعض ًاعجیبو
غریبلوازمتحریرروبهرومیشوند.بهگزارشباشگاه
خبرنگاران جوان ،قیمت برخی اقالم لوازم تحریر
پس از افزایش قیمتی که در بازار کاغذ اتفاق افتاد،
افزایش یافت .افزایش هشت برابری قیمت کاغذ
دریکسالگذشته،تولیدکنندگاننوشتافزاررابا
مشکلتهیهکاغذمواجهکردهوتأثیرمستقیمیروی
قیمتتمامشدهلوازمتحریرهمگذاشتهاست.امااین
روزها قیمتهای عجیب و غریبی هم در میان لوازم
تحریرها به چشم می خورد؛ در برخی سایتهای
فــروش کاال برخی از برندهای لوازمتحریر تبلیغ
میشود؛برندهاییکهاینروزهابرندهایالکچری
لوازمتحریرمحسوبمیشوندوهرخانوادهایقدرت
خریدآنراندارد.اینبرندهاباقیمتهایباالییدر
سایتها فروخته میشود و قیمت درج شده برای
برخی از آن ها به ۲۷میلیون تومان هم میرسد .در
این میان ،می توان به برند خاص مدادهای رنگی
اشاره کرد که ۲۷میلیون تومان قیمت گذاری شده
است!بهنظرمیرسددرسالیکهباعنوانرونقتولید
ملینامگذاریشدهاست،بایدبیشازپیشبهتولید
ملی،ایرانیواسالمیلوازمتحریرتوجهکرد.

مجوز دهیاری برایروستاهای
باالی 30خانواده
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و
دهیاری های کشور گفت:مجوز تاسیس دهیاری
برای تمامی روستاهای بیش از  30خانواده صادر
شدهاست.سعیدرضاجندقیانبهفارساظهارکرد:
هماکنون 37هزارو 72دهیاریدرکلکشورداریم.

سامانه سماح به سامانه سجای وزارت کشور
متصل است و سامانه سجا نیز به سامانه ناجا
متصل است که بر این اساس ،تنها افرادی که
در سامانه سماح نام نویسی کنند،
امکان تشرف به سفر اربعین را
دارند.
وی افــــزود :گــذرنــامــه زائ ــران
اربعین حتما باید حداقل سه
ماه اعتبار داشته باشد و در صورت
پایان اعتبار گذرنامه ،می توانند یا
گذرنامه جدید دریافت یا با مراجعه به دفاتر

پلیس ،+10گذرنامه خود را تمدید کنند.
▪لغو روادید از  10محرم تا پایان صفر

مرادی با اشاره به حمایت های دولت عراق
از راهپیمایی اربعین ،ادامه داد :با توجه
به ایــن که طبق تفاهم نامه بین دو
کشور ایران و عراق ،زائران ایرانی می
توانند از دهم ماه محرم تا پایان ماه
صفر بدون دریافت روادید و به صورت
رایگانوتنهابانامنویسیدرسامانهسماح
و گذرنامه ،به سفر عتبات مشرف شوند ،به

وی همچنین با اشــاره به دســتــورات رئیس
جمهور ،معاون اول و نیز وزیــر کشور برای
تامین ارز مورد نیاز زائران اربعین گفت :به
احتمال زیــاد ارز مــورد نیاز زائــران اربعین
تامین می شــود و ایــن کــار در داخــل کشور
انجام می گیرد تا زائران مشکلی در این زمینه
نداشته باشند.
مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین افــزود:
پیشنهاد ستاد ،اختصاص  100هزار دینار
عراقی برای هر یک از زائران اربعین است اما
نرخ آن باید از سوی بانک مرکزی اعالم شود.
وی همچنین از برنامه ریزی برای حمل و نقل
زائران اربعین در داخل ایران و نیز در خاک
عــراق خبر داد و گفت :برنامه «هــاب» برای
سامان دهی حمل و نقل در زمــان بازگشت
زائــران اربعین طراحی شده است تا ضمن
جلوگیری از ترافیک های سنگین ،زائــران
آسان تر به شهرهای خود بازگردند.

فعالیتحرفهای 5میلیونبازیکنبازیهایرایانهایدرکشور
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی
از ابالغیه رئیسجمهور به آموزش و پرورش
درباره بازیهای رایانهای خبر داد و گفت:
پنج میلیون بازیکن بازی های رایانه ای در
کشور به صورت حرفه ای فعال هستند .به
گزارش تسنیم ،امیرخوراکیان در بازدید
از جام قهرمانان باز یهای ویدئویی ایران
گفت :زمانی که موضوعی مخاطب بسیاری
دارد ،ضروری است که برای آن برنامهریزی
و رویدادها و اتفاقات متناسبی را برگزار

کرد .در کشور پنج میلیون بازیکن حرفهای
فعال هستند و همین موضوع مهمترین
دلیل درباره ضرورت برنامهریزی
و بـــرگـــزاری جـــام قــهــرمــانــان
بــاز یهــای ویدئویی ایـــران ،با
در نظر گرفتن جهتگیر یها
و انتقال پیا مهای الزم در این
مسیر اســت .وی با بیان ایــن که
جــام قهرمانان بــاز یهــای ویدئویی
رویــداد ارزشمندی اســت که به هدایت و

ارتقای استعدا دهای باز یهای ویدئویی
در کشور مــیپــردازد افـــزود :حضور
سه بــازی ایرانی در این رویــداد
دلــگــرمکــنــنــده اســــت .چند
سال قبل دغدغههای زیادی
دربـــــاره بـــازیهـــای ایــرانــی
وجود داشت ،اما امروز نهتنها
بــازیهــای ایــرانــی مــورد توجه
بازیکنان حرفهای قرار گرفته است
کــه حتی بــر بستر آن هــا مسابقه برگزار

میشود .وی با بیان اینکه مسئله تحوالت
بازی در حوزههای جدیتری مانند آموزش
و مهارتافزایی اهمیت زیادی دارد افزود:
بهطور خاص نقش بازیها در آموزش مورد
توجه قرار گرفته و گزارشی در این خصوص
تهیه شده است .همچنین از طریق رئیس
جمهور به وزارت آمــوزش و پــرورش ابالغ
شده است که موضوع بازیهای رایانهای در
آینده نظام تعلیم و تربیت بهطور جدی مورد
توجه قرار گیرد.

5
اخبار

5نگرانیاصلیمردمجهان
براساسنظرسنجیایپسوس
براساس نظرسنجی ایپسوس پنج نگرانی اصلی
مردم جهان مشخص شد.بر این اساس  ،فساد
مالی و سیاسی با  34درصد ،فقر و نابرابری با
 34درصد ،بیکاری با  33درصد ،جرم و خشونت
با  31درصد و بهداشت و سالمت با  24درصد،
پنج نگرانی اصلی جامعه جهانی را تشکیل
می دهد .مرکز تحقیقات بازار و افکار عمومی
ایپسوس ( )Ipsosنظرسنجی مذکور را در مارس
( 2019اسفند  )97با جامعه آماری افراد 16
تا  64سال در  28کشور جهان و با حجم نمونه
 18هزار نفر اجرا کرده است.این خبر حاکی
است ،ایپسوس ( )Ipsosیــک شرکت معتبر
تحقیقات جهانی بازار و متخصص در نظرسنجی
است که مقر اصلی آن در پاریس است.

سلطانیفر:بانکهاموظف
بهپرداختوامازدواجبایک
ضامنهستند
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مشکل ضامن برای
وام ازدواج تصریح کرد :در قانون به یک ضامن برای
پرداخت وام ازدواج اشاره شده است در حالی که
برخی بانکها دو ضامن از جوانان میخواستند
که خوشبختانه با دستور دو هفته قبل رئیس بانک
مرکزی این مشکل حل شد و االن بانکها موظف
هستند با یک ضامن وام ازدواج را پرداخت کنند.
به گــزارش ایــرنــا ،مسعود سلطانی فر افـــزود :در
سال  ۹۲رقم وام ازدواج جوانان سه میلیون تومان
برای هر کدام از زوجین بود که با توجه به وضعیت
اقتصادیکشوروافزایشهزینهها،بادستوررئیس
جمهور و تصویب مجلس ایــن رقــم امسال به ۳۰
میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت.
وزیرورزشوجوانانادامهداد :سیستمبانکیکشور
ســال گذشته در حــوزه تسهیالت قــرض الحسنه
ازدواج به سقف  ۱۵هزار میلیارد تومان برای یک
میلیون جوان رسید و اگر امسال با توجه به همان
سقف یک میلیون جوان پیش برویم این رقم به ۳۰
هزار میلیارد تومان خواهد رسید.بنا به گزارشی که
چند روز قبل از بانک مرکزی داشتیم امسال ۹هزار
میلیاردتومانوامازدواجپرداختشدهاست.

