
  



  ۱۳۹۹خبرنامه شهریور 

قانون  ۱۰۰الیحه اصالح ماده ،  ارائه تعریف الگو تعاملی بین مردم و شهرداری مساله ۹۹ماه سال شهریور  در

انجمن علمی را بر  ،حوادث طبیعی ناشی از خسارت هایو  بیکاری در کمین صنعت گردشگری ، شهرداری

آن داشت تا پیرامون موضوعات فوق با انجام مصاحبه با کارشناسان و تحلیل اخبار رسانه ها به بررسی آسیب 

بپردازد. لذا با سر تیترهای زیر به سراغ کارشناسان رفته تا بتواند بخشی مشکالت  این مسائلهای احتمالی 

ن برساند. سر تیترهای فوق به برخی از مسائل مربوط به مردم را به قلم تحریر درآورده و به گوش مسئولی

  کرونا و تحلیل کارشناسان پرداخته است.

 ارائه تعریف الگو تعاملی بین مردم و شهرداری در اجرای پروژه شهرک شهید بهشتی

مشهد گفت: ما در تالش خواهیم بود که شهرک شهید بهشتی را به عنوان یک الگو تعاملی  6شهردار منطقه 

 .بین مردم و شهرداری تعریف کنیم

 
اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های  حجت اله حیدری در حاشیه بازدید سرپرست معاونت و سازمان

مردمی شهرداری مشهد از شهرک شهید بهشتی و پردیس، اظهار کرد: در حال حاضر شهرک شهید بهشتی 

و پردیس مشغول چند پروژه بوده که شامل حوزه فضای سبز، معابر، نمای ساختمانی و ساماندهی بازار روز 

 .این منطقه می شود

ا در حوزه معابر آغاز شده و بولوار ورودی این شهرک از سمت بولوار شهید رستمی به وی افزود: کار اجرایی ر

طور تقریبی جداول آن به اتمام رسیده و بولوار داخلی شهرک شهید بهشتی اقدامات پیاده روسازی و 

 .ساماندهی آن انجام شده است

که کلیه مجموعه شهرک شهید مشهد بیان کرد: بازدید امروز صرفا به این جهت است  6شهردار منطقه 

بهشتی و پردیس مورد تاکید شهردار بوده و باید ظرف پنج ماه کلیه اقدامات مرتبط با این پروژه صورت 

گیرد. تالش ما این است که : شهرک شهید بهشتی را به عنوان یک الگو تعاملی بین مردم و شهرداری 

 .تعریف کنیم

ن منطقه طرح اگو در حال انجام است، گفت: امید داریم ظرف دو حیدری با بیان اینکه در حال حاضر در ای

ماه آینده این کار به اتمام رسد. عالوه بر آن در بخش اجرایی )ساماندهی فضای سبز( نیز اقدامات شایسته 

 .ای صورت گرفته است

رمیم وی اضافه کرد: حدود دو هزار درخت در معابر شهرک پردیس هرس شدند و فضای سبز آن در حال ت

است. گفتنی است که در بخش کانال کشی مرتبط با آب های سطحی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته 

 .است

 

 قانون شهرداری؛ کابوس سازندگان متخلف ۱۰۰الیحه اصالح ماده 

http://shahrefarda.ir/fa/news/116403/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://shahrefarda.ir/fa/news/116421/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81


وگوی مشروح خود با باشگاه خبرنگاران جوان، های کشور در گفتها و دهیاریاریرئیس سازمان شهرد

 .درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد

 
حدود هفت ماه است که ویروس منحوس کرونا مهمان ناخوانده جهان و کشور ما شده است؛ مهمانی که 

ها یکی از آسیب دیدگان جدی دهیاریمتأسفانه خرج نسبتا زیادی بر گردن میزبان گذاشته است. روستاها و 

ها، به عنوان متولی اصلی اداره روستاها، در انجام روند و با توجه به وظایف دهیاریویروس کرونا به شمار می

ترین اقدامات این حوزه، در کنترل و های ذی ربط، مهماقدامات پیشگیرانه و لزوم هماهنگی با دستگاه

 هاشهرداری سازمان رئیس نژاد، جمالی مهدی  با  وگوی مشروح مادر گفتجلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

 .خوانیدمی ادامه در که شد بررسی کشور هایدهیاری و

 
 ها در مقابله با کرونا به چه صورت است؟ها و دهیاریدر حال حاضر آخرین وضعیت شهرداری

 
هزار  ۱۰۰در سطح ملی و محلی است، معرفی جمالی نژاد: اهم اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کرونا 

ها ها در مجموعه شهرداریهای خسارت دیده از کرونا ویروس و شاغالن این رستهنفر از صاحبان کسب و کار

های ها و دهیاریجهت استفاده از تسهیالت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی سازمان شهرداری

 محیط سالمت الزامات و اجتماعی گذاری فاصله درخصوص بهداشتی ستورالعملد و راهنما ۱۸ ابالغ  کشور،

های کشور ها و دهیاریاز جمله اقدامات سازمان شهرداری شهری مدیریت با مرتبط موضوعات در کار و

به منظور  B هپاتیت واکسیناسیون جهت بهداشت وزارت بهداشت معاونت با  اینامه تفاهم  است، همچنین

های کشور سازی اقشار در معرض خطر به ویژه کارکنان زحمتکش حوزه خدمات شهری شهرداریایمن

 .منعقد شده است

 
تشکیل ستاد مقابله با کرونا ویروس و برگزاری جلسات مستمر در روستا با حضور دهیاران/الیحه اصالح ماده 

 صد قانون شهرداری؛کابوس سازندگان متخلف

 
های با کرونا ویروس، جلساتی مستمر در روستاها با حضور دهیاران، اعضای شورا با تشکیل ستاد مقابله

های بهداشت روستایی، فرمانده پاسگاه انتظامی، پایگاه بسیج روستا، اسالمی روستا، مراکز بهداشت و خانه

 .شوندهای اندیشه ورز، خیرین روستایی و ... به صورت مستمر برگزار میهیأت

 
 در بنر نصب طریق از هاروستا در عمومی و فردی بهداشت رعایت برای سازیفرهنگ و آموزش  همچنین

سازی روستاییان برای عدم شود و آگاههای آموزشی انجام میبروشور و جزوات توزیع و تهیه و روستاها سطح

های دولتی نیز به صورت مداوم ویژه ادارات و دستگاه تشکیل اجتماعات و حضور در اماکن شلوغ و پرتردد به

 .شودانجام می

 
 آیا همه دهیاران پاداش مقابله با کرونا را دریافت کردند؟



 
های دهیاران شهید خدمت در هفته با کرونا به تمامی دهیاران و همچنین خانواده جمالی نژاد: پاداش مقابله

ها اعطا شده است. همچنین به منظور تقدیر از زحمات جهادگرانه دهیاری متناسب با ساعت فعالیت آن

تایی، های اجرایی در موضوع مقابله با شیوع کرونا در مناطق روسدهیاران خدوم در زمینه همکاری با دستگاه

ها در نیمه تیرماه با صدور ها و دهیاریهای کشور در هفته نکوداشت شهرداریها و دهیاریسازمان شهرداری

هزار تومان به عنوان پاداش با تصویب  ۵۰۰های سراسر کشور مقرر کرد که مبلغ ای به استانداریابالغیه

چارچوب منابع اعتباری به دهیاران پرداخت ها متناسب و در شورای اسالمی روستا از محل اعتبارات دهیاری

 .مند شدندشود. همچنین دهیاران پاره وقت نیز متناسب با ساعات کاری تعیین شده از این پاداش بهره

 
تشکیل ستاد مقابله با کرونا ویروس و برگزاری جلسات مستمر در روستا با حضور دهیاران/الیحه اصالح ماده 

 دگان متخلفصد قانون شهرداری؛کابوس سازن

های غیرقانونی در لواسان، سازباشگاه خبرنگاران جوان: گزارش اخیر باشگاه خبرنگاران جوان درباره ساخت و

ها ها و دهیاریسازمان شهرداری های زیادی را به دنبال داشت، برنامه معاونت عمرانی وزارت کشور وواکنش

 در این زمینه چیست؟

 
قانون  ۱۰۰به تخلفات ساختمانی و رفع ابهامات قانونی، الیحه اصالح ماده  جمالی نژاد: برای رسیدگی جدی

از سوی وزارت کشور به هیأت دولت تقدیم شده و با همفکری دیوان عدالت اداری پیگیر بررسی  شهرداری

های دولت هستیم. وجود برخی ابهامات و نواقص در آن در کمیسیون خاص کالنشهر تهران و سایر کالنشهر

ها ها، افزایش پروندهها موجب پیچیدگی اداری و اطاله زمان بررسی در کمیسیونقانون شهرداری ۱۰۰ه ماد

ها شده که رفع این مسائل مستلزم در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایان کار توسط شهرداری

ربط الیحه اصالح راجع ذیجانبه است و وزارت کشور برای رفع این مشکالت و با اخذ نظرات منگاهی همه

ها را تهیه و برای سیر مراحل قانونی تصویب و آن را تقدیم دولت محترم کرده قانون شهرداری ۱۰۰ماده 

 .است

 
های اجرایی مرتبط در ها و دستگاهافزایی شهرداریدر این الیحه پیش بینی شده است تا همکاری و هم

های حداکثری پیدا کند. این الیحه با توجه به آسیب شناسی های غیرمجاز افزایشجلوگیری از ساخت و ساز

ها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد صورت گرفته و مشخص شدن برخی نواقص این ماده در شهر

ها و با همکاری مدیران و جدی، قاطع و بدون اغماض در حوزه ساختمانی در حریم و محدوده شهر

و صاحبنظر در حوزه مدیریت شهری از جمله دیوان عدالت اداری، شورای ربط های ذیکارشناسان دستگاه

 .ها، شورای اسالمی شهر و شهرداری تهران تهیه و تقدیم هیأت وزیران شده استعالی استان

 
تشکیل ستاد مقابله با کرونا ویروس و برگزاری جلسات مستمر در روستا با حضور دهیاران/الیحه اصالح ماده 

 اری؛کابوس سازندگان متخلفصد قانون شهرد

 



ها متناسب با برخی قانون شهرداری ۱۰۰های مرتبط با ماده در این الیحه تأکید شده است که دستورالعمل

ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود که این موضوع امکان برخورد با تخلفات در های منطقهتفاوت

 .سازدنواحی خاص و ویژه را میسر می

 
های پیش ساخته، چرا از وجه به شرایط زلزله خیزی اکثرمناطق کشور و به صرفه بودن استفاده از خانهبا ت

های پیش ساخته( استفاده و این پروژه که در اصفهان پتانسیل تولیدش وجود دارد )شرکت دانش بنیان خانه

 شود؟حمایت نمی

 
های فراوان اعم مراحل مدیریت بحران دارای کاربردهای پیش ساخته متناسب با جمالی نژاد: استفاده از خانه

ها و ها به عنوان مراکز اسکان موقت است. ظرفیتاز ایجاد مراکز فرماندهی و مدیریت عملیات تا اجرای آن

ها با استفاده از های پیش ساخته در کشور در حال حاضر به سطحی رسیده است که ایجاد آنتولید خانه

ها ی به صورت فراگیر و قابل اطمینان میسر شده است. تجربه استفاده از این خانههای بومی داخلفناوری

بیشتر در ایجاد مراکز خدماتی و بعضا انتظامی بوده است؛ لذا کاربرد ساختمان پیش ساخته نسبت به قبل از 

اری، اداری، های خدماتی، تجهای مسکونی نیست و کاربردتنوع زیادی برخوردار است و تنها محدود به خانه

 .شودهای مسکونی محدود نمیدرمانی و ... هم دارد و تنها به واحد

 
ها برای حوزه بازسازی به صورت در حوزه مدیریت بحران با اتکاء به دانش فنی و داخلی امکان استفاده از آن

ریزی در دائمی و موقت در اسکان آسیب دیدگان میسر است. این اقدام نیازمند پیش اندیشی و برنامه 

ترین زمان ممکن از این شرایط اضطراری و بحران است تا به محض اطالع از وقوع حوادث بتوان در کوتاه

 .امکان بهره جست

 

 دکتر امینیان مطرح کرد

 میلیون گردشگر در دنیا/ بیکاری در کمین صنعت گردشگری 3۰۰کرونا فاجعه ای به وسعت 

لمی اقتصاد شهری ایران ضمن درخواست از دولت برای صنعت گردشگری کشور، گفت: عضو انجمن ع

میلیون دالری مواجه شده که این ضرر با وجود کرونا ویروس ادامه  ۳۰۰صنعت گردشگری در دنیا با ضرر 

هزار نفر در این  ۳۰۰دار بوده و چنانچه دولت تسهیالت کافی به این صنعت در کشور اختصاص ندهد 

 .بیکار خواهند شدصنعت 

 
 

دکتر ناصر امینیان استادیار دانشکده گردشگری دانشگاه علم و صنعت و عضو انجمن علمی اقتصاد شهری 

ایران پیرامون تاثیر ویروس کرونا بر صنعت گردشگری در دنیا و ایران گفت: از نوامبر گذشته که پاندمی 

ی گذشته افزایش یافت که کرونا در شهر ووهان چین آغاز شد این موج به صورت فزاینده ای در طول ده ها

http://shahrefarda.ir/fa/news/116175/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-300-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C


میلیون نفر از افراد در نقاط مختلف کره از شمالی تا جنوبی و ...را درگیر این  ۳۰در حال حاضر غریب به 

   .بیماری کرد

 
وی افزود: عمال خسارت وارد شده پس از این دوره مشخص خواهد شد اما آنچه از شواهد پیداست این 

 . میالدی است 2۰۰۹شگری پس از تحوالت بزرگترین فاجعه در بحث اقتصاد گرد

 

 میلیون گردشگر در دنیا 3۰۰کرونا فاجعه ای به وسعت 

 و کشورها از اخیر  ماه ۵  میلیون گردشگر را در حدود ۳۰۰دکتر امینیان تصریح کرد: این فاجعه عمال 

گردشگران بر اساس بلغ در کشورهای مختلف با توجه به اینکه حجم م این است گرفته را گردشگری مقاصد

اقتصاد گردشگری متفاوت است فاجعه را نیز متفاوت کرده است. در برخی از کشورها مانند بنگالدش این 

 ۱6 حدود که است، وابسته مشاغل و گردشگری حوزه در فرد میلیون 4  حدود بیکاری  آمارها نشان دهنده

  .کیل می دهدتش شغل میلیون

 
میلیارد دالر خسارت ناشی از تاثیر ویروس  ۱.6بنگالدش چیزی در حدود  وی با اشاره به اینکه در کشور

کرونا است، افزود: کشور ترکیه در مجاورت ایران یکی از مقاصد ایده آل برای گردشگران اروپایی است از 

کشور  ۳۱کشور گردشگر برای سواحل مدیترانه و آنتالیا جذب می کرده که در سال اخیر حدودا به  ۱۵۳

  .یدا کرده استکاهش پ

 

   گیر افتادن در باتالق کرونا در پی ناباوری حاکمان دنیا

امینیان افزود: پروتکل های بهداشت باعث شده که روند ورود گردشگران به اقصی نقاط دنیا با محدودیت 

 و سازمان WHO هایی مواجه باشد نه به خاطر کرونا بلکه به خاطر شرایطی که سازمان جهانی بهداشت

UNWTO  مطرح کردند. این پروتکل ها به گونه ای است که یک عدم باور بر حوزه گردشگری گذاشته

 در بخصوص مختلف کشورهای در حاکمان و سیاسیون در باور عدم این   گذشته سال فوریه ماه در  است

شورها و انگلستان باور نداشتند که کرونا تا این اندازه همه گیر ک از خیلی و برزیل آمریکا، متحده  ایاالت

است و مصداق بارز آن در کشورهای خودشان است که جمعیت میلیونی در کشور ایاالت متحده، برزیل و 



انگلستان به علت عدم رعایت بهداشت، پروتکل های اجتماعی، دست دادن و خیلی از این موارد که می 

 را کنترل کند انجام نشد و موج کرونا وارد فاز دوم شد و همچنان ادامه دار خواهد بود توانست این پاندمی

.   

 
وی با اشاره به اینکه کرونا یک واقعیت است واقعیتی که مردم جهان باید بپذیرند گفت: کرونا مانند ویروس 

جزء الینفک از حوزه زندگی  آنفوالنزا، سارس و ... بوده و واقعیت این است که در شرایط مختلف این بیماری

 .مردم خواهد شد

 
امینیان تصریح کرد: پس از این کرونا هم در کنار مردم خواهد زیست و توانمندی کشورها در بازآفرینی و 

است. همانطور که قابل  ۱۹توان افزایی بخشهای مختلف اقتصادی از جمله گردشگری باعث مقابله با کووید 

از روزهای گذشته شروع به اجرای پروتکل های سخت بهداشتی کرده اند و یا  مشاهده است، در کشور ترکیه

افتتاح مجدد و بازگشایی فرودگاهها در سواحل مدیترانه به عنوان قطب اصلی گردشگریشان آنچه که مهم 

است بسیاری از کشورها با توجه به اینکه در اقتصادشان صنعت گردشگری به عنوان یک وزنه مهم اقتصادی 

  .وب می شود نمی توانند مزایای اقتصادی گردشگری خود را مبرا کنندمحس

 
 ۵۰۰پیش از یک میلیون و  2۰۱۹این مدرس دانشگاه ادامه داد: همانطور که مشخص است تا پایان سال 

میلیون مسافر خود را از  ۳۰۰گردشگر جهانی وجود داشت که این موضوع گردشگری در ماههای نخست 

 .میلیون دالر ضرر دیدند که این ضرر ادامه دار است ۳۰۰نزدیک به  دست دادند و حدودا

 

 انسداد مسیرها رویکرد دولت ها در مواجهه با ویروس کرونا

 از بسیاری که بود مدافعه اول وهله در  وی با تاکید بر اینکه دو رویکرد برای پاندمی کرونا وجود دارد گفت:

 سینماهاکردند و ها رستوران بستن ، گردشگری فعالیتهای  فرودگاهها،توقف مرزها، بستن به شروع کشورها

ندارد چنانچه اسپانیا و ایتالیا که  سویی و سمت کشورها در بحران مدیریت که داد نشان امرعمال این که

  .خودشان را برای چنین سونامی و پاندمی ای آماده نکرده بودند و بیشترین بیمارکرونایی از کشورها بود

 
وی افزود: از طرفی این کشورها به خصوص اسپانیا که به عنوان صنعت اول در حوزه گردشگری است، ایتالیا 

و فرانسه بازارهای خود را از دست دادند. این بازارها غیر از اینکه بازارهای بین المللی بودند بلکه بازارهای 

لیا و اسپانیا حتی اچ ها هم برای بازگشایی دید خودشان را نیز از دست دادند. به گونه ای که در کشور ایتا

 .عموم بسته شد

 

 بازگشایی نیمی از مقاصد گردشگری با رعایت پروتکل های بهداشتی

عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه اظهار داشت: پس از یک دوره که عمال مدیریت جهانی دچار 

شد این کشورها خودشان را به سمت و سویی ببرند و شوک ناشی از پاندمی شده بود در این حوزه سعی 

هم  WTO سایت به اگر کردند گردشگری مقاصد بازگشایی  شروع عمال که کنند مدارا  باین ویروس



مقصد یعنی نیمی از مقاصد گردشی شروع به بازگشایی کرده  4۱مقصد گردشگری حدود  ۸4مراجعه شود از

 .اند

 
است یعنی اینکه کار  "ری استارتدر حوزه توریسم "جهانی گردشگری امینیان تصریح کرد:شعار سازمان 

مجددا شروع شود چارت ها از مقاصد اصلی گردشی در جزایرحوزه کارایی و اقیانوس آرام که کال پروتکل ها 

را رعایت می کنند و مرزها را باز کردند. از این مقاصد تعدادی روند سختگیرانه برای ورود خروج گردشگر را 

حد زیادی کاهش داده اندمن جمله کشور خود ما چنانچه پروازهای خروجی از فرودگاه امام خمینی و  تا

پرواز بوده در روزهای  ۵۰ورودی به این فرودگاه در سال گذشته در یک هایسیزن در ماه آگوست بیش از 

 .پرواز شده است ۸الی  ۷گذشته حدود 

 

 ی کروناییایرویس تنها اسپانسر هوایی ایران در روزها

وی تاکید کرد: دو بحث وجود دارد یکی اینکه مرزهای خیلی از کشورها که به عنوان حب گردشگری ایران 

بودند مثل شرکت ترکیش ایرالین، هواپیمایی ام ار ایت و بعد شرکت قطر ایر ریس به عنوان مقاصدی بودند 

 .که مسافران را به اقصی نقاط ارجاع می دادند

 
پس از کج دار و مریضهای مختلف و اما و اگرهای مختلف کشورترکیه چند روز به صورت امینیان افزود: 

 .موقت مرزهای خود را باز کرد و قبل از اعالم قبلی مرزها را بست

 
کشور امارات به صورت خیلی محدود مسافران را پذیرش می کند و تنها کشوری که مسافران ایران را کاور 

بدترین شرایط هم فقط در یک زمان کوتاه یک هفته ای در ماه مارچ )اسفندماه( کرد قطر ایرویس بود که در 

 .پروازهای خود را بست ولی پس از آن این حجم باالی مسافرهای خروجی و ورودی ایران را کاور کرد

 
وی افزود: در حال حاضر کشور با شرایط چندگانه روبروست از طرفی تحریم های ظالمانه ایاالت متحده 

باعث شده شرایط خاصی به کشور حاکم شود در بحث سرمایه گذاریها ، ورود و خروج و  2۰۱۸کا بعد از آمری

کشورهایی که عمال به نوعی جزء گروه اتحادیه غرب محسوب میشوند. و مراودات خودشان را با ایران به 

تمام تحریم های حداقل رساندند. اما با این حال آیکنی که خیلی مثبت است در این زمینه علی رغم 

تسلیهاتی،تجهیزات و بحث های دیگر کشور در حوزه گردشگری دچار تحریم نیست و ورودی گردشگر دچار 

 .تحریم نشده است

 

  جریمه سنگین عربستان برای ورودگردشگران شیعه به ایران

امینیان اظهار داشت: زمانی که کشور در شرایط سیاسی با کشور عربستان صعودی یا بحرین وارد شد که 

همسایگان کشور هستند ،مجازات سنگینی برای گردشگران آن کشورها وضع شد و شیعه هایی که از حوزه 

رها برایشان تعیین شمال عربستان به ایران می آمدند مجازات سنگینی برای ورود به ایران توسط این کشو

می شد. اما خوشبختانه بلوک غرب یا ایاالت متحده و کشورهایی که در اتحادیه اروپا قرار دارند چنین تحریم 



 .هایی برای مسافران ورودی بر ایران در نظر نگرفتند

 
وی با اشاره به اینکه آنچه که اهمیت دارد نیاز جامعه گردشگری به کمک دولت است،گفت: جامعه 

شگری نیاز به کمک و تسهیالت همه جانبه و بدون شعار گرایی است آنچه که اهمیت دارد در تمام گرد

کشورهای جهان تسهیالت به صورت قرض الحسنه بدون هیچ سود و کارمزدی اعطا می شود که در کشور 

قرض درصد کارمزد دریافت می شود درصورتی که شرایط وام های اعتباری از بانکهای  ۱2ایران حدود 

 .درصد است 4تا  2الحسنه از بین 

 

 درصدی پرسنل حوزه گردشگری در کشور 8۰تعدیل 

امینیان در خاتمه با اشاره به اینکه در حال حاضر کلیه کسب و کار های گردشگری در شرایط حداقلی 

لی درصد تعدیل نیرو، در بخش آژانس های گردشگری و هتل ها ی داخ ۸۰  تا 4۰فعالیت می کنند، و بین 

داریم، تاکید کرد: اگر با این روند، و بدون حمایت موثر دولتی، از این کسب و کارها پیش برویم، با شرایط بد 

اقتصادی معشیتی طبقه متوسط جامعه ایرانی، ما با یک فاجعه در صنعت گردشگری روبرو هستیم، و بزودی 

 پرداخت عهده از کار وزارت نه که ،شد  هزار نفری بیکاران این صنعت روبرو خواهیم ۱۰۰با یک جمعیت 

 .داشت خواهد داخلی اقتصاد در را افراد این جذب توانایی بخشها سایر نه و آمد برخواهد آنها بیکاری بیمه

 
وی یادآور شد: لذا جامعه با سونامی بیکاری، و فقر اقتصادی این بخش از جامعه و معضالت اجتماعی روبرو 

نخواهد بود، لذا تا دیر نشده است مدیریت کالن گردشگری، به فکر چاره بیافتد و خواهد شد که قابل جبران 

 با ما نماید، حفظشان در سعی ها شرکت این به مالی، کمکهای و  بازار، تحریک های بسته از گیری بهره  با

 و  دولتییتی ملی گردشگری را آماده کرده ایم، در صورتیکه مسووالن حما طرح این نظران صاحب از جمعی

 ملی، طرح این ابعاد تشریح ضمن حضوری جلسات در باشند، داشته تمایل اسالمی شورای مجلس

 نمود، خواهیم تقدیم آنها به گردشگری،

 
امینیان در پایان گفت: پیشنهاد این است که مسئولین هر چه سریعتر پروتکل ها را اجرایی کنند ولی رعایت 

 .گردشگری ، صنعت هتل داری و خدمات رستوران داری نباشدپروتکل ها منوط به بستن حوزه 

 

 کل برنامه و بودجه شهرداری تهران مطرح کردمدیر اداره

 دجه امسال شهرداری تهرانموانع تحقق بو

کل برنامه و بودجه شهرداری تهران گفت: وصول نشدن مطالبات شهرداری از دولت، محدودیت در مدیر اداره

دریافت تسهیالت بانکی و دریافت نکردن بهای واقعی خدمات شهرداری به شهروندان بخشی از مواردی 

 .است هستند که تحقق بودجه این نهاد را با چالش مواجه کرده

 
 

http://shahrefarda.ir/fa/news/116112/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


های دولتی و غیر پور با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی در کشور که همه نهادها و دستگاهروح اهلل شهیدی

دولتی را تحت تاثیر قرار داده است، بیان کرد: این شرایط ویژه اقتصادی بر دخل و خرج شهرداری تهران هم 

 .این نهاد به وجود بیاید ۱۳۹۹بودجه اثر گذاشته و سبب شده تا موانعی بر سر راه تحقق کامل 

 
های شهرداری تهران را، رکود نسبی بازار مسکن، اعمال تحریم ۱۳۹۹وی مهمترین موانع تحقق بودجه سال 

بین المللی و شرایط اقتصاد کالن کشور عنوان کرد و گفت: از طرف دیگر وصول نشدن مطالبات شهرداری از 

انکی و دریافت نکردن بهای واقعی خدمات شهرداری به شهروندان دولت، محدودیت در دریافت تسهیالت ب

 .هم مزید بر علت شده و تحقق بودجه را با چالش مواجه کرده است

 
، ادامه داد: ۱۳۹۹پور با اشاره به راهکارهای شهرداری تهران برای برداشتن این موانع و تحقق بودجه شهیدی

ر شرایط بحران کرونا اقدام به تدوین و ارسال الیحه مصوبه شهرداری تهران برای تحقق بودجه مصوب خود د

به شورای « بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا»

در صحن شورای شهر مصوب شد. پس از  ۱۳۹۹اردیبهشت ماه  ۱4اسالمی شهر تهران کرد که این الیحه در 

های آینده، اجرای صحیح و دقیق مفاد یری اصلی شهرداری تهران امروز و در ماهتصویب این الیحه جهت گ

 .این بسته حمایتی است

 
شهرداری تهران و  ۱۳۹۹کل برنامه و بودجه شهرداری تهران، درباره مهمترین ویژگی بودجه سال مدیر اداره 

منظور کردن اعتبار  ۱۳۹۹ل های بودجه ساهای گذشته گفت: مهمترین ویژگیتمایزات آن با بودجه سال

ای با رویکرد مشارکت مردم و شورا یاری ها در توسعه محالت شهر های توسعه محلهالزم برای پروژه

 .است کرده پیدا اختصاص مهم این به تومان میلیارد هزار 2 به نزدیک اعتباری که است  تهران

 
اولویت محور و تحقق پذیر را یکی دیگر از ای براساس برنامه دو ساله های سرمایهوی تعریف پروژه

های ناکارآمد های بازآفرینی محلههای بودجه امسال شهرداری تهران عنوان کرد و ادامه داد: پروژهویژگی

های های شهری، توسعه خطوط مترو و خرید اتوبوس و مینی بوس، احداث و تکمیل پایگاهشهری و میدانگاه

ها های شهرهوشمند، ساخت بوستانهای جدید و بازپرداخت دیون و بدهیمدیریت بحران، توسعه زیرساخت

 .های گذشته استها و دیون پیمانکاران از دیگر وجوه تمایز بودجه امسال با سالاعم از بازپرداخت وام

 

در  از الکترونیک سازی ثبت و تشخیص خسارت های حوادث طبیعی تا استفاده ازظرفیت جوانان

 سطوح مدیریتی

در آستانه هفته دولت، روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور گزارشی اجمالی از اهم اقدامات و برنامه 

 .های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور منتشر کرد
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توسعه مدیریت و اقدام مهم یا اساسی معاونت  ۱6عمومی و اطالع رسانی وزارت کشور گزارشی اجمالی از 

گانه این معاونت با هدف تبیین و معرفی  4منابع وزارت کشور را به تفکیک بخش های تخصصی 

 .دستاوردهای این حوزه برای افکار عمومی و استفاده رسانه های کشور منتشر کرد

 
تشکیل کمیته تعیین خسارت و تخصیص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده و بررسی 

 رسانی روزبه ،(سجاد) دولت بازسازی امداد جامع سامانه  خسارات وارده براساس اطالعات ثبت شده در

ریزی، ظام برنامهن ارکان از یکی عنوان به کشور سراسر های استانداری و ستاد در مدیریتی داشبورد سامانه

نامه شوراهای نویس اصالحیه آیینپیشهای وابسته به منظور تهیه ها و سازمانبندی نظرات استانداریجمع

قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، اقدام برای فراهم  ۳۱ریزی و توسعه استان، موضوع ماده برنامه

نمودن زمینه تهیه و تدوین برنامه پنج ساله توسعه هفتم وزارت کشور و آمادگی برای اقدامات آتی در 

 های سازمان برنامه و بودجه کشور و تکمیل فرآیند پیادهبالغیهچارچوب یکپارچه و منسجم با محوریت ا

 .ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله این اقدامات است سازی رویکرد بودجه

 
از دیگر اقدامات هفت ساله معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور همچنین می توان به استقرار کانون 

سامانه بر خط بانک اطالعات مدیران تا سطح بخشداری، استقرار  ارزیابی مدیران وزارت کشور، استقرار

های الکترونیک داخلی و تسهیل دسترسی به اطالعات مرتبط، سامانه بر خط سند نیروی انسانی، توسعه فرم

آغاز پروژه الکترونیکی سازی پرونده جاری کارکنان ) پروفایل یکپارچه کارمند(، اخذ مجوز استخدام پیمانی 

ماده « الف»فر با محوریت واحدهای جدیدالتاسیس مبتنی بر موازنه هرم نیروی انسانی و رعایت بند ن ۱۵۰۰

های مدیریتی درصد سمت ۱۵( قانون مدیریت خدمات کشوری )موضوع مأموریت کارکنان برای حداکثر ۵4)

رت کشور و های سرپرستی و مدیریتی مجموعه وزاخارج از دستگاه(، به طوری که تعداد مأمورین سمت

 .کاهش یافته است، اشاره کرد ۱۳۹۸درصد طی سال  ۱۰.۸به  ۱۳۹2درصد در سال  4۰ها ازاستانداری

 
های مدیریتی در راستای مصوبه شماره رویکرد استفاده بهینه و مطلوب از خدمات جوانان و بانوان در سمت

دهد که در حال شان میشورای عالی اداری که بررسی وضعیت موجود ن ۳۰/۰۵/۱۳۹6مورخ  ۱۳۵۱۸24

سال اختصاص یافته  ۳۰-4۵درصد نیز به جوانان  ۳۹های مدیریتی ستاد به زنان و درصد پست 22حاضر 

اختیار جدید به استانداران و مدیران استانی، اجرای حسابداری تعهدی براساس  ۳46است، تحقق تفویض 

و انجام کلیه فرآیند  MIS یکپارچه مالی های وزارت اموراقتصادی و دارایی در قالب سیستمدستورالعمل

خرید و قراردادهای وزارت کشور درچارچوب سامانه تدارکات الکترونیک دولت به منظور شفاف سازی 

معامالت و نیز ثبت قراردادها در پایگاه ملی مناقصات و مستندسازی قراردادها نیز از دیگر اقدامات اعالم شده 

 .است

 


