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یارانه های جدید در راه است
صفحه4

صفحه 3
وامنوسازیبافتفرسودهافزایشمییابد؟

چینشتمامتخممرغها
درسبدطرحملیمسکن

به نظر می رســد وزارت راه و شهرســازی با توجه 
بیش از حد به طرح اقدام ملی مســکن، سایر بخش 

صفحه 2های مهم در ساخت و ساز از جمله نوسازی...

وزیراقتصاد:

مردمازبورس
ترساندهشدهاند

دژپســند گفت: برای تامین بودجــه از صندوق 
توسعه ملی برداشت نشده و در سال ۹۹ تنها ۴ درصد 

صفحه 3از صندوق توسعه ملی برداشت کرده ایم.....

وضعیت فراروی اقتصادی 
سیاسی و اجتماعی ایران در 
ســال آینده چندان مطلوب 
بنظر نمی رسد. موسســه مالیه بین الملل در 
گزارشی یادآور شــد توجه به کاهش صادرات 
نفت ایــران به دلیل تحریم هــای آمریکا، این 
احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران در ســال 
هــای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیــب ۳ و ۴ درصد 
کوچک تر شود. متوســط صادرات نفت ایران 
از آوریل تا ســپتامبر ۸۰۰ هزار بشــکه در روز 
کاهش یافته و از ۲.۸ میلیون بشکه به ۲ میلیون 

بشکه در روز رسیده است.
با توجه به اینکه همیشــه شعار مسووالن 
این بوده که از درآمدهــای نفتی بعنوان منبع 
اصلی باید دوری کنیم متاسفانه همگی مسیر 
استخراج بیشتر نفت را در پیش گرفتند. ما از 
فروش نفت حدود 5۰ یا 6۰ میلیارد دالر درآمد 
داشته ایم. با این رقم درآمد مشخص است اگر ما 
را تحریم کنند و از ما نفت نخرند وضعیت کشور 
به کجا می رود؟ تمام اتکای اقتصاد ایران برپایه 
نفت می چرخــد که این محــور در حال اتمام 
اســت درحالیکه در تولید وضعیت به اینگونه 

نیست و به این سادگی ها تمام نمی شود.
جالب اینجاســت که خودمــان در قیمت 
گذاری کاالیی که به عنــوان محور اقتصادی 
کشور اســت، نقشــی نداریم و  قیمت گذاری 
نفت ما به واسطه تصمیم  بازار جهانی  و سلطه 
آمریکا، عربستان و دیگر کشــورهای اروپایی 

مانند فرانسه  انگلیس و آلمان است. 
در چنین شــرایطی نه مجلس کارآمدی 
الزم را دارد نه دولت نقش خود را بدرستی ایفا 
می کند. ونهادهای دیگر هــم که تمام همت 
خود را گذاشته اند که دولت را ناکارامد تر جلوه 
کنند. هر چند مشکالت مدیریتی کشور مساله 
تازه ای نیســت. اینکه ما باید امروز جزو صادر 
کنندگان می بودیم و امروز متاسفانه به واردات 
روی آورده ایم. صادرات ما نفت و مشتقات آن 
است ودر عوض همه چیز را وارد می کنیم و ارز 
آوری کشور ما بسیار در وضعیت نامطلوبی قرار 

دارد . 
تا وقتی که مدیریت امروزی حکمفرماست 
که از نگاه مســئوالنه و ایثارگرانه فاصله دارد، 
اوضاع اقتصادی همین خواهــد بود. البته کم 
نیستند مدیرانی که اینگونه نیستند اما اکثریت 
غالب با این نگاه مدیریت دارنــد که نمونه آن 

حقوق های نجومی مدیران است.
متاسفانه مســووالن فشــار را بر روی تاب 
و تحمل مردم بنا گذاشــته اند. ومدام اقتصاد 
ریاضتی را پیش می کشند و از آن سو مردم می 
بینند نمایندگان و مســووالن با زندگی های 
الکچری شــان حتی حاضر نیستند از هزینه 
های تحصیل کودکان خود در خارج از کشــور 

کوتاه بیایند. 
و سوالی مطرح می شود که یک فقیر تا چه 
حد می تواند فقر را تحمل کند یا بازنشسته ها 
که به ســختی زندگــی را اداره می کنند چه 
گناهی دارند؟ پاسخ مســووالن به این سوال 
هاســت که احتماال مســیر آینده کشــور را 

مشخص خواهد کرد.
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رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران از ورشکســته شــدن 
بیش از 6۰درصد تاالرها در پی شــیوع ویروس کرونا و خسارت 5۰۰میلیون تا چند 
میلیاردی به واحدهای این صنف خبر داد و گفت کــه با این وجود فعاالن این صنف 

هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند.
 به جرات می توان گفت بیش از ۹۰ درصد تاالر های پذیرایی ورشکسته شده اند و 
تاکنون حدود 6۰ درصد آن ها برای ابطال جواز به اتحادیه مراجعه کرده اند. متاسفانه 
هیچ گونه حمایتی تا این لحظه از سازمان ها و نهاد ها در خصوص جبران زیان تاالر ها 
نشده، فقط دولت اعالم کرده مدیران تاالر های پذیرایی در سامانه کارا ثبت نام کنند تا 

کمک های دولت شامل حالشان شود.
خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران درخصوص وضعیت 
تاالرداران در این مدت کرونایی به خبرنگار ما گفت: تاالردارها تنها صنفی هســتند 
که ۱۰ ماه است که تعطیل هســتند و فارغ این بحث هایی که این مدت گفته شده، 

امیدواریم پس از دو هفته قرنطینه اطالع رسانی شود تا مراسمات و گردهمایی های 
باال ۱۰ نفر به تاالرهــای پذیرایی بروند چرا که در تاالرهــای پذیرایی پروتکل های 

بهداشتی در تاالرها رعایت می شود.
وی در  ادامه افزود: پس از دو هفته تعطیلی در بدو ورود می توان ضد عفونی شوند و 
در حین برگزاری مراسم پرتکل های بهداشتی رعایت خواهد شد اما متاسفانه در این 
مدت تاالرها را بسته اعالم کردند و مراکز پذیرایی مانند سفره خانه ها،چلوکبابی ها و.. 
را بازگشایی کردند و مردم مراسمات خود را بدون رعایت کردن پرتکل های بهداشتی 
در این مکان ها برگزار کردند همه ما شاهد برگزاری عروسی هایی در سفره خانه ها و 

چلوکبابی ها بودیم و این اپدمی کرونا را افزایش داد. 
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران در ادامه دربــاره تعطیلی های ادامه دار 
افزود: با توجه به اینکه اواخر سال گذشته سیاست های دولت همه فضاهای پذیرایی 

را بسته اعالم رکده بوداما شاهد...

سلیت
ت

خبر درگذشت مادر بزرگ گرامیتان موجب تأسف و تأثر گردید. این مصیبت وارده 
را به حضرتعالی و کلیه بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای آن صالحه مؤمنه، حشر 

با ائمه اطهار و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت داریم .
 سرپرستی  و همكاران نشريه سراسری اقتصاد پويا استان كرمان

جناب آقای محمد جواد پارسا
همكار گرامی

اصالحیه 
اطالعیه ورزشــی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان ایالم 
دربند  جهت کسب اطالعات 
بیشتر تاریخ اشــتباه در این 
روزنامه چاپ گردیده و تاریخ 
صحیح از تاریخ 1399.08.26 

لغایت 10 روز کاری میباشد.

مصاحبه اقتصاد پویا با خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران 

کرونا جان تاالرداران را گرفت

پذیرش نمایندگی فعال در شهرستان ها
     روزنامه اقتصاد پویا از سرپرستی های نشریات در شهرستان ها نماینده فعال می پذیرد.
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لحظه به لحظه با شما هستیم
 جدیدترین اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ایران و جهان را در اقتصاد پویا دنبال کنید

 مسأله برجام و مسأله مذاکره با آمریکا
حشمت اهلل فالحت پیشه
*نماینده ادوار مجلس و تحلیلگر حوزه دیپلماسی

فضای روانی موجود در جامعه ایران پس از انتخابات آمریکا به ســود 
تکانه های مثبت اقتصادی است و دولت در فرصت باقی مانده باید از این فضا 

نهایت استفاده را کند.
باید به انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۰ ایــاالت متحده و 
پیروزی »جو بایدن« نگاهی واقع بینانه داشت. باید بپذیریم کیان سیاسی 
اقتصادی جمهوری اســالمی ایران ارتباطی با تحوالت آمریکا ندارد، اما 
نمی توان تأثیر تحوالت پیش آمده در آمریکا را بر بخش سیاست و اقتصاد 
بدون تأثیر دانست. باید توجه داشــت که ایران نیز بر روند سیاسی آمریکا 
تاثیرگذار اســت که نمونه آن را در مناظره های انتخاباتی، آنجایی که در 
موضوع سیاست خارجی مسائل مربوط با ایران مورد بحث قرار می گرفت 

را مشاهده کردیم.
واقعیت امر این اســت که نباید در مواجهه با تحوالت جهانی یک نگاه 
افراط و تفریطی داشــت. زیرا هرگاه که این نگاه حاکم شــده کشور ما را با 
مشکالتی مواجه کرده است. امروز شاهد هســتیم که در موضوع مذاکره 
احتمالی با آمریکا این نگاه نمود پیدا کرده است. برای مثال برخی به طور 
کل مسأله مذاکره با آمریکا را نفی می کنند و برخی دیگر مورد حمایت قرار 
می دهند. حتی کار تا جایی فراتر رفته که برخی سیاسیون مذاکره احتمالی 

را تنها محدود به جناح سیاسی متبوع خود می کنند.
این امر پذیرفتنی است که برخی از تصمیمات در کشور ما تحت تأثیر 
مسائل خارجی است، اما این که بخواهیم کل روند انتخابات سال ۱۴۰۰ را 
منوط به نتیجه انتخابات ریاست جهوری آمریکا کنیم، این کار یک ظلم در 

قبال سیاست داخلی جمهوری اسالمی ایران است. 
مردم در انتخابات سال آینده به دنبال حل مسائل و مشکالت اقتصادی 
خود هســتند، زیرا بخش عمده ای از مشکالت کشــور برآمده از ضعف 
مدیریت است و قســمت کوچکی از تنگناهای اقتصادی با مسأله تحریم 

شکل گرفته است.
چند ماه باقی مانده از دولت دوازدهم بسیار اهمیت دارد. زیرا تیم جدید 
آمریکا در ذیل کاندیدای پیروز )جو بایدن( بر خالف دولت ترامپ مواضع بی 
ادبانه و تند نسبت به ایران ندارند. هرچند جمهوری اسالمی ایران در زمان 
ترامپ نیز توانست فشارهای موجود را مدیریت کرذه و حتی در ذیل برجام 

بخشی از اهداف خود را نیز دنبال کند.
باید موضع گیری ها در ایران، آن هم در قبــال دولت بعدی آمریکا به 
گونه ای باشد که فضا را برای تغییرات در سیاست خارجی آمریکا محدود 
نکند. در ادامه راه نیز باید دولت بعدی در ایران تالش کند تا در مسیر تنش 

زدایی در سیاست خارجی و همچنین کاهش تقابل با آمریکا گام بردارد.
دونالد ترامپ و مایک پمپئو به صورت علنی اعالم می کنند که تالش 
دارند تحریم هایی را اعمال کنند که به راحتی از ســوی دولت بعدی قابل 
برداشته شدن نباشد. در نقطه مقابل جو بایدن و خانم هریس »برجام« را به 
عنوان یک میراث از سوی دموکرات ها مطرح می کنند. به همین دلیل نباید 
رفتار و موضعی از داخل جمهوری اسالمی بروز داده شــود که راه را برای 

تندروها در ایاالت متحده هموار کند.

نباید فراموش کنیم که سران برخی حکومت های مرتجع منطقه ای 
و همچنین البی های صهیونیستی، تحریم را یک ابزار بسیار کارآمد علیه 
جمهوری اسالمی ایران می دانند. حتی این احتمال وجود داشت که دولت 

ترامپ در ۴ سال دوم یک جنگ را علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز کند. 
باید بپذیریم که دنیای سیاســت یک دنیای ســیال است. در حزب 
دموکرات آمریکا کسانی حضور داشتند که روزگاری طراح تحریم ها علیه 
جمهوری اســالمی ایران بودند، اما همان افراد در ذیل برجام به برداشته 
شــدن تحریم ها رأی دادند. پس نباید از فرصت احتمالی بعد از به قدرت 

رسیدن بایدن غافل شویم.
باید تیم دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران موضوع برجام را از مسأله 
مذاکره با آمریکا جدا کند و ضمن احیای آن، برجام را به عنوان »بنیاد روابط 
پایدار در سیاست خارجی« شکل دهد. اما در همین مسیر نباید اجازه داد 
که در برجام مسائلی که با مؤلفه های قدرت جمهوری اسالمی ایران ارتباط 
دارد، مورد بحث قرار گیرد، زیرا طیف تنــدرو در آمریکا و برخی اروپایی ها 

این مسائل را نیز در موضوع برجام دنبال می کنند.
اگر قرار باشد که شــاکله برجام دچار تغییر شود، طرف ایرانی نیز باید 
خواهان بازنگری در موضوع مکانیسم ماشه و حتی پیگیری خسارات وارد 
شده به جمهوری اسالمی در ذیل بدعهدی های صورت گرفته شود. البته 
باید تالش شــود در مذاکرات احتمالی برجام آسیب های وارد شده به این 
توافقنامه را التیام بخشید و زمینه اجرایی شدن تمامی مفاد آن را نیز فراهم 

آورد.
نباید اینگونه تفسیر و القا شــود که برجام یعنی مذاکره با آمریکا. زیرا 
برجام یک رژیم مناسباتی و دیپلماتیک بود که ایران در قالب آن وارد بحث 
و گفتگو شد و حتی بخشی از اختالفات جدی خود را نیز در یک دوره زمانی 

رفع کرد.
باید از هرگونه شتاب زدگی در یکسان سازی برجام با مسأله مذاکره با 
آمریکا اجتناب کرد. باید برجام همانند گذشته با اختیاراتی که به وزیر امور 
خارجه سپرده شده دنبال شود، اما مسأله مذاکره مستقیم با آمریکا بحث 

دیگری است که باید بر اساس مقتضیات موجود آن را پیگیری کرد.  
به نظر می رســد نتیجه انتخابات اخیر در آمریکا از تصاعد بحران بین 
ایران و ایاالت متحده جلوگیری کند. بهتر است هر دو کشور به سمت تنش 

زدایی روند، اما این مسیر با برجام کامال تفاوت دارد.
فضای روانی موجود در جامعه ایران پس از انتخابات آمریکا به ســود 
تکانه های مثبت اقتصادی است و دولت در فرصت باقی مانده باید از این فضا 
نهایت اســتفاده را کند. اگر دولت از این فرصت پیش آمده استفاده نکند، 
به تبع آن بیشــتر جریانات حامی دولت فعلی در انتخابات سال ۱۴۰۰ با 

شکست و آسیب مواجه خواهند شد.
مجلس شــورای اســالمی با ســاختار کنونی یک فرصت را برای 
اصولگرایــان ایجاد کرده تا از طریــق آن به پیگیــری مطالبات مردم 
بپردازند. مردم در انتخابات ســال آینده به طور حتم عملکرد مجلس 
فعلی در رفع مشکالت خود را مدنظر قرار خواهند داد و از طریق آن به 
صورت نیابتی در خصوص کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان تصمیم 

خواهند گرفت.

یادداشت

برگزاری انتخابات نماینده مدیران 
مسؤول در هیأت نظارت بر مطبوعات؛ 
بــه عنــوان یکــی از ضروری  ترین و 
حقوقی- رخدادهــای  معتبرتریــن 

صنفی کــه به طــور مســتقیم، مؤثر 
در سرنوشت جامعه رســانه ای کشور 
می باشــد، اگر چه در مرحله نخست به 
انتخاب نماینده ای منجر نشد، اما آمار 
و ارقام باال در نامزدی افراد و شــرکت 
در رأی دهــی و مشــارکت گســترده 
همکاران، بارقه ای از امیدواری در دل 

همگان روشن کرد.
چنانکه در وانفســای روزگار آلوده 
به تحریم و کرونا و شــائبه پایان عصر 
روزنامه نــگاری، صنــف رســانه اعم 
از کلیه گروه هــا و تشــکل ها، فارغ از 
سیاســت و جنســیت، حضور خود را 
که نشــان دهنده آگاهــی و وقوف به 
مقتضیــات زمانه اســت در یــک امر 

صنفی به نمایش گذاشتند که  برترین 
دستاورد انتخابات بود.

بنابرایــن دغدغه هــای صنفــی 
مدیــران رســانه ها، بر هــر گرایش 
سیاســی و گروهی می چربــد، لذا با 
توجه به عدم نتیجه گیری در مرحله 
نخســت باید در برگزاری مرحله دوم 
انتخابات همچنــان پیگیر مطالبات 
صنفی خود برای داشــتن نماینده ای 
از جنس خودمــان در هیأت نظارت 
باشیم چه آنکه مشارکت گسترده در 
این مرحله از انتخابــات و ورود قوی 
یکی از کاندیداهای موجود، می تواند 
اثری مثبت در بین سایر اعضای هیات 
نظارت، از باب قــدرت اقناع نماینده 
صنف به عنوان تنها برگ برنده بخش 

خصوصی در این جمع، داشته باشد.
بدیهی اســت تمام نامزدها و تمام 
رأی دهنــدگان از ارزش و اعتبــاری 
یکسان برخوردارند و ناکامی در جلب 
اکثریت آرا، نباید منجــر به قطع امید، 
انصــراف و عــدم شــرکت در دومین 

مرحله انتخابات شود.
برخــورد الزم می دانیــم کــه در 
آســتانه برگزاری مرحله دوم و با توجه 
بــه وجــود نامزدهای صالــح، ضمن 
تشــکر از کارگزاران و دست اندرکاران 

برگزاری انتخابــات؛ از عموم همکاران 
مدیرمســؤول، تقاضا کنیــم، آنچه را 
که در مرحلــه اول آغــاز کردند و مهر 
تاییدی بر آگاهی صنفی خــود بود را 
به پایان رسانده و به رســالت خود وفا 

کنند.
و من  اهلل التوفیق و علیه 
التکالن
کارگروه پیگیری مطالبات 
صنفی روزنامه های خصوصی
2 آذر 1399
برخی از روزنامه های 

عضو کارگروه
 ۱-افکار

۲-اقتصاد آینده
۳-اقتصاد پویا

۴-اقتصاد مردم
5-امروز
6-امین

7-بشارت نو
۸-بهار

۹-پیام زمان
۱۰-پیام عسلویه

۱۱-تجارت
۱۲-تفاهم

۱۳-تالش ملی

۱۴-تماشاگران امروز
۱5-ثروت

۱6-جمهور
۱7-حدیث کرمان

۱۸-خریدار
۱۹-دنیای جوانان

۲۰-راه مردم
۲۱-ساقی آذربایجان

۲۲-سایه
۲۳-سفیر کرمان

۲۴-شروع
۲5-صاحب قلم
۲6-صدای ملت

۲7-عصر اصفهان
۲۸-عصر اقتصاد
۲۹-عصر آزادی
۳۰-عصر توسعه
۳۱-عصر رسانه
۳۲-فوق العاده

۳۳-کار و کارگر 
۳۴-کائنات

۳5-مناقصه مزایده 
۳6-مواجهه اقتصادی

۳7-مهران
۳۸-نقش اقتصادی

۳۹-واقعه
۴۰-یاقوت وطن

دعوت از همکاران برای مشارکت فراگیر در انتخابات نماینده مدیران مسئول
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سیاست 

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

در دیدار نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل در امور سوریه

تأکید ظریف بر لغو تحریم ها 
علیه سوریه

وزیر امور خارجــه در دیدار نماینــده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل در امور ســوریه با بیان کارشکنی برخی 
کشورها در روند حل و فصل سیاســی موضوع سوریه، 
بر لغو تحریم های ظالمانه و غیرعادالنــه علیه دولت و 
مردم سوریه به ویژه در شــرایط شیوع کرونا تاکید کرد.

به گزارش ایرنا  اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، در دیدار روز گذشــته گیر پدرسون 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تحوالت 
مربوط به بحران سوریه مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار 
گرفت.وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره 
به کارشکنی برخی کشورها در روند حل و فصل سیاسی 
مسائل ســوریه اظهار داشت: طی ســال های گذشته 
فرصت های مناســبی برای خاتمه دادن بــه بحران در 
ســوریه پیش آمد ولی هر بار با تالش های خنثی کننده 
و فرصت سوزی برخی کشــورها مواجه شدیم.ظریف 
همچنین بر لزوم برداشــتن تحریم های ظالمانه و غیر 
عادالنه علیه دولت و مردم ســوریه خصوصا در شرایط 
کرونا تاکید کرد.پدرســون نیز در این دیدار گزارشی از 
آخرین وضعیت کمیته بررســی قانون اساسی سوریه 
و تالش های خــود برای برگزاری نشســت بعدی آن  را 
به اطالع وزیر امور خارجه کشــورمان رساند و با اشاره به 
همکاری های جمهوری اســالمی ایران با سازمان ملل 
متحد در حل و فصل بحران ده ســاله سوریه، بر اهمیت 

نقش کشورمان در این روند تأکید کرد.

ذوالنوری:
 باید به فکر امتیاز گیری از 

دشمن باشیم
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: پهن کردن فرش 
قرمز برای رییس جمهوری جدید آمریکا هنوز زود است 
و باید به فکر امتیازگیری از دشمن باشیم.به گزارش ایرنا، 
حجت االســالم »مجتبی ذوالنوری« در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی و در تذکری شفاهی مدعی شد: 
انتخابات آمریکا هنوز تعیین تکلیف نشــده ولی دولت 
درحال پهن کردن فرش قرمز برای دولت جدید آمریکا 
است و اگر این رویه ادامه یابد ممکن است دشمن موفق به 
امتیازگیری از جمهوری اسالمی شود.رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید براینکه 
هیچ فردی در مجلس مخالف برداشتن تحریم ها نیست، 
تصریح کرد: نباید در روند مقابله با دشمن از موضع عجز 
رفتار کرد بلکه باید موضع قدرت را در برابر آمریکا پیش 
گرفت تا مردم متضرر نشوند.اظهارات رییس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در حالی مطرح می شود که تصمیم 
گیری در این خصوص در ســطوح عالی در کشور اتخاذ 
می شــود. نماینده مردم قم با بیان اینکــه دولت باید بر 
امتیازگیری از دشمن متمرکز شــود، یادآور شد: نباید 
برابر دشمن از حقوق ملت عقب نشینی کرد و باید محکم 

برای دشمن ایستاد.

آشنا پس از دادگاه: 
امیدوارم سوء تفاهم رفع  شود

مشــاور رییس جمهوری و رئیس مرکز بررســی های 
استراتژیک گفت: امیدوارم سوءتفاهمی که برای بازپرسی 
پیش آمــده بود در دادگاه رفع شــود و با حســن نظری که 
اعضای محترم هیات منصفه، ریاســت محتــرم دادگاه و 
هیات رســیدگی کننده دارند این دادگاه به سرانجام خوبی 
برسد.»حسام الدین آشــنا« پس از برگزاری جلسه دادگاه 
جرایم سیاســی در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: 
امروز سومین جلسه دادگاه جرم سیاســی برگزار شد و در 
این دادگاه به اتهامات بنده مبنی بر انتشار دو توییت در مورد 
هواپیمای اوکراینی و دیگری درباره دادگاه طبری رسیدگی 
شــد.وی تصریح کرد: به عنوان متهم در ایــن دادگاه تاکید 
کردم هر دو توییت، ابراز نظرهــای من بوده و جنبه اخباری 
نداشته که شامل صدق یا کذب شود.مشاور رییس جمهوری 
خاطرنشان کرد: همچنین به عنوان آمر به معروف و ناهی از 
منکر در مورد پرونده های مختلف اظهار نظر داشتم از جمله 
پرونده هواپیمای اوکراینی و پرونده طبری و در آنها به نظام 
قضایی هشــدار دادم که مراقبت بیشــتری را در رویه های 
رســیدگی و حفظ جان متهمان و محکومان داشته باشند.

آشنا گفت: هیات منصفه امروز نظرات خود را اعالم می کند 
و قاضی دادگاه تا هفت روز فرصت دارد تا حکم دادگاه را اعالم 
کند.وی اظهار داشت: این دادگاه سه ساعت ادامه یافت و ابتدا 
کیفرخواست توســط نماینده دادستان قرائت شد سپس با 
دفاعیات وکیل مدافع دادگستری و متهم پیش رفت و البته 
قاضی دادگاه هم نظرات خود را اعالم کردند.آشــنا گفت: در 
دور بعد نماینده دادســتان توضیحاتی ارائه کردند و وکیل 
و متهم نیز با توضیحات مفصل درباره اتهامات داشتند و در 
نهایت آخرین دفاع اخذ شــد. وی یادآور شد: قانون اساسی 
مشروطیت ایران در سال ۱۲۸5، جرم سیاسی را به رسمیت 
می شناسد اما متاسفانه در همه دوران پیش از انقالب اسالمی 
عمال هیچ محکمه ای جرم سیاسی واقع نمی شود.آشنا گفت: 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی، جرم سیاسی به رسمیت 
شناخته و تاکید شده است که این جرم باید با حضور هیات 
منصفه و در محاکم دادگستری برگزار شود.وی اضافه کرد: 
بعد از ســال ها از تصویب قانون اساســی و با تالش مجلس 
شورای اسالمی در سال گذشــته امکان اجرایی شدن جرم 
های سیاسی با قانونگذاری محقق شد و ریاست محترم قوه 
قضاییه در دوره جدید ابراز فرمودند که مایل هســتند این 
جرم به همان شیوه آیین دادرسی که الزم هست انجام شود و 

دادگاه ها به جرم سیاسی رسیدگی کنند.

ضمن تکرار ادعاهای بی اساس علیه ایران؛
پمپئو مدعی تالش برای صلح 

در منطقه شد
وزیر خارجه آمریکا مدعی تالش کشورش برای صلح 
در منطقه شد.به گزارش ایلنا به نقل از عرب نیوز، مایک 
پمپئو مدعی شد: آمریکا با توجه به تهدید های ناشی از 
اقدامات ایران،  در راستای برقراری صلح در منطقه تالش 

می کند.

مسیر پیش روی بایدن برای لغو 
تحریم های اعمال شده علیه ایران 

ان بــی ســی در تحلیلــی به مســیر پیــش روی 
رئیس جمهور منتخــب ایاالت متحده در مــورد ایران 
پرداخت.به گــزارش ایلنا به نقل از ان.بی.ســی، حتی 
اگر جو بایدن و ایران به دنبال رســیدن به توافق باشند، 
رسیدن به شرایطی که آمریکا  به برجام باز گردد و ایران 
نیز فعالیت های هســته ای خود را کاهش دهد و متعهد 
به برجام شود، کار آسانی نیست و با چالش هایی همراه 
است.به نظر می رسد که کاهش تحریم ها و تعهد کامل 
ایران به برجام  به دوره ای سه یا چهار  ماهه نیاز دارد.اولین 
مرحله این است که ایران فعالیت های هسته ای خود را 
متوقف کند و  تعدادی از تحریم ها بر داشته شوند؛ اقدام 
بعدی تعهد کامل ایران به برجام و لغو تحریم ها خواهد 
بود.بایدن  مسیر ســختی در پیش دارد و دولت وی باید 
برای برداشتن تحریم هایی که دونالد ترامپ علیه ایران 
از جمله بانک مرکزی اعمال کــرده تصمیم بگیرد. این 
در حالی اســت که بخشــی از تحریم ها به موشک های 
بالستیک، مســائل حقوق بشــر و حمایت از گروه های 
منطقه ای مانند حزب اهلل و حماس مربوط است؛ بنابراین 

لغو تحریم ها به سرعت رخ نمی دهد.

ایران خواهان جبران خسارات اقتصادی 
ناشی از خروج آمریکا از برجام است

نیوزویک در تحلیلی، احیای 
برجام را سخت توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نیوزویــک، جو بایدن وعده 
داده که دوباره به توافق هسته ای ایران باز خواهد گشت 
و جمهوری اسالمی ایران نیز در دو سال گذشته، خواستار 
پایبندی ایاالت متحده به برجام بوده اســت. مســاله 
اما این جاست که به نظر می رســد بازگشت طرفین به 
تعهدات خود  با چالش هایی روبه رو خواهد بود.پنج سال 
از زمان انعقاد توافق برجام می گذرد و آمریکا و ایران برای 
شکل گیری اعتماد به شــرایط متفاوتی نیاز دارند. مهم 
ترین موضوع این است که برجام در سال ۲۰۱5 منعقد 
شده و حاال دیگر جایی برای مذاکرات دوباره در مورد این 
توافق  که بین جمهوری اسالمی ایران با قدرت های بزرگ 
دنیا از جمله ایاالت متحده، چین، فرانسه، آلمان، روسیه 
و بریتانیا منعقد شده، وجود ندارد. ایران خواهان فشار بر 
آمریکا برای جبران خسارات وارد شده است.معلوم نیست 
که خواسته  ایران مبنی بر جبران خسارات تحریم توسط 
آمریکا شامل چه مواردی و چه مبالغی می شود؛ معلوم 
نیست که سیاست فشــار حداکثری چه قدر به اقتصاد 
ایران آسیب وارد آورده اما مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا، این خسارت را در حدود 7۰ میلیارد دالر تخمین 
زده؛ تحریم هایی که به خصوص در سال جاری به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا ایران را با مشــکالت زیادی روبرو 

کرده است.

روحانی باید با حضور در مجلس، به 
معضل گرانی، تولید و معیشت پاسخ دهد

یک نماینده مردم اراک تاکید کرد: اگر هیات رئیســه 
اجازه داده بود که سوال از رئیس جمهور کلید بخورد و آقای 
روحانی به صحن مجلس آمده و پاسخ نمایندگان را دهد؛ 
امروز وزرا و مسئوالن دولتی اینگونه پاسخ نامه های ما را 
نمی دادند.به گزارش ایلنا، محمدحسن آصفری در جلسه 
علنی مجلس شورای اســالمی طی تذکری با استناد به 
بند ۲۲ آئین نامه داخلی خطاب به هیات رئیسه مجلس، 
گفت: هیات رئیســه مجلس وظیفه دارد تا شأن و جایگاه 
نمایندگان و پارلمان را حفظ کند ما با توجه به مشکالت 
ارزی در کشور ۲ بار نامه ای را به شخص همتی رئیس کل 
بانک مرکزی ارســال کردیم و از وی خواستیم تا در بحث 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کامال شــفاف اعالم کند که 
این ارزها را به چه کسانی تحویل داده، چه کاالهایی وارد 
شده و کاالهای وارد شده آیا مناسب مردم بوده و یا اینکه 
اصال کاالیی وارد شده اســت یا خیر.این عضو کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد:همتی به هر دو نامه 
مجلس پاسخی نداد و تنها یک آدم دست چندمی در بانک 
مرکزی پاسخ نامه مجلس را داده و اعالم کرده که این موارد 
به صورت شفاف در سامانه بانک مرکزی موجود است و به 
آن مراجعه کنید اما طی این چند ماه این سامانه بارگذاری 
نشده و به روز نیست و تنها به ما می گویند از طریق سوال و 
استیضاح برای برخورد با این موضوع عمل کنید.وی تاکید 
کرد:هیات رئیسه وظیفه دارد شأن و جایگاه مجلس را که 
مقام معظم رهبری و امام راحل بارها فرمودند که مجلس 
در رأس امور است، حفظ کنند. اگر هیات رئیسه اجازه داده 
بود که سوال از رئیس جمهور کلید خورده و آقای روحانی 
به صحن مجلس آمده و پاسخ نمایندگان را دهد امروز وزرا 
و مسئوالن دولتی اینگونه پاسخ نامه های ما را نمی دادند. 
این حق نمایندگان اســت که بتوانند از رئیس جمهور در 
مجلس سوال خود را بپرســند و روحانی باید با حضور در 
مجلس به سواالتی مانند معضل گرانی، تولید، معیشت و 
پاسخ دهد.نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: هیات رئیســه باید آئین نامــه داخلی مجلس 
را رعایت کنــد و نباید در زمانی کــه نمایندگان خواهان 
پرسش از رئیس جمهور هستند از طریق البی با روحانی 

این موضوع حل و فصل شود.

به دلیل تخصیص ارز و نرســیدن اصل اسناد به 
گمرک روند ترخیص نهاده های دامی با چالش هایی 
روبرو شــده که اکنون در حــال پیگیری ترخیص 
نهاده های دامی از گمرکات هســتیم. همیشه در 
بنادر رسوب کاال بوده بخاطر همین هم انبارهای با 
ظرفیت سه میلیون تن در بنادر وجود دارد چرا که بار 
از کشتی که خارج می شود باید اسناد خرید برسد 
و استاندارد آن بررسی شــود که این پروسه ۱5 روز 

زمان می برد.
مونا ربیعیان/ این بار این پروسه طوالنی شده 
و تنها پانصد و نود هزار تن نهــاده در انبار داریم و با 
احتســاب واردات بخش خصوصــی دو میلیون و 
چهارصد هزار تن بار در کشــتی و انبار مانده است. 
علت آن هم این است که ارز به آن ها نرسیده یا بانک 
مرکزی ارز اختصاص نداده یا اختصاص داده، ولی 
انتقال ارز به فروشــنده به دلیل تعطیلی بازارهای 
جهانی انجام نشده است. از ســوی دیگر باید اصل 
اسناد هم دست گمرک برسد تا مهر شود، اما وقتی 
پرواز و پستی وجود ندارد چگونه باید اصل اسناد به 

گمرک برسد.
عــدم همانگــی بانــک مرکــزی با 

ورادکنندگان
مهندس نقاشي-دبیراجرایي فدراسیون صنایع 
غذایي بخش کشــاورزي ایــران درخصوص عدم 
ترخیص کاالهای گمرکی به خبرنــگار ما گفت: 

طبق روال سال های گذشته کاالیی که وارد گمرک 
می شود بانک مرکزی با واردکنندگان تسویه می 
کند تا آنها کاالهای خود را از گمرک ترخیص کنند 
اما در این مدت بانک مرکزی با واردکنندگان تسویه 
انجام نداده اســت و ۴ میلیون تن نهــاده با وجود 
دستور ریییس جمهور درخصوص ترخیص کاالها 
از گمرک هنوز  بانک مرکــزی اقدامی انجام نداده 

است
وی در ادامه افزود: از طرفی قبادی رییس ستاد 
تنظیم بازار اعالم می کند که ایــن کاالها به دلیل 
نبود وســایل حمل و نقل در گمرک مانده است که 
به نظربنده این خبر کذب اســت چــرا که واردات 
ما همانند سال های گذشته اســت یعنی کمبود 
خودرو داریم چرا بانک مرکزی و مسوولین با تولید 
کنندگان شــفاف صحبت نمی کنند ومشکالت 
خود را بیان نمی کنند مشکالتی مانند نبود ارز که به 
عناوین مختلف مانند مشکل حمل و نقل و گمرک 

ماجرا را به حاشیه می برند. 
دبیراجرایي فدراســیون صنایع غذایي بخش 
کشــاورزي ایــران درخصــوص عــدم همانگی 
بانک مرکزی بــا وارکنندگان نیز اظهارداشــت: 
واردکننــدگان کاال وارد کــرده اند امــا به دلیل 
ناهماهنگی بانک مرکزی چنین اتفاقاتی رخ داده 
اســت. مواد غذایی زنجیره وار بــه یکدیگر متصل 
هستند درحال حاضر ۸۰ تا ۹۰ درصد خوراک دام 

های ما وارداتی است که ذرت و خوراک های دامی 
در گمرک بلوکه شــده اند و نیاز اســت که به بازار 

عرضه شود. 
بحران در بازار صنایع غذایی

وی در ادامه شــرایط بازارهای دامی را بحرانی 
اعالم کرد و گفت: بانک مرکزی اگر همین روش را 
ادامه دهد شرایط بازار را بحرانی خواهد کرد، دوماه 
پیش ما هشــدار درخصوص روغن داده بودیم اما 
بانک مرکــزی این صحبت هــا را نادیده گرفت در 
خصوص دام  هم ما با همین مشکل روبه رو هستیم 
درخصوص روغن از ذخایر استراتژیک استفاده شد 
اما مواد اولیه روغن همچنان در گمرک ماند با توجه 
به دستور شورای امنیت برای تنظیم بازار از ذخایر 
استاتژی استفاده شده است تا چند مدت می توان 
از این راه استفاده کرد. بانک مرکزی با واردکنندگان 
هماهنگ نیســت و این مشــکالت ادامه خواهد 
داشت.محسن نقاشی درباره وضعیت دامداری ها 
نیز اظهارداشت: درخصوص دام هم چنین مشکلی 
وجود دارد ،دامدار برای اینکه خــوراک دام را آزاد 
تهیه می کند و گران است ترجیح می دهد تا به فکر 
جایگزین باشد و اینگونه دام های خود را نابود سازد، 
این داستان باعث می شود تا گوشت و دام هم وارد 
کنیم کشورما عالقه خاصی به واردات دارد چرا وقتی 
خودمان می توانیم تولید کنیم و  با هماهنگی می 
توان این وضع را سرو سامان داد چرا به  فکر  نابودی  

باشیم.
صنعت دامداری نابود خواهد شد

وی صنعت دامداری را با ایــن راه بانک مرکزی 
نابود شــده دانســت و اظهارداشــت: ۴ ماه دیگر 
دامداری ازبین مــی رود چرا که بانــک مرکزی با 
واردکنندگان همــکاری الزم را ندارد، اگر کالهای 
رسوب شــده از گمرک خارج شود ما هیچ مشکلی 
برای تولید نداریم امــا همتی برای ترخیص کاالها 

وجود ندارد.
دبیراجرایي فدراســیون صنایع غذایي بخش 
کشــاورزي ایران درپایان راهکار حل مشــکالت 
اقتصادی را اینگونه بیان کرد: تا وقتی که مسوولین 
با تولیدکنندگان و تشکل ها همکاری نداشته باشند 
و خود را همه چیز بدان بدانند این نتیجه ها حاصل 
می شود کشور ما با این روش ها به یک کشور وارداتی 
تبدیل خواهد شد در صورتی که کشورهای توسعه 
یافته فکر میکنند صحبت می کنــد و در نهایت به 
صحبت های خود عمل می کنند اما در ایران فقط 
صحبت  می کنند هیچ برنامه ای برای اجرایی  شدن 

ندارند.

 گفت و گوی اقتصاد پویا با مهندس نقاشي-دبیراجرایي فدراسیون صنایع غذایي بخش کشاورزي ایران

 صنعت دامداری در حال نابود ی است 
خبرخبر

سخنگوی دولت، مردم را پیروز نهایی جنگ اقتصادی آمریکا توصیف کرد و در توییتر 
نوشت: نباید جریان هایی با اهداف کوتاه مدت سیاسی احساس کنند پیروزی دولت در 

این عرصه به زیانشان است.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: نمی فهمم که 
چگونه عده ای در داخل از نتیجه انتخابات آمریکا حتی داغ تــر از طرفداران کاندیدای 

شکســت خورده نگران بودند،  برخی او را با اســطوره های مذهبی ما هم شبیه سازی 
کردند. نیل به هدف سیاسی به چه قیمت!

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در توییت دیگری ادامه داد: در مرحله  
تضعیف تحریم های یک جانبه و فرصت پیش آمده برای عقب راندن جنگ اقتصادی با 
تأکید بر مواضع اصولی و تکیه بر دیپلماسی چندجانبه، نیاز به حمایت از دولت مستقر 

است.
ربیعی افزود: نباید جریان هایی با اهداف کوتاه مدت سیاسی احساس کنند پیروزی 

دولت در این عرصه به زیانشان است. پیروز نهایی ملت ایران است

ربیعی:برخیاحساسنکنندپیروزیدولتدرجنگاقتصادیبهضررشاناست

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت: کانــادا از 
استانداردهای دوگانه دررفتارهای خود دست بردارد و به 

تعهداتش عمل کند.
به گزارش ایرنا، »ســعید خطیب زاده« در نشســت 
خبری مجازی با اصحاب رسانه، با گرامیداشت روز بسیج 
اظهار کرد: بسیج میراث امام خمینی است و امیدواریم این 
شــجره طبیه به حیات خود ادامه دهد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه با اشاره به تحوالت سیاست خارجی در هفته 

گذشته اظهار داشت: ۲7 آبان پیرو اقدامات سیاسی، مخرب و ضد حقوق بشری کانادا در همراهی با تروریسم اقتصادی 
آمریکا و جریان های ضدانقالب، ســفیر ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا را احضار کردیم. دولت کانادا به تعهدات 
خود پایبند باشد و از استانداردهای دوگانه در گفتار و عمل دســت بردارد. زمینه های همکاری زیادی وجود دارد. با 
این حال رویکرد دولت کانادا در این سال ها مخرب بوده اســت.خطیب زاده همچنین با اشاره به گفت وگوی ظریف 
با همتای انگلیسی خود گفت: هر دو طرف در این گفت و گو درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای گفت وگو کردند.  به 
گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی در روزهای گذشته برخی از سفرا، رونوشت استوارنامه هایشان را به ظریف تقدیم 
کردند.وی در پاسخ به سوالی درباره شروط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام در زمان ریاست جمهوری جو بایدن 
خاطرنشان کرد: درخصوص بازگشت آمریکا به برجام و مباحثی که در این باره مطرح می شود، تا دولتی مستقر شود، 
نمی توان اظهارنظر کرد. رفتار دولت آمریکا برای ما مهم اســت و نه اظهارات آنها و ما با هوشیاری تمامی تحوالت را 
پیگیری می کنیم.خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره همکاری های دفاعی ایران با ونزوئال اظهار داشت: سیاست 
ایران، صادرات سالح نبوده و نیســت. البته با انقضای محدودیت های تســلیحاتی این حق را داریم و از آن استفاده 
خواهیم کرد اما از آن مسووالنه استفاده می کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: چنانچه نیازهای کشورها 
براساس حقوق بین الملل و قانون ایران باشد، این همکاری قابل انجام است. ایران نسبت به کشورها مسووالنه رفتار 
می کند که کمک ایران برای کمک به ثبات آن کشــور و آن منطقه باشــد.  این دیپلمات ارشد درباره حمایت دولت 
عربستان از قرار گرفتن انصاراهلل در لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: این موضوع جای 
تعجب ندارد. عربستان چندین سال است که مردم بیگناه یمن را می کشد و این کشور را در حالت قطحی سراسری قرار 
داده است. بر اساس صدها گزارش مستقل بین المللی عربستان با تسلیحات خوشه ای این کشور را بمباران کرده است.

خطیب زاده با بیان اینکه بیش از دو سال است که این سه کشور ناقض برجام بوده اند، یادآور شد: بهتر است آنها برادری 
خود را اثبات کنند و به اجرای کامل برجام برگردند. برجام مذاکره شده و تمام شده است.وی یادآور شد: ما با کشورهای 
اروپایی روابط منظم و دیپلماتیک داریم و احتیاج به پیام رســانی های رسانه ای نبوده است و همه مواضع به روشنی 
گفته شده است و اظهاراتی که ورای آن مطرح می شود ارزشــی ندارد.این دیپلمات ارشد در پاسخ به سوالی درباره 
همکاری های اقتصادی ایران با سوریه و عراق عنوان کرد: همکاری های ایران با سوریه و عراق در حوزه های مختلف با 
جدیت دنبال می شود. بخشی از مشکالت به زیرساخت های اقتصادی و بخشی هم به مسائل امنیتی و همکاری های 
سیاسی ایران با این کشورها مربوط می شود که کمیته هایی این موضوع را پیگیری می کنند.وی افزود: هر چه روند 

بازسازی سوریه سرعت بگیرد، آرامش و ثبات و پایان درد و رنج مردم سوریه نزدیک تر خواهد بود.

رییس مجلس شــورای اســالمی با تبریک هفته بسیج 
گفت: شجره طیبه بســیج در این ســال ها بر مبنای آرمان 
انقالب اســالمی خدمــات بی نظیری در پیشــبرد اهداف 
انقالب اســالمی کرده اســت.به گزارش ایرنــا، محمد باقر 
قالیباف در ابتدای جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی 
هفته بسیج را تبریک گفت و اظهار داشت: امام راحل بسیج 
را از میان مردم کوچه و پس کوچه های دورترین شــهرها و 
روستاهای کشور پدید آوردند. بسیج چشمه جوشان انقالب 

اسالمی بود و نشان داد که چگونه انقالب اسالمی با تکیه بر مردم و با استفاده از ظرفیت همه مردم به خصوص مستضعفین 
و پابرهنگان و محرومان می تواند تهدیدهای مختلف علیه مردم را خنثی کند. محرومیت زدایی وســیع سال های پس از 
انقالب را محقق سازد و بر مشکالت فائق آید.قالیباف بیان داشــت: امروز جوانان انقالبی متخصص، متعهد، خوشفکر و 
خالق در بسیج توانسته اند در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی،   دانش بنیان، فضای مجازی و جهادی بارهای زیادی 
را از دوش حاکمیت بردارند و در فعالیت های اخیر خود به طور منســجم و تشــکیالتی با ایجاد هسته های مسأله محور 
ظرفیت های مردمی را در مسیری جدید برای حل مسائل مردم قرار داده اند.رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
این حرکت آغازگر فعالیتی است که در آن جوانان سراسر کشــور حل معضل ریشه دار سوءمدیریت و انفعال مدیریتی را 
هدف قرار خواهند داد.وی افزود: مشکالت کشور پیچیده است و برای حل آنها باید به ریشه مشکالت نظیر نظام بروکراسی، 
سوءمدیریت، فقر و تبعیض پرداخت اما این نباید باعث شود از پیگیری مشکالت روزمره مردم باز بمانیم.قالیباف تاکید 
کرد: ما هم در مجلس هر دو رویکرد را مدنظر قرار دادیم و برای حل مشکالت ریشــه ای به اصالح ساختار بودجه، اصالح 
نظام بانکی، طرح شفافیت و رفع قوانین زائد پرداختیم و در مشکالت روزمره نیز مسائلی از قبیل بورس، مسکن و نظارت بر 
اجرای پروژه های نیمه تمام را در دستورکار قرار دادیم.رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در این مقطع نیز با توجه 
به گرانی ها، شرایط کرونا و سایر مشکالت به دنبال طرح معیشت بودیم. برخی در کشور به دنبال برچسب سیاسی زدن به 
این قانون هستند، اما این واقعیت امروز جامعه ماست که به دلیل انبوهی ناکارآمدی ها به این وضع رسیده ایم و باید برای 
مشکالت روزمره مردم هم راه حل داشت.وی افزود: خوشحالیم که دولت هم بعد از مدتی به همین نتیجه رسید و امیدواریم 
با استفاده از فرصت قانون حمایت معیشتی از مردم، به کمک مردم بیایند.قالیباف خاطرنشان کرد: جلب اهتمام دولت به 
مسأله کمک معیشتی به مردم هر چند دیرهنگام ولی نشانه خوبی است و مجلس از آن استقبال می کند. مهم نیست که این 
طرح به نام چه کسی به انجام برسد، مهم این است که این طرح هرچه زودتر اجرایی شود. باید با اجرای سریع و دقیق قانون 
تاخیرهای چندماهه در حمایت معیشتی از مردم را جبران کنیم.رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در خصوص 
موضوع کرونا الزم به ذکر است که عالوه بر لزوم رعایت همه جانبه پروتکل ها و مقررات تعیین شده توسط مردم عزیز باید در 
سطح مدیریتی نیز اقدامات الزم برای مقابله با ویروس انجام شود.قالیباف با اشاره به شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: یکی 
از ملزومات اثربخشی قرنطینه افزایش تعداد تست های رایگان و یا با قیمت های کنترل شده به خصوص در مناطق قرمز 
است. توجه ویژه به مشکالت شغلی مجاهدان عرصه سالمت و کادر درمان و همچنین تخصیص همه گیر و بدون استثنای 
هزینه های تخصیص یافته برای پرداخت مطالبات کادر درمان و نیز تأمین تجهیــزات الزم برای این عزیزان به طور ویژه 

مدنظر دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه :
ایران نسبت به کشورها مسووالنه رفتار می کند

رییس مجلس شورای اسالمی: 

بسیج خدمات بی نظیری در پیشبرد اهداف انقالب داشته است

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گفت : بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس و نیز تاکنون در 
جهت پاسداشت ارزش ها و آرمان های اسالم ، انقالب و حراست 
از نظام مقدس جمهوری اسالمی و ملت شــریف ایران با تمام 

توان خویش ایثار کرده است.
به گزارش ایرنا ، سعید اوحدی در آستانه پنجم آذر سالروز 
صدور فرمان تاریخی امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل بسیج 
مستضعفین و به مناســبت هفته بســیج افزود : بسیج از آغاز 
شکل گیری تاکنون با برخورداری از نیروهای مؤمن و انقالبی 
و حضور ســازمان  یافته، فعال و مقتدرانه  خود به عنوان بخش 
مؤثری از نیروهای اجتماعی توانسته اســت با ایثار، رشادت، 
جانفشانی و با بصیرت و کوشش آگاهانه اقدامات مؤثری به ویژه 
درمدیریت بحران های مختلف و همچنین شکست توطئه های 

دشمنان این مرز و بوم انجام دهد.

وی تصریح کرد : بسیاری از شــهدای واالمقام و ایثارگران 
معزز لباس بســیجی بر تن داشــتند و امروز نیز بســیاری از 
بســیجیان غیور جهت دفاع از ارزش ها و آرمان ها با روحیه ای 
برگرفته از مکتب عاشورا ،گام در میدان مبارزه حق علیه باطل و 

دفاع از ارزش های واالی الهی، انسانی و انقالبی می گذارند.
 وی افــزود: بی تردید با حضور بســیجیان جــان  برکف 
توطئه های قدرت های اســتکباری هیچ گاه به نتیجه نخواهد 
رسید و تا مادامی که بســیج و تفکر بســیجی و روحیه ایثار و 
مقاومت در جامعه ما غالب باشد اقتدار و شکوه این نظام برقرار 
خواهد بود.معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران در ادامه دیدارهای مســتمر با خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران روز شــنبه با خانواده شهید مدافع سالمت »دکتر 
محمود پویانی راد« و خانواده شــهید جانبــاز »محمد میرزا 
عبداهلل« دیدار و گفت وگــو کرد.اوحدی در دیــدار با خانواده 

شهید مدافع ســالمت »دکتر محمود پویانی راد« متخصص 
بیهوشــی بیمارســتان فیروزگر تهران گفت: پزشکان و کادر 
درمان در حرفه ای مشغول هستند که جایگاه آن ها برای مردم 
همراه با آرامش اســت.وی با اشــاره به جایگاه کادر درمانی در 
شرایط کنونی خاطرنشان کرد: خداوند قدرتی را در پزشکان و 
کادر درمان قرار داده است که آرامش بخش هستند. پزشکان و 
کادر درمانی در این شرایط خالصانه و آگاهانه خدمت می کنند 
و به شهادت می رسند و این خدمت و ایثار ارزش مقدسی دارد 
و باید قدردان آنها باشیم.شهید مدافع سالمت دکتر »محمود 
پویانی راد« متخصص بیهوشــی بیمارســتان فیروزگر ۱۰ 
شهریور ماه امســال به دلیل ابتال به بیماری کووید ۱۹ در 5۹ 
سالگی به شهادت رسید.اوحدی همچنین در دیدار با خانواده 
جانباز شهید »محمد میرزا عبداهلل« گفت: شهدا زمانی که در 
ســال های دفاع مقدس به جبهه ها می رفتند مسیر شهادت را 

انتخاب کردند و در وصیت نامه هایی که می نوشتند به این نکته 
اشاره می کردند که هدف آن ها شهادت است.

رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران خطاب به همسر این 
جانباز شهید گفت: شما به عنوان همسر شــهید این عزت را 
داشتید که در کنار جانباز دفاع مقدس زندگی کنید و در شرایط 
سخت در کنار این جانباز شهید به عنوان یکی از بهترین های 

روی زمین باشید و موجب آرامش ایشان شوید.
وی با اشاره به ارزش شــهدا در مســیری که طی کردند، 
خاطرنشان کرد: شــهدا با عزت در این دنیا زندگی کردند و با 
مرگ آگاهانه همه چیز خود را فدای ارزش ها و ایران اســالمی 
کردند.جانباز 7۰ درصد شهید محمد میرزا عبداله سال 5۹ در 
اثر اصابت ترکش در منطقه سوسنگرد به درجه رفیع جانبازی 
نائل آمد و ســرانجام ۲۳ آبان ماه ســال جاری پس از ۴۰ سال 

جانبازی به یاران شهیدش پیوست.

وام نوسازی بافت فرسوده افزایش می یابد؟
چینش تمام تخم مرغ ها در سبد طرح ملی مسکن

به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی با توجه بیش از حد به طرح اقدام ملی مسکن، سایر بخش های مهم در ساخت و ساز 
از جمله نوسازی بافت های فرسوده را به فراموشی سپرده است.

در حال حاضر بخش مسکن با ورود دیرهنگام دولت جهت تأمین مسکن اقشار متوسط، آرام آرام به سمت تجمیع نیروها 
و ظرفیت ها در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ســوق داده می شــود. اگرچه دولت در ماه های پایانی خود به سر می برد و از 
سوی دیگر، ساخت و ساز یک فرآیند زمان بر است، اما دولت دیرهنگام به یاد راه اندازی نهضت مسکن سازی افتاده است.

تا قبل از اجرای دو طرح »دولتی مسکن مهر« و »تقریباً دولتی اقدام ملی«، تمام ساخت و سازها در اختیار بخش خصوصی 
بود؛ این بخش نیز با توجه به میزان نیازی که احساس می شد و همچنین حجم تقاضا و درخواستی که وجود داشت، برای 

متقاضی احداث می کرد و به فروش می رساند. اما ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر و بیش از ۴۰۰ هزار واحد 
طرح اقدام ملی مسکن، الگویی جدید در ساخت و ساز دولتی ارائه داد.علت کاهش ساخت مسکن در کالنشهرها، کمبود 
زمین استبر اساس برآوردها، در تهران تا 7۰ درصد ارزش ملک را زمین تشکیل می دهد؛ بنابراین اگر سازنده ای قصد ساخت 
و ساز مســکونی در تهران داشته باشد، می بایســت پس از خرید زمین مربوطه، اقدام به شروع ساخت کند.به خصوص در 
کالنشــهرها که با توجه به اتمام حجم اراضی در اختیار مردم و باقی ماندن اراضی دولتی محدود، عمده پیمانکاران و انبوه 
سازان به سمت اجرای طرح های وابسته به دولت حرکت کرده اند.از همین رو اســت که وزارت راه و شهرسازی چاره کار را 
در افزایش حریم و محدوده شهرهایی دیده است که اراضی دولتی در آنها برای احداث طرح ملی مسکن با محدودیت روبه 
رو است.به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی، اراضی طرح اقدام ملی مسکن به 
روش های مشارکتی و ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می شود که در هر دو حالت، در هنگام تحویل مسکن، از متقاضیان هزینه 

زمین دریافت نمی شود؛ بلکه به صورت اقساط هزینه اراضی دولتی از مالک واحدهای طرح اقدام ملی اخذ خواهد شد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران: 

بسیج حافظ آرمان های انقالب و شهدا است



در حالی پرداخت یارانه ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی در آستانه 
یازده سالگی است که در شرایط کنونی به دلیل بحران ناشی 

از شیوع کرونا چهار یارانه متفاوت در کشور پرداخت می شود.
سال ۱۳۸۹ بود که دولت احمدی نژاد با هدف از میان بردن 
یارانه پنهان در اقتصاد و رقابتی کردن اقتصاد کشور نسبت به 
اصالح قیمت بنزین و سایر فرآورده های سوختی اقدام کرد 
و مقرر نمود بــا هدف جبران این افزایــش قیمت ماهانه ۴5 
هزار و 5۰۰ تومان به هر ایرانی پرداخت گردد. هر چند سایر 
اهداف پیش بینی شده نظیر حمایت از تولید و ارتقای سیستم 
بهداشت و درمان و ... هیچ کدام نتوانست در قالب طرح اصالح 
ساختار یارانه ها اجرایی شــود و این طرح به پرداخت یارانه 
نقدی به شهروندان ایرانی تقلیل یافت اما در عمل به تدریج 
یارانه های پنهان نیز به اقتصاد بازگشت و شرایطی پیچیده تر 

از قبل حکمفرما شد.
  در ســال های گذشــته بارها تالش هایــی باری حذف 
برخورداران از فهرســت یارانه بگیران اجرایی شد اما در عمل 
نزدیک به 6۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران از 

یارانه های نقدی برخوردار می شوند.
 در طرح هدفمندی یارانه ها دوره پرداخت یارانه نقدی 5 
سال پیش بینی شــده بود اما حاال یارانه های ۴5 هزار و 5۰۰ 

تومانی در آستانه عبور از ده سالگی است.
از ســال گذشــته اما با اجــرای دور جدید سیاســت 

اصالحی قیمت بنزین، دولت یارانه ای تحت عنوان یارانه 
معیشــتی را برای 6۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در نظر 
گرفت تا جبرانی برای افزایش هزینه بنزین از هزار تومان 
به سه هزار تومان باشــد. یارانه های معیشــتی بر اساس 
تصمیمات اتخاذ شده در سال گذشته به این شرح تعیین 
شــد. به خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ 
هزار تومان، ســه نفره ۱۳۸ هزار تومــان، چهارنفره ۱7۲ 
هزار تومان و پنج نفره و بیشــتر۲۰5 هزار تومان پرداخت 
می شــود.به این ترتیب خانوارهای مشمول یارانه در کنار 
۴5 هزار و 5۰۰ تومان مبلغ یارانه نقدی، از یارانه معیشتی 

برابر با ارقام اعالمی بهره مند می شوند.
یارانه خاص کرونا

هر چند مجلس شورای اسالمی با تصویب طرحی دولت 
را مکلف به پرداخت یارانه ای ۱۲۰ هزار تومانی به 6۰ میلیون 
نفر از جمعیت ایران کرده اســت اما پرداخت یارانه به آسیب 

دیدگاه کرونا، پیش از این نیز سابقه دارد.
دولت در ابتدای ســال جاری برای ســه میلیــون نفر بر 
پایه بعد خانوار یارانه ای بین ۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان در طی 
چهارماه پرداخت کرد. در عین حــال خانوارهای یارانه بگیر 
پیش تر یک میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه دریافت 
کردند و بازپرداخت این تسهیالت از محل یارانه انها محاسبه 

می شود.

 حاال اما مجلس دولت را مکلف کرده است تا پایان اسفند 
یارانه ای ۱۲۰ هزار تومانی بــرای دهک های پایین و 6۰ هزار 

تومانی برای سایر دهک ها در نظر بگیرد.
طبق مصوبه مجلس دولت مکلف شــده است نسبت به 
تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی 
شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل شصت میلیون 
نفر)ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار 
به مبلغ یک میلیون و دویست هزار )۱.۲۰۰.۰۰۰( ریال برای 
هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد 
با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دســتمزد و مبلغ ششصد 
هزار )6۰۰.۰۰۰( ریال برای هر یک از افراد ســایر دهک های 

مشمول فوق الذکر اقدام نماید.
یارانه از نوع چهارم

در حالی که مقدمات پرداخت ایــن یارانه در حال تدوین 
اســت، دولت نیز یارانه ای برابر با صد هزار تومــان برای ۳۰ 
میلیون نفر از جمعیــت نیازمند ایران تدارک دیده اســت.

دهک های پایین درآمدی ، زنان سرپرســت خانوار، افرادی 
که تحت پوشش کمیته اداد و بهزیستی هستند از این یارانه 

برخوردار می شوند.
 این یارانه به مدت ۴ ماه به ســی میلیون نفر از جمعیت 
کشور پرداخت می شود و در کنار این یارانه دور دوم پرداخت 

وام قرض الحســنه یک میلیــون تومانی بــرای ۱۰ خانوار 
یارانه بگیر نیز اجرایی خواهد شد.

بر این اســاس، برای خانوار یک نفره کــه ۴5 هزار و 5۰۰ 
تومان یارانه نقدی، 55 هزار تومان کمک معیشــتی و ۱۰۰ 
هزار تومان کمک بالعوض کرونا دریافت می کند در مجموع 
تا پایان ســال هر ماه حدود ۲۰۰ هزار و 5۰۰ تومان پرداخت 
خواهد شد.با اجرایی شدن مصوبه مجلس این یارانه بین 6۰ تا 

۱۲۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این اقدامات با هدف جبران بخشــی از آسیب های ناشی 
از شیوع کرونا برای خانوارهایی که کم برخوردار هستند، در 
دستور کار قرار گرفته است. شیوع کرونا نه فقط اقتصاد ایران 
که اقتصاد جهان را با بحرانــی ادامه دار و زیانی هنگفت روبرو 
کرده است. بســیاری از افراد در سراسر جهان شغل خود را به 
واسطه شیوع کرونا از دست داده اند و این بیماری نقشی موثر 

در گسترش فقر داشته است.
 پیش بینی بودجه خاص برای صنــدوق بیمه بیکاری با 
هدف پرداخت بیمــه بیکاری به بیکارشــدگان نیز از جمله 

اقداماتی است که صورت گرفته است.
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اقتصاد
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان دولت در دور دوم حمایت های مالی کرونایی از اقشــار آســیب پذیر پرداخت روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

وام یک میلیون تومانی برای ۱۰ میلیون خانواده و کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی 
برای ۳۰ میلیون خانوار را در نظر گرفته است.

به گزارش ایرنا، هفته گذشــته دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از شیوع 
بیماری کرونا دور جدیدی از تعطیلی گســترده در سراسر کشــور را اجرا کند. با  
تعطیلی  کسب و کارها رییس جمهوری اعالم کرد که مســاعدت های مالی برای 

گروهی از مردم در نظر گرفته است. 
این حمایت مالی شامل پرداخت چهارماه کمک هزینه بالعوض و امکان دریافت 
وام بانکی است. مبلغ کمک هزینه ۱۰۰ هزارتومان اســت که به مدت چهارماه )از ماه 

جاری تا پایان سال( به حساب ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط پرداخت خواهد شد. 
طبق گفته رییس جمهوری بــرای  ۱۰ میلیون خانواده نیــز وام یک میلیون 
تومانی با بازپرداخت ۳۰ ماهه پرداخت می شــود. البته دولــت پیش از این نیز وام 

یک میلیون تومانی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر در ۳۰ قسط پرداخت کرد و تا 
کنون پنج قسط آن از خانوار کسر شده است. 

تا کنون مشخصات دریافت کنندگان این کمک ها اعالم نشده است اما به طور 
معمول زنان سرپرست خانوار، کارگران روزمزد که درآمد ثابت ندارند و افراد تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیســتی در لیست افراد تحت حمایت 

طرح های دولتی قرار دارند. 

جزئیاتپرداختکمکهزینه۱۰۰هزارتومانیووامیکمیلیونیکرونا

مدیرعامل و مدیران ارشــد گروه خودروسازی سایپا در نشست 
مشترک با اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه 
های خودرو، نحوه اجرای بســته جهش تولید صنعت خودرو و قطعه 
سازی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل پایانی می گذراند 
را بررسی کردند. در این جلســه قرار شد پیشنهادهاي مطرح شده از 
ســوي طرفین برای افزایش تولید خودرو و کاهش التهاب هاي بازار، 
در نشست هاي تخصصي ارزیابي شــود.به گزارش سایپانیوز، در این 
نشست مشترک، سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی 

سایپا با اشاره به طراحی و تدوین بسته جهش تولید صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت که مراحل پایاني خود را طي مي کند، 
گفت: گروه خودروسازي سایپا مکلف شده است که در شش ماهه نخســت اجراي طرح یاد شده ۳۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید کند 
و در شــش ماهه دوم اجراي طرح جهش تولید صنعت خودرو افزایش ۱۰ درصدي تولید هدف گذاري شده است.وی ادامه داد: قطعا هدف 
گذاري صورت گرفته براي افزایش تولید با همراهی و همکاری قطعه سازان کشور محقق خواهد شد، به همین منظور، در جلسات و نشست 
هاي تخصصي بایستي تمام چالش ها و خواسته هاي طرفین مطرح شود تا در زمان اجراي طرح جهش تولید صنعت خودرو آمادگي هاي 
الزم وجود داشته باشد. در این جلسه، انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو مشکالت و چالش هاي خود را با مدیرعامل گروه 
خودروسازي سایپا در میان گذاشتند و قرار شد در نشست هاي تخصصي تمام موارد مطرح شده و خواسته هاي قطعه سازان مورد بررسي 
دقیق قرار گیرد تا سطح همکاري طرفین با هدف افزایش تولید خودرو، تقویت شود.اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
پیشنهاد دادند در صورتي که گروه خودروي سایپا مي تواند، اصالح قراردادها با سرعت انجام شود تا صورت هاي مالي قطعه سازان سودآور 
شود و با اعتباراتي که صنعت قطعه ســازي نزد بانک ها دارد، حجم نقدینگي افزایش پیدا کند.در این میان طرفین توافق کردند که سطح 
همکاري ها به گونه اي افزایش پیدا کند که تولید هزار و 7۰۰ دستگاه خودرو به ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو برسد.موضوع دیگري که در 
نشست مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه 

های خودرو مطرح شد تامین مواد اولیه از سوي شرکت هاي داخلي و استفاده از اعتبار خودروسازان بود.

دژپســند گفت: برای تامین بودجه از صندوق توسعه ملی 
برداشت نشده و در سال ۹۹ تنها ۴ درصد از صندوق توسعه ملی 

برداشت کرده ایم.
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصــادی و دارایــی در برنامه 
نگاه با اشــاره به عرضه های صندوق قابل معامله به مردم برای 
تامین مالی بهتر دولت در دوران کرونایی بیان کرد: در بسیاری 
از کشــورهای دنیا با ورود کرونا ، مصرف انرژی کاهش و احتکار 
افزایش پیدا کرد و بســیاری از بانک های مرکزی با مشــکالت 

مختلفی رو به رو شــدند اما ایران کشــوری که رئیس جمهور آمریکا آن را تهدید به برکناری نظام در دو سال گذشته کرده بود، 
توانست از مشکالت عبور کرده و فضا را مدیریت کند. وی تاکید کرد: علت عمده تورم ایجاد شده در کشور، افزایش هزینه هاست. 
وارداتی که انجام می دهیم حدود ۸۰ درصد کاالهای واســطه ای و مواد اولیه ای بوده است وقتی این کاالها متاثر از نرخ ارز دچار 
افزایش قیمت می شوند، این به فرآیند تولید و هزینه تمام شده تولید منتقل می شود و زنجیره وار تا بازار مصرف نیز ادامه پیدا می 
کند.دژپسند گفت: با توجه به دالریزه بودن اقتصاد ایران،آثار افزایش نرخ دالر را در کاالها شاهدیم. در برخی موارد به فضای بی 
اعتمادی مردم دامن زده شد افرادی که فضای سوداگری را ایجاد کردند به فکر مردم نبودند و بازارها را برهم زدند.مردم به دلیل 
افزایش قیمت ها در سختی هستندوزیر اقتصاد تاکید کرد: تحریم ها آثار بدی بر زندگی عموم مردم گذاشت، ما واقفیم که مردم 
ما خیلی سخت شرایط اقتصادی را سپری می کنند و تاکید می کنم مسئوالن دغدغه واقعی برای بهبود شرایط دارند. دژپسند 
ابراز کرد: ما صادرکنندگان را یار دوازدهم خود نمی دانیم و بلکه همراه رسمی خود برای کنترل تورم و تامین نیاز کشور می دانیم 
افرادی که تحت پیگرد قانونی برای بازگشت ارز به کشور هستند را صادرکنندگان اصیل نمی دانیم و همواره از صادرکنندگان 
تقدیر کرده و قدردان خوش حسابان این صنف بوده ایم.وی با اشاره  به اتکای دولت به شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: تعداد 
شرکت های دانش بنیان طی سال های گذشته به 5 هزار شرکت رسیده است و این بیانگر تاکید دولت بر این شرکت هاست که 

مثال آن را به تولید واکسن کرونا می توان زد.

در جلسه مدیرعامل سایپا با هیات مدیره انجمن صنفی قطعه سازان مطرح شد:
افزایش تولید خودرو با اجرایي شدن بسته جهش تولید صنعت خودرو

وزیر اقتصاد :
مردم از بورس ترسانده شده اند

ارزش سهام عدالت افزایش یافت
ارزش واقعی سهام عدالت که در ماههای گذشته 
تحت تاثیر روند نزولی بورس قرار گرفته و کاهش یافته 
بود، با صعودی شدن حرکت شــاخص کل بورس، 

افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، ارزش واقعی ســهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، در تاریخ ۱۳ مردادماه، 
کمی بیشتر از ۱7 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در تاریخ 
چهارم شهریورماه کمی بیشتر از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان و در تاریخ ۳۱ شهریورماه، کمی بیشتر از 
۱6 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. درواقع ارزش واقعی 
سهام عدالت چه با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، چه 
با ارزش اولیه 5۰۰ هزار تومانی و چه با ارزش اولیه یک 

میلیون تومانی، بعد از مردادماه کاهشی بود.
این درحالی است که طی حدود ۱۰ روز گذشته 
که شاخص بورس صعودی بود، ارزش واقعی سهام 
عدالت نیز افزایش یافت؛ به طوریکــه ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیه 5۰۰ هــزار تومانی در 
چهارشنبه هفته گذشته بیش از ۱۲ میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان بود که نسبت به دو هفته قبل بیش از یک 

میلیون تومان افزایش یافت.
بر این اســاس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیه یک میلیون، 5۳۲ هزار و ۴۹۲ هزار تومان در روز 
شنبه، به ترتیب ۲۲ میلیون و ۱۹۰، ۱۱ میلیون و 7۸۰ 

و ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان است.
البته این مباحث درحالی مطح می شود که فعال و 

تا اطالع ثانوی فروش سهام عدالت متوقف شده است.

قیمت گذاری کره آزاد شد
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار با توجه به تغییر 
نرخ ارز کره وارداتی از رسمی به نیمایی، قیمت گذاری 
تثبیتی این محصول برداشــته شــد و واحدهای 
تولیدکننده می توانند با رعایت ضوابط قیمت را تعیین 

کنند.
به گزارش ایســنا،   در جدیدترین مصوبات 
ســتاد تنظیم بازار به تغییر نرخ ارز کره )انتقال 
از گروه ۱ به گروه کاالیی( و اتمام موجودی آن با 
نرخ ارز رسمی اشاره و اعالم شده که از آنجاییکه 
اقالم گروه دو مشــمول قیمت گذاری تثبیتی 
نیستند مقرر شــده واحدهای تولید کننده کره 
نســبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت 
گذاری هیئت تعیین و تثبیــت قیمت ها اقدام 

کنند.
شهریور ماه امسال  قیمت کره نزدیک به دو برابر 
شد و قیمت کره ۱۰۰گرمی از ۴5۰۰ تومان به حدود 
۸۰۰۰ تومان رســیده و در نهایت ستاد تنظیم بازار 
همین قیمت را تایید کرد. علت این افزایش قیمت نیز 
تغییر گروه ارزی این کاال از دولتی به نیمایی از سال 
گذشته عنوان شده که حاال با توجه به اتمام ذخایر قبلی 
تاثیر خود را در بازار نشــان داده است. البته در نهایت 
کارگروه ستاد تنظیم بازار، قیمت کره داخلی ۱۰۰ 

گرمی را ۸۰۰۰ تومان تعیین کرد.

صادرات بیش از ۵.۷ میلیون 
دالری خودرو در سال ۹۸

سخنگوی گمرک گفت: در ســال ۹۸ حدود هزار 
و۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و 7۲۲هزار 
و 7دالر به ۹کشور صادر شده اســت.به گزارش ایلنا؛ 
سید روح اله لطیفی  سخنگوی گمرک اظهار داشت: 
در سال ۹۸ ، حدود هزار و۳۰۰ دستگاه خودرو به وزن 
یک هزار و 57۳ تن به ۹ کشــور هنگ کنک، تایوان، 
سوریه، امارات، اسپانیا، چین،عراق و ترکیه صادر شده 
است.وی افزود: کشور عراق با ۳میلیون و ۱۲۲هزار و 
۹۰۰ دالر، آذربایجان با یک میلیون و ۱5۹هزار و ۴۰۰ 
دالر، ســوریه با ۹۸۱هزار و ۸۲5 دالر سه مقصد اول 
خودروهای ایرانی بودند.لطیفی  در ادامه  در خصوص 
میزان صادرات خودرو گفت: هنگ کنگ با ۱۱6هزار 
و ۸6۲ دالر، اســپانیا با ۹6هــزار و ۳6۲دالر، تایوان با 
7۹هــزار و 5۲۱دالر، چین با ۳6هــزار و 6۰۰ دالر ، 
ترکیه با هفت هزار دالر و امارات با چهار هزار و 66۲دالر 
دیگر خریداران خودرو از کشورمان بودند.سخنگوی 
گمرک در خصــوص خودروهــای صادراتی توضیح 
داد: خودروی ســاینا بیش از ۹۰ درصد سبد  صادرات 
خودرو در ســال ۹۸ را به خود اختصاص داده است و 
پراید، تیبا،کوئیک ، سمند،پارس ،۲۰7، هایما ، دنا و 

...مابقی سهمی کمتر از۱۰درصد را در بر می گیرند.
لطیفی افزود: بیشترین تنوع خودرویی  با خودرو 
های تیبا، ساینا،کوئیک ،وانت آریســان،پژو پارس، 

پراید۱۳۱و رهام به مقصد اسپانیا تعلق دارد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان:
افزایش قیمت سیمان تکذیب شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان 
اظهار داشــت: قیمت ســیمان افزایش پیدا نکرده و 
پورتال بورس اطالعات اشتباه درج کرده است. طبیعتا 
خبری که در مورد افزایش قیمت سیمان منتشر شده، 
اشتباه است.عبدالرضا شیخان در گفت وگو با ایلنا در 
مورد خبر افزایش قیمت ســیمان اظهار کرد: قیمت 
ســیمان افزایش پیدا نکرده و پورتال بورس اطالعات 
اشــتباه درج کرده اســت.طبیعتا خبری که در مورد 
افزایش قیمت سیمان منتشر شده، اشتباه است. چند 
وقت پیش فقط پاکت سیمان به دلیل افزایش قیمت 
مواد پتروشیمی گران و همان مقدار به قیمت سیمان 
اضافه شد که مورد تایید هم قرار گرفت. آخرین افزایش 
قیمت سیمان مصوب تیرماه بود. دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به افزایش تقاضای 
داخلــی و تولید ســیمان گفت: در هفــت ماهه اول 
امسال نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۱۸.6 درصد 
افزایش تحویل سیمان در داخل کشور داشته ایم؛ اما با 
افزایش قیمت حمل که در آبان هم دوباره گران تر شد، 
جابجایی سیمان کاهش یافت و نمی تواند از شهرهای 
پرتولید به شهرهای پرمصرف جابجا شود، این باعث 
کمبود ســیمان در بعضی مناطق و افزایش قیمت در 
بازار آزاد شــده اســت.وی افزود: تولید سیمان ۱۳.۳ 
درصد در هفت  ماهه نسبت به هفت ماهه سال گذشته 
افزایش داشته است. در مورد صادرات هم کاهش ۱7 
درصدی را در هفت ماه تجربــه کرده ایم که علت آن 
مربوط به افزایش نیاز داخلی و مشــکالت ارزی است. 
از طرفی دیگر هزینه حمل گران شده که قدرت رقابت 

را کاهش می دهد.

خبر یارانه های جدید در راه استخبر

کریمی تفرشی؛
منشاء ارز متقاضی باید مشخص و شفاف باشد

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور ادامه داد: اگرچه به 
دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور 
خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است اما نباید از تبعات احتمالی 
آزادســازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه هایی که احتماال به بازار ارز وارد می کند که متعاقبا 

خود می تواند باعث ضربه سنگین تر مجدد به تولیدکنندگان شود غافل شد.
مهدی کریمی تفرشی در گفت وگو با ایلنا گفت: بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از راه های عالج بحران ارزی فعلی این 
اســت که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشــخص باشد که ما به ازای 
صادرات، کاال وارد کشور شده است. در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت 

سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می شود و واردات کاال توسط کسانی که ارز در خارج از کشور 
دارند، مجاز خواهد شد.

وی افزود: صادرکنندگانی که از ســال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته اند، می توانند مجوز 
واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کاالهای بــا اولویت وزارت صمت را وارد کنند.

براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده 
یا یک تأمین کننده کاال تهاتر، و از فردا برای واردات کاال اقدام کنند.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران افزود: کاالهای اولویت دار 
و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت ســفارش قرار دارند، فهرست 
کاالهای اولویت دار مشخص شده و صادرکنندگان می توانند با واردات این کاالها رفع تعهدات 
ارزی کنند. تجربه واردات بــا ارز متقاضی در اوایل دهه 7۰ و ۹۱ نشــان داد که این اقدام باعث 

افزایش نرخ ارز می شود. با توجه به اینکه در آن سالها بازار ارز به این حد متشنج نبود.
کریمی تفرشی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام اینســت که تعهدات ارزی انجام شود و 
واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد اما این بار با هدف واردات مواد اولیه موردنیاز 

کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز.این تصمیم به این معنی است که ارزی که از کشور 
خارج شده با کاالهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصوالت غذایی کشور ادامه داد: اگرچه به 
دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور 
خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است اما نباید از تبعات احتمالی 
آزادســازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه هایی که احتماال به بازار ارز وارد می کند که متعاقبا 

خود می تواند باعث ضربه سنگین تر مجدد به تولیدکنندگان شود غافل شد.
نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غالت ایران در پایان افزود: آنچه مسلم است 
افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی 
شود. منشــاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشــد تا منجر به تخلف و سوء استفاده 
احتمالی نشود. شفافیت منشاء تأمین ارز موضوعی بسیار مهم است که اگر نادیده گرفته شود 
تبعات آن می تواند دامن گیر اقتصاد کشور شود.این سیاست می تواند به قاچاقچیان ارز و کاال 

اجازه فعالیت دهد. بنابراین سیاست کنترلی و نظارتی حساب شده و شدیدی را می طلبد.

فعال حوزه کار :
بانکها دست کارآفرینان را بگیرند

یک فعال حوزه کار بر لزوم فراهم کردن بستر کسب و کار برای کارآفرینان تاکید کرد و گفت: 
باید قدر کسانی که سرمایه های خود را به عشق وطن در تولید به کار گرفته اند، بدانیم.

رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت از کارآفرینان 
کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: بیشتر کارآفرینانی که وارد فعالیتهای کارآفرینانه می شوند، 
ریسک این کار را می پذیرند اما به دلیل عدم حمایت مالی، وجود قوانین دست و پاگیر، عدم صدور 
مجوز کسب و کار یا طوالنی شدن فرایند آن، سرمایه خود را از دست می دهند و کم کم دلسرد 
می شوند در حالی که باید کارآفرینان را هم به لحاظ مالی و مالیاتی و هم تامین مواد اولیه حمایت 
کنیم تا آنها سرپا بمانند و تولید داخل رونق بگیرد.وی با بیان اینکه بانکها باید دست کارآفرینان را 

بگیرند، ادامه داد: در تمام کشورها بانکها در سود و زیان تولیدکننده و کارآفرین شریکند و ضرر و 
زیان یا سود و منفعت آنها را متعلق به خود می دانند ولی ما با بروکراسی های اداری کارآفرینان را 
از کار دلسرد می کنیم و با موانع مختلف سد راهشان می شویم. کسانی که سرمایه هایشان را در 
تولید به کار گرفته اند به عشق وطن می خواهند کارآفرینی کنند بنابر این باید قدر آنها را بدانیم 
و شرایط کسب و کار را برایشان آسان کنیم.این فعال حوزه کار با تاکید بر حمایت همه جانبه از 
کارآفرینان و رفع موانع و مشکالت پیش روی آنها، حمایتهای مالیاتی و اعطای تسهیالت بانکی را 
در این زمینه موثر خواند.پورموسی گفت:در شرایطی که کارآفرینان با مشکالت اقتصادی دست 
و پنجه نرم می کنند نباید وقتی به مشکل برخوردند یا اقساط بانکی آنها عقب افتاد کارخانه ها 
بسته شوند و بانکها با حکم قضایی آن را به مصادره خود درآورند چون با بسته شدن کارخانه ها، 
خط تولید تعطیل و کارگران بیکار می شوند، معیشت یک خانواده و امنیت شغلی کارگر به خطر 

می افتد و سرمایه کارآفرینان و تولیدکنندگان از بین می رود.

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای                        
 نوبت دوم

مناقصه گذار  : شرکت توزیع نیروي برق خوزستان

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ   99/09/02 لغایت 99/09/06
تاریخ بازدید: تاریخ   99/09/08 لغایت 99/09/17

محل دریافت اسناد مناقصه:اسنادمناقصه در سامانه الکترنیکی دولت )www.setad iran.ir(می باشد .
ضمنادانلود و بارگذاری و ثبت پاکات فقط از طریق سامانه ستاد ایران قابل انجام خواهد بود.

تاریخ تحویل پاکات مناقصه: تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه  مورخ 99/09/19
محل تحویل پاکات مناقصه:اهواز امانیه خیابان شــهید منصفي شرکت توزیع نیروي برق خوزستان طبقه اول  دفتر 

حراست و امور محرمانه 
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: روز دو شنبه مورخ 99/09/24  ساعت 10  

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 300.000 ریال واریز به حساب سپهر شــماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز 
شعبه دز 

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمینهاي معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکي شرکت 
واریز و یا چک بانکي تضمیني در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکي را ضمیمه 

پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید
به پیشنهاد هاي فاقد ســپرده ، سپرده هاي مخدوش ، ســپرده هاي کمتر از میزان مقرر یا چک شخصي و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
به پیشنهاد ها ي فاقد امضا، ، مخدوش و پیشــنهاد اتي که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقًاترتیب اثر داده 

نخواهد شد
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق خوزستان

شماره 
سپرده شرکت در مناقصه برآورد کلی مناقصه )ریال(موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(

9/391/669/867695/000/000پروژه توسعه واحداث شهری روستایی و روشنایی شهرستان گتوند99/63

7/089/476/258580/000/000فیدرخروجی شهرستان رامشیر99/64

12/475/630/1601/050/000/000پروژه های توسعه شهری و روستایی شهرستان بهبهان99/65

14/176/897/5151/101/000/000پروژه های اصالح وبهینه شهری خرمشهرو ترانس زیرخط آبادان99/66

 

»آگهی مناقصه«
 

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1399 پروژه هاي ذیل را  با مشخصات و شرایط مندرج در 
اسناد مناقصه واگذار نماید اشخاص حقوقي واجد شرایط در صورت تمایل به همکاري مي توانند جهت دریافت 
اســناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : ســمنان - بلوار سعدي -  شهرداري 

مرکزي سمنان -  طبقه همکف مراجعه نمایند. 

1- جهت خرید اسناد مناقصه مي بایست مبلغ500.000 ریال به شــماره حساب 1006261464 نزد بانک شهر 
شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واریز گردد.

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پایان وقت اداري مورخ12 / 9 / 99مي باشد.
3- مهلت ارسال پیشــنهادات تا پایان وقت اداري مورخ13 / 9 / 99و فقط از طریق پست پیشتاز امکان پذیر 

مي باشد.
4- مهلت پاسخگویي تا پایان وقت اداري مورخ12 / 9 / 99از طریق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 

158 مي باشد.
5- پیشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 15 / 9 / 99 در شهرداري مرکزي سمنان بازگشایي مي شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

مبلغ تضمین )ریال(برآورد اولیه)ریال(صالحیت و رتبهعنوان پروژهردیف
 350.000.000 7.000.000.000حداقل ابنیه احداث قبورآرامستان وادي السالم 1



شماره   44125
 دوشنبه   
3آذر 1399

اجتماعی

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

عضوشورایشهرتهران:اختالفاتومناقشاتوزارتبهداشتدرشرایطکنونیبهمصلحتنیست
عضو شورای شــهر تهران گفت: در شرایطی که کشــور به شــدت در التهاب ناشی از این 
همه گیری کروناست در وزات بهداشت که مسئولیت فرماندهی این ماجرا را برعهده دارد، جامعه 
تحمل شنیدن چنین خبرها و اوضاعی را ندارد و باید با کنار گذاشتن اختالفات و مناقشات شان و 

جایگاه خود را حفظ کند.
به گزارش ایلنا، محمد جواد حق شناس در جریان دویست و پنجاهمین جلسه شورای شهر 

تهران در تذکری گفت: از زحمات جامعه بزرگ پزشــکی و کادر ســالمت در این روزها تشکر 
می کنم چرا که در صف اول مقابله با این بیماری قرار دارند. 

او ادامه داد: اما متاسفانه خبرهایی از وزرات بهداشــت به گوش می رسد که خوب نیست. در 
شرایطی که کشور به شــدت در التهاب ناشــی از این همه گیری اســت در وزات بهداشت که 
مسئولیت فرماندهی این ماجرا را برعهده دارد، جامعه تحمل شنیدن چنین خبرها و اوضاعی را 

ندارد و باید با کنار گذاشتن اختالفات و مناقشات شان و جایگاه خود را حفظ کند.
حق شناس گفت: نزدیک به ۴۰۰ نفر از عزیزان خود را در این حوزه از دست دادیم و ادامه این 
روند به هیچ وجه به نفع جامعه ما نیست. سالیان سال تالش شده است تا این سرمایه برای کشور 
به دست آید و امیدواریم در این حوزه به چنین مسائلی رسیدگی شود و هدف از این تذکر، تشکر از 

زحمات جامعه پزشکی بوده است.

رئیــس اتحادیه تاالرهــای پذیرایــی و تجهیز مجالــس تهران از 
ورشکسته شدن بیش از 6۰درصد تاالرها در پی شیوع ویروس کرونا و 
خسارت 5۰۰میلیون تا چند میلیاردی به واحدهای این صنف خبر داد و 

گفت که با این وجود فعاالن این صنف هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند.
مونا رمضانپور/به جرات می توان گفت بیش از ۹۰ درصد تاالر های 
پذیرایی ورشکسته شده اند و تاکنون حدود 6۰ درصد آن ها برای ابطال 
جواز به اتحادیه مراجعه کرده اند. متاســفانه هیچ گونه حمایتی تا این 
لحظه از سازمان ها و نهاد ها در خصوص جبران زیان تاالر ها نشده، فقط 
دولت اعالم کرده مدیران تاالر های پذیرایی در سامانه کارا ثبت نام کنند 

تا کمک های دولت شامل حالشان شود.
10 ماه تعطیلی تاالرهای پذیرایی

خســرو ابراهیمی نیا، رئیــس اتحادیه تاالرهــای پذیرایی تهران 
درخصوص وضعیت تــاالرداران در این مدت کرونایــی به خبرنگار ما 
گفت: تاالردارها تنها صنفی هستند که ۱۰ ماه است که تعطیل هستند 
و فارغ این بحث هایی که این مدت گفته شده، امیدواریم پس از دو هفته 
قرنطینه اطالع رسانی شود تا مراســمات و گردهمایی های باال ۱۰ نفر 
به تاالرهای پذیرایی بروند چرا کــه در تاالرهای پذیرایی پروتکل های 

بهداشتی در تاالرها رعایت می شود.
وی در  ادامه افزود: پس از دو هفته تعطیلی در بدو ورود می توان ضد 

عفونی شــوند و در حین برگزاری مراسم پرتکل های بهداشتی رعایت 
خواهد شد اما متاسفانه در این مدت تاالرها را بسته اعالم کردند و مراکز 
پذیرایی مانند سفره خانه ها،چلوکبابی ها و.. را بازگشایی کردند و مردم 
مراسمات خود را بدون رعایت کردن پرتکل های بهداشتی در این مکان 
ها برگزار کردند همه ما شاهد برگزاری عروسی هایی در سفره خانه ها و 

چلوکبابی ها بودیم و این اپدمی کرونا را افزایش داد. 
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران در ادامه درباره تعطیلی های 
ادامه دار افزود: با توجه به اینکه اواخر سال گذشته سیاست های دولت 
همه فضاهای پذیرایی را بســته اعالم رکده بودما شاهد فوت ۴۰ تا 5۰ 

نفربودیم اما به محض بازگشایی های این بیماری گسترش پیدا کرد.
محضرها تاالر شدند

وی درباره اینکه مراسم عروســی ها در محضرها برگزار می شود نیز 
گفت: نکته جالب این اســت که محضرها نقش تاالر را در این مدت ایفا 
می کردند و مراسمات عروسی را در همان فضای ۱۰۰ متری برگزار می 
کردند و این مهمانی ها باعث افزایش بیماری کرونا شد، وقتی محضرها 
یک سرویس بهداشــتی دراند که حتی برای پرسنل خودشان نیز کم 
است مهمانی 7۰ نفری برگزار می کنند وشام هم می دهند این کرونا را 

منتقل نمی کند کرونا از طریق تاالرها افزایش پیدا می کند.
خســرو ابراهیمی نیا در ادامه درباره دادگاهی شــدن تاالردارن به 

خبرنگار ما نیز گفت: درحال حاضر تاالرهای پذیرایی به اتحادیه شکایت 
دارند که چرا تاالرهایی که می توانند ۱۰۰ درصد پرتکل های بهداشتی را 
رعایت می کنند بسته باشد و فضاهایی که الیق بازگشایی نیستند باز می 

شوند امیدواریم بعداز دوهفته قرنطینه تاالرها آزاد شود. 
ورشکستگی مطلق تاالرداران

وی در پایان درخصوص ورشکســتگی تاالرداران اظهارداشت: در 
حال حاضر تاالرها ورشکست مطلق هســتند و پرونده های زیادی در 
دادگاه ها علیه این صنف باز شــده از کارگر از کارفرما، صاحب ملک از 
مستاجر این ها فاجعه است که برای این کسب و کار رخ داده و حمایتی 
نیز هم نمی شود و مسوولین نیز پاسخگو نیستند؟ کسی به این صنف 
توجهی نمی کند. قطعا ســو مدیریت ها باعث شــده تا این صنف رو به 
نابودی رود. امیدواریم بعداز دوهفته این صنف جان دوباره بگیرو و بعداز 

۱۰ ما۹ه بازگشایی شود.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:
اجرای تعطیلی چندروزه، راه 

حل مساله نیست
هاشــمی گفت: اجرای تعطیلی چندروزه راه حل مساله 
نیســت و این تعطیلی فرصتــی را به مســئوالن برای 

اندیشیدن تمهیدات الزم جهت اقدامات اصولی می دهد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،محســن هاشمی 
رئیس شــورای اســالمی شــهر تهران صبح امروز در 
دویست و پنجاهمین جلسه شورا اظهار کرد:از تصمیم 
ســتاد ملی کرونا، بابت تصمیم هرچند دیرهنگام برای 
تعطیلی تشکر می کنیم، همچنین انتظار افکار عمومی 
از مسئوالن وزارت بهداشــت و ستاد ملی مقابله کرونا در 
این شرایط، همگرایی و انســجام است، طرح موضوعات 
اختالفی در رســانه ها، موجب آســیب دیــدن اعتماد 
عمومی به تصمیمات و کفایت مسئوالن وزارت بهداشت 
می شود.رئیس شورای اسالمی شــهر تهران با تاکید بر 
اینکه اجرای تعطیلی چندروزه، راه حل مســاله نیست، 
گفت:این تعطیلی فرصتی را به مسئوالن برای اندیشیدن 
تمهیدات الزم جهت اقدامات اصولی می دهد و مهمترین 
این اقدامات در تهران، تقویت سیستم حمل ونقل عمومی 
برای کاهش ازدحام پس از تعطیالت است.هاشمی یادآور 
شد: باید بدانیم در این بحران که بیشتر کشور های جهان 
را فراگرفته است، مدیریت جزیره ای و سلیقه ای، موفق 
نخواهد بود؛ بلکه باید با همگرایی و اجماع و اســتفاده از 
همه توان وظرفیت کشــور راه عبور از مشکالت را هموار 
کنیم، اما مدیریت شهری تهران تاکنون نه تنها همراهی 
وحمایتی را از دستگاه های مختلف احساس نکرده؛ بلکه 
با چالش ها و مشکالت جدیدی نیز مواجه شده است که 
امیدواریم با توجه ویژه مسئوالن مانند سران قوا، شاهد 

حل مشکالت تهران باشیم.

رئیس مرکز تشخیص جرایم 
سایبری پلیس فتا ناجا هشدار داد؛
کمین مجرمان سایبری در 

حراج »جمعه سیاه«
سرهنگ رجبی نسبت به طراحی و فعالیت فروشگاه هایی 
از سوی مجرمان ســایبری برای روز »جمعه سیاه« هشدار 
داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ علی 
محمد رجبی رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امســال نیز به تقلید 
 Black( از فروشــگاه های غربی شــاهد بلک فرایــدی
Friday(، حراج جمعه ســیاه در آخرین جمعه ماه نوامبر 
برابر با 7 آذر ماه هستیم، اظهار داشت: در ظاهر فروشگاه های 
آنالین شــرکت کننده در این حراج بزرگ و استثنایی روی 
کاالهای شــان تخفیفی ســنگین ارائه می دهند تا توجه 
مشتریان را جلب کنند، اما پشت تمام این تبلیغات گسترده 
تخفیف های ویژه و استثنایی آن ها تنها ترفندی نهفته است.

وی افزود: از این رو هر ساله بعد از بلک فرایدی شاهد شکایت 
قابل توجهی از مردم به خاطر کالهبرداری های صورت گرفته 
در خرید های آنالین این حراج های بی سابقه هستیم.رئیس 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
ادامه داد: یکی از روش های کالهبرداری در حراج جمعه سیاه 
به این صورت است که کاالی تبلیغ شــده با کاالی تحویل 
شده به خریدار از نظر کیفیت و مشخصات و همچنین از نظر 
اصالت و جنس کاال متفاوت است.این مقام مسئول به ارسال 
نشدن کاالی خریداری شده در حراج از سوی فروشگاه های 
تقلبی اشاره کرد و گفت: برخی فروشــگاه هایی که در این 
حراج شرکت و در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی 
تبلیغات فراوانی می کننــد اصال وجود خارجــی ندارند و 
فروشگاه هایی هستند که از سوی مجرمان سایبری برای این 
روز خاص طراحی شده اند.وی عنوان کرد: ثبت نام شهروندان 
برای حضور در حراج جمعه سیاه از سوی برخی فروشگاه های 
آنالین با ادعای محدودیت کاال های تخفیف خورده با درصد 
باال برای ســرقت اطالعات هویتی شــهروندان است که در 
آینده از این اطالعات سوءاســتفاده می کنند.رئیس مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا از 
شهروندان درخواســت کرد: توصیه های پلیس فتا را جدی 
گرفته تا در معرض این گونه کالهبــرداری قرار نگیرید و در 
صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس 
فتا به آدرس cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت های 

سایبری با ما درمیان بگذارند.

محسنی بندپی خبر داد؛
۶۵ درصد سارقان استان تهران 

غیر بومی هستند
استاندار تهران گفت: در استان تهران 65 درصد سارقان 
غیر بومی هســتند که همین امر شناســایی سارقان را 
دشــوار می کند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اشاره به اینکه 
تهران شرایط خاصی دارد، گفت: حتما باید نگاه ویژه ای 
در مجموعه حراســت به موضوعات تهران حاکم باشد، 
چراکه وسعت و جمعیت این استان نیازمند دسته بندی 
آســیب ها و فرصت ها اســت.وی ادامه داد: سرریز همه 
آسیب های اجتماعی کشــور را در تهران شاهد هستیم، 
از آســیب های اجتماعی گرفته تا ســرقت های خرد و 
کالن که این مســائل وضعیت اســتان را تحت الشعاع 
قرار می دهند.وی افزود: در استان های کشور ۸5 درصد 
سارقان بومی هســتند، در حالی که در استان تهران 65 
درصد سارقان غیر بومی هستند که همین امر شناسایی 
سارقان را دشوار می کند.محســنی بندپی با بیان اینکه 
مجموعه حراست استانداری تهران بر اساس ارزیابی های 
وزارت کشور در زمره حراست های برتر در کشور شناخته 
شده است، گفت: امروز تمامی فرمانداران استان تهران از 
بدنه وزارت کشور و استانداری انتخاب می شوند و شخصا 
با همکاری مجموعه معاونت سیاسی و اجتماعی اقدام به 

تهیه شناسنامه و رتبه بندی فرمانداران می کنیم.

درخواست دبیرکل سازمان 
G۲۰ جهانی بهداشت از رهبران

ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( از رهبران 
G۲۰ درخواســت کرد تا عادالنه واکسن های کرونا 

را اختصاص دهند.
به گزارش ایســنا، »تدروس آدهانــوم« دبیر کل 
سازمان جهانی بهداشت در نشست مجازی گروه ۲۰ 
از رهبران این کشورها خواست تا واکسن های کرونا را 

به طور عادالنه اختصاص دهند.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در اظهارات خود 
تاکید کرد: تخصیص عادالنه واکسن کروناویروس در 
روند پایــان دادن به همه گیری کوویــد-۱۹و بهبود 

سریعتر وضعیت جهانی نقش مهمی دارد.
وی افــزود: نیاز به ســرمایه گذاری فــوری ۴.5 

میلیارد دالری برای تامین واکسن ها وجود دارد.
تدروس خاطرنشان کرد: کشــورهای G۲۰ که 
دو سوم جمعیت جهان و ۸۰ درصد اقتصاد جهانی را 
تشکیل می دهند نه تنها در پایان دادن به همه گیری 
کروناویروس بلکه در جلوگیری از شیوع بیماری های 

دیگر در آینده نیز نقشی حیاتی دارند.
به گزارش شــبکه خبــری ســی ان ان، دبیر کل 
ســازمان جهانی بهداشــت افزود: برای جلوگیری از 
شیوع بیماری های دیگر در آینده و تاثیر آن بر زندگی، 
معیشت و اقتصاد الزم است همه کشورها بر آمادگی و 

پوشش سالمت همگانی سرمایه گذاری کنند.

معاون سازمان بیمه سالمت خبر داد
اقدام سازمان بیمه سالمت 

برای »تله مدیسین«
معــاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
ســالمت مهمترین برنامه های این حوزه را تشــریح 
کرد و گفت: فراهم شدن زیرساخت های الکترونیک، 
اجرای نظام ارجاع، خریــد راهبردی، تدوین و اجرای 
پروتکل های بیمه ای و تشــکیل شورای فنی سازمان 

از اولویت های اصلی این معاونت است.
به گزارش ایســنا، مهدی رضایی به برنامه های در 
دســت اجرا در حوزه معاونت بیمه و خدمات سالمت 
ســازمان اشــاره کرد و افزود: یکی از برنامه های مهم 
که به عنوان اولویت اول و کلیدی این حوزه محسوب 
می شود، فراهم شدن زیرساخت خدمات الکترونیک 
است که از مدت ها قبل در سازمان شروع شده و تمام 
تالشــمان را خواهیم کرد که تا پایان دولت بتواند به 

نتیجه مطلوب دست یابد.
معــاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
ســالمت ادامه داد: همچنین برنامه نســخه نویسی 
و استحقاق ســنجی از دیگر اقداماتی است که سعی 

خواهیم کرد شتاب بیشتری به آن دهیم.
وی با اشــاره به اینکه نظام ارجاع یکی از ضروری 
ترین اقداماتی است که الزم اســت در حوزه سالمت 
به آن توجه شــود تا بتوانیم به صورت سیستماتیک 
و بدون کاهش خدمات، هزینه هــا را مدیریت کنیم، 
افزود: بدون تردید یکی از دســتاوردهای این برنامه 
کنترل هزینه های حوزه ســالمت خواهد بود. در این 
راستا در حوزه روســتایی با همکاری وزارت بهداشت 
اقداماتی در حال انجام اســت. همچنین برنامه ریزی 
برای اجرای این اقدام در فازهای اولیه در حوزه شهری 
از سیاست های سازمان اســت تا شرایط اجرای نظام 
ارجاع کــه در نهایت باعــث اجرای برنامه پزشــک 

خانواده خواهد شد را به درستی پیش ببریم.

در شورای شهر تهران تصویب شد؛
تأسیس موزه کودکان در پایتخت

اعضای شــورای شــهر تهران با اکثریت آرا، طرح 
الزام شــهرداری تهران به تأســیس موزه کودکان در 

شهر تهران را تصویب کردند.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، اعضای 
شورای شهر تهران طرح« الزام شــهرداری تهران به 
تأسیس موزه کودکان شــهر تهران« را مورد بررسی 

قرار دادند.
محمدجــواد حق شــناس بــه عنــوان رییس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر تهران 
در بیان جزییات این طرح اظهار کرد: براساس قانون 
شورای شهر، مدیریت شهری باید فضا های فرهنگی 
برای شهروندان به خصوص کودکان را توسعه دهد و 
در مصوبه شهر دوســتار کودک نیز ایجاد موزه بازی و 
اسباب بازی برای کودکان مورد تأکید قرار گرفته بود 
که بر همین اساس امروز ما طرحی را تهیه کردیم که 
براساس آن شهرداری ملزم به تأسیس موزه کودکان 
شده اســت که در این راستا شــهرداری عالوه بر این 
که باید این موزه را ایجاد کند بایــد برای بخش های 
مختلف تسهیل گری کرده و نحوه ی مشارکت با آن ها 

را نیز مشخص کند.
وی بیان کرد: شهرداری باید دســتورالعمل الزام 
تأســیس موزه کودکان تهران را ظرف سه ماه باید به 
شورای شــهر بفرستد و نظارت بر حســن اجرای این 
مصوبه برعهده کمیته شهر دوســتار کودک خواهد 

بود.
در ادامه جوادی یگانه - معاون فرهنگی شــهردار 
تهران – به نمایندگی از شــهرداری گفت: ما با کلیات 
این طرح موافق هستیم هرچند که ایجاد موزه کودک 
در مصوبه شهر دوستار کودک وجود داشت و ما آن را 
اجرایی می کردیم، اما دقت داشته باشید که در سطح 
شهر موزه و مکان های مخصوص کودکان وجود دارد و 

می توانیم آن ها را تقویت کنیم.
وی با اشــاره به ارتباط خوب شــهرداری و کانون 
پرورش فکری کودکان اظهار کرد: ما همکاری خوبی 
با ایــن نهاد داریم، امــا می توانیم با ســایر نهاد ها نیز 
ارتباط بهتری برقرار کنیم و این مکان های مخصوص 
کودک را به ســمت موزه های فعال و پویا که کودکان 

در آن نقش بیشتری ایفا کنند سوق دهیم.
 در نهایت اعضای شــورای شــهر تهران پس از 
بیان نظرات و پیشــنهادات به کلیــات طرح« الزام 
شهرداری به تأســیس موزه کودکان شهر تهران » 
رای مثبت داده و برهمین اساس شهرداری موظف 
شد ظرف مدت ســه ماه آینده دســتورالعمل های 
اجرایی ایجاد این موزه را به اطالع شــورای شــهر 

تهران برساند.

مصاحبه اقتصاد پویا با خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران 

کرونا جان تاالرداران را گرفت
خبرخبر

رییس ســتاد فرماندهــی مقابله با کرونا در کالنشــهر 
تهران با تاکید بر اینکه کماکان اســتان و شــهر تهران یک 
شهر قرمز با شــرایط کامالً بحرانی تلقی می شود، گفت: آثار 
محدودیت های دو هفته ای در حوزه مرگ و میر بین یک ماه 
تا ۴۰ روز دیگر و در زمینه کاهش سیر بیماری حداقل تا سه 

هفته دیگر مشخص می شود.  
به گزارش ایسنا ، علیرضا زالی در حاشــیه آغاز پویش بزرگ پاندمی امید و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزارش 
های میدانی از  روز گذشته در تهران کماکان نشان می دهد که محدودیت ها به آن شکلی که مد نظر ماست منجر به تقلیل 
ترددهای درون شهری نشده است، گفت: یافته های ترافیکی شهر و صحنه های میدانی حاکی از آن است که هنوز ریتم 

مورد لزوم و  مطلوب ما در کنترل اپیدمی در شهر تهران حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه البته هنوز برای قضاوت عجوالنه اســت و باید زمان بگذرد تا بتوانیم آثــار این طرح را ببینیم، گفت: 
طبیعتاً آثار این محدودیت ها اگر موفق، موثر و کارا باشد؛ در حوزه مرگ و میر بین یک ماه تا ۴۰ روز دیگر و در زمینه کاهش 
سیر بیماری حداقل تا سه هفته دیگر مشخص می شود. تنها موردی که ممکن اســت اثر بخشی آن  زودتر دیده شود در 
مراجعات سرپایی  حوزه بهداشت و درمان خواهد بود که آن هم بین ۱۴ تا ۱5 روز دیگر دیده می شود و دلیل آن نیز دوران 

نهفتگی این بیماری است.
زالی با بیان اینکه طرح محدودیت های دو هفته ای طبیعتاً یک طرح با محدودیت سازی نسبی تلقی می شود، گفت: 
طبیعتاً این طرح به عنوان الک دان محسوب نمی شود و تفاوت های متعددی با آن دارد،  در  الک دان تعطیلی مطلق شهر  و 
عدم فعالیت اداره ها و دفاتر و سیستم حمل و نقل عمومی مدنظر است، بنابراین طرح فعلی محدودیت های دو هفته ای در 

تهران نباید با الک دان اشتباه گرفته شود.
وی با بیان اینکه طرح فعلی یک طرح با محدودیت های نسبی اســت، گفت: امکان ارزیابی آن در حال حاضر مشکل 
است، چراکه تازه روز دوم اجرای آن اســت و بررسی های میدانی ما نیز حاکی از آن است که کماکان به تقلیل حرکت ها و 
ترددهای بین شهری و درون شهری منجر نشده و ما هنوز نگران هستیم. به عبارت دیگر  همچنان می بینیم که حمل و 
نقل عمومی فعال است و تعداد زیادی از شهروندان  از  وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند و شهر کماکان شلوغ 

است و متاسفانه شرایط شهر تهران در حال حاضر  متناسب با یک شهر کرونا زده نیست.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه امیدواریم در روزهای آینده با اعمال جدی تر محدودیت ها شاهد 
تغییرات بیشتری باشیم، گفت: برای اینکه بتوانیم قضاوت دقیقی داشته باشیم نیازمند تحلیل آماری هستیم که آن هم به 

گذشت زمان نیاز دارد.
زالی همچنین با اشاره به آغاز  طرح اهدای 5۰۰۰ بسته ســالمتی ویژه اقشار محروم از محل مشارکت هموطنان در 
پویش نذر ســالمتی و همچنین آغاز پویش بزرگ پاندمی امید، اظهار کرد: اطالع رسانی های الزم در رابطه با این پویش 
و نحوه مشــارکت خیرین از طریق حوزه روابط عمومی ستاد فرماندهی مقابله با کرونا، رســانه ها و فضای مجازی اعالم 

می شود.

وزیر کشــور با اشــاره به اجرای طرح جدید محدودیت های 
کرونایی تاکید کرد: انتظار داریم ناجا همانند سوابق گذشته قوی 

پای کار بیاید.
به گزارش ایســنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در بازدید از مرکز 
کنترل قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا گفت: طرح 
محدودیت های هوشــمند کرونایی در کنار 6 طرح دیگر به طور 

یکپارچه از روز گذشــته در کشور اجرایی شده است. مقرر شده اســت تا روزانه صد هزار تست کرونا انجام شود و 
افراد مبتال به کرونا در سریع ترین زمان ممکن شناسایی شوند.

وی افزود: مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا تشــکیل شده است و به موازات آن در همه 
شهرستان ها هم چنین ستادی تشکیل شــده اســت. اجرای این طرح ها ضرورت دارد تا در لحظه بخواهیم در 
شهرستان یا در استانی هماهنگی های الزم را انجام دهیم و تشــکیل این ستاد می تواند به سرعت عمل ما اضافه 

کند. از سوی دیگر در این مراکز قصد داریم به ابهامات و سواالت پاسخ دهیم.
وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت،  ادامه داد: در ۲۴ ســاعت گذشته روند اجرای محدودیت ها 
مناسب بوده به ویژه مردم رعایت کرده اند همچنین صاحبان مشاغل همکاری خوبی داشته اند. بحث هماهنگی 
و انسجام در اعالم موارد محدودیت ها باید یکپارچه باشد، چه در شهرســتان ها و چه در استان ها باید مسئوالن 
حرف واحد بزنند چرا که حرف متفاوت مردم را دچــار ابهام و تردید می کند. از همین تریبون به مســئوالن در 

شهرستان ها توصیه می کنم از زدن حرف هایی که موجب تردید و ابهام می شود پرهیز کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به اینکه  با وزارت صمت، وزارت بهداشت و اصناف 
همکاری خوبی برای کنترل مشاغل ایجاد شده است افزود: البته که صنوف همکاری خوبی داشته اند و اکثر آنها 
رعایت کرده اند اما برخی از افراد که رعایت نمی کنند در واقع از قانون تخلــف می کنند و قانون گذار برای چنین 
تخلفی جرایمی در نظر گرفتــه که حتما آن را برای متخلفــان اعمال می کنیم. با توجه بــه تصاویر دوربین ها و 
رصدهایی که داشته ایم ورودی به شــهرهای قرمز و نارنجی کاهش پیدا کرده است و همچنین بحث تردد بعد از 

ساعت ۲۱ به خوبی اجرا شده است.
وی افزود: از ناجا انتظار داریم همانند ســوابق گذشــته قوی پای کار بیاید و به تعداد الزم هم نیروی بســیج 
در اختیار ناجا قرار داده ایم تا هر چه بیشــتر بتوانند در این طرح کمک کنند. طرح محالت باید به صورت جدی 
پیگیری شــود، فرمانداران محترم باید دقت کنند اســاس قرنطینه رهگیری بیماران و کمک های معیشتی به 

درستی انجام شود، همچنین باید گزارش روزانه عملکرد خود را به ستاد ارسال کنند.
وی ادامه داد: بنا نداریــم که اصل را بر جریمه بگذاریم اما طی نظارت هایی که انجام می دهیم اگر الزم باشــد 
متخلفین را حتما اعمــال قانون می کنیم، اگر اعمال قانون به موقع و ســریع انجام شــود مؤثر اســت و قدرت 
بازدارندگی باالیی دارد. به طور مثال خودرویی که از ۹ شب به بعد تردد می کند باید بالفاصله ضمن جریمه برای 

راننده پیامک جریمه هم ارسال شود.

رییس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کالنشهر تهران:
محدودیت های جدید هنوز به کاهش ترددها منجر نشده است

وزیر کشور:
پلیس همانند گذشته قوی پای کار بیاید 

آگهی فقدان سند مالکیت  م.الف: 878
 به نام خانم اکرم السادات حسینی شیده 

  آدرس شهرری خیابان ۲۴ متری روبروی مجتمع 
زکریا کوچه سمیه پالک ۴۲۴

   با تســلیم دو برگ استشــهاد مصدق به شماره 
۳۹7۹۹۲مــورخ۹۹/۰۸/۰5 دفترخانه 5۳ ری به 
شرح وارده ۴۰۲5۴7۴ مورخ ۹۹/۸/5 اعالم نموده 
که شش دانگ یک دســتگاه آپارتمان به مساحت 
۳۳/۴۸متر مربع تحــت پالک 6۳ فرعــی از ۴۱۸ 
اصلی به انضمــام پارکینگ قطعه ۲۸ به مســاحت 
۱۱ متر مربع و انباری شــماره ۹ به مساحت ۱/۴6 
متــر مربع ذیل ثبــت 56۸7۰5 صفحــه ۹۱ دفتر 
۲۳۸7 به چاپــی ۳۸7۸6۰ به نام فاطمه شــریفی 
زمانی ثبت و سند صادر و ســپس برابر سند قطعی 
۳55۴۴ مورخ ۸۹/۱۲/۰۸ دفتــر ۸۲۴ تهران به نام 
اکرم السادات حسینی شــیده منتقل و سپس برابر 
ســند ۳555۴مورخ ۸۹/۱۲/۸ دفتر ۸۴۲ تهران در 
رهن بانک مســکن میباشــد که به علت جابجایی 
منزل مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی ســند 

مالکیت نموده است.
  لذا طبــق مــاده ۱۲۰ آیین نامه قانــون ثبت   
مراتب در یک نوبــت آگهی می شــود تا هرکس 
نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ۱۰ 
روز پس از انتشــار آگهی به ایــن اداره مراجعه و 
اعتراض خــود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت و ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد . 
 سیدمهدی المعی رئیس واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرری از طرف محمد جعفر علی

آگهی حصر وراثت  م.الف875
نظر به اینکــه آقای فرهاد خانی فرزند حســین به 
شــماره شناســنامه ۳۴۳5 صادره از تهران به شرح 
درخواستی که در این شــورا ثبت گردیده درخواست 
صدور گواهی انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته 
است که شادروان حســین خانی فرزند رضا به شماره 
شناســنامه ۱۱۹5 صادره از خوی در تاریخ ۹۸/۹/۲۴ 
در آخرین اقامتگاه خود واقع در کهریزک فوت نموده 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 
فرهاد خانی به شماره شناسنامه ۳۴۳5 پسر متوفی

 زهرا خانی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۲۱۸ 
صادره از تهران دختر متوفی

   معصومــه کلب خانی فرزند حســین به شــماره 
شناسنامه ۴۲۹6 صادره از تهران دختر متوفی 

  و الغیر و اینک این شــورا پس از انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا چنانچه کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت یک 
ماه با این شورا مراجعه و ارائه نماید و گرنه گواهی حصر 

وراثت نسبت به نامبردگان مذکور صادر خواهد شد.
  دبیر شعبه 1 شورای حل اختالف کهریزک

آگهی موضوع ماده 2 قانون و آیین نامه 
اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و 

حمایت از تولید و عرضه مسکن
 برابــر رای شــماره 6۹6مــورخ ۹۹/۸/7 هیئت 
موضوع قانون الحــاق موادی به قانون ســاماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مســکن مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک کهریزک تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم رقیه قربانی فرزند عزت اله به شــماره شناسنامه 
۳۲۲۱۴ و کد ملی ۰۴۹۰۳۰۹6۲۳ صادره از ری در 6 
دانگ به مساحت ۱۹7/۰۹متر مربع به شماره پالک 
55۳6 فرعی از ۸۲ اصلی واقع در کهریزک خریداری 
و متصرف از مالک رسمی حســن پورمحمدی محرز 

گردیده لذا به منظــور اطالع مردم و به اســتناد ماده 
قانون آیین نامه اجرایی قانــون الحاق موادی به قانون 
ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراتب 
یک نوبــت در روزنامه محلی یا کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد لذا در صورت اعتراض ظــرف مدت ۲۰ روز 
از تاریخ الصاق با انتشار آگهی مراتب  دادخواست را به 
مراجع قضایی ظرف مدت ۱ مــاه تقدیم و گواهی ارائه 
نماید بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
   محمد حسین طاهر طلوع دل، رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک کهریزک
  م.الف 879

آگهی مفقودی ابهر
 کارت خودرو وانت نیسان تیپ ۲۴۰۰ مدل۱۳۸۸ 
برنگ ســفید روغنی به شــماره موتور۴۹۹۳۳۳،به 
شماره شاســی NAZPL۱۴۰TBM۲۱۱۰۴۳به 
شــماره پالک انتظامی 5۳7 ق ۴7ایــران 77مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی  نوبتی سه  ماهه  سوم  سال  1399 حوزه  
ثبتی  نیر

نظر به  مدلول مادتین ۱۱و۱۲ قانون  ثبت  و  رعایت 
مادتین  5۹و6۴ اصالحی ائین  نامه مذکور امالکی  که  
از  طرف اشخاص تقاضای ثبت  شده بشرح  فوق  آگهی  

میگردد.
۱-ششــدانگ عرصه  و اعیان  یکباب  خانه  بشماره 
پالک 7۳- فرعی  از  ۲۳۹ اصلی  مفروز و مجزی شــده  
از  ۴6و۴5 فرعی  از اصلی  مذکور واقع در  بخش  ســه  
اردبیل  حوزه  ثبتی شهرســتان  نیر روستای  سوغانلو 
ملکی  آقای  اسماعیل حضرتی سوغانلو فرزند رحمن  

به  مساحت 5۰۴/۹۸ متر  مربع  .
۲-مقدارسه دانگ مشــاع  از  ششــدانگ اعیانی 

یکباب  خانه  بشــماره  پالک ۲5 فرعی از  ۲۰۲ اصلی  
مفروز و مجزا  شــده  از  پالک ۲ فرعی  از اصلی  مذکور  
واقع در  بخش  ســه اردبیل  حوزه  ثبتی شهرستان نیر 
روســتای  جق جق ملکی آقای کالم نظری جق جق  

فرزند سراج  ششدانگ  به  مساحت 5۳۲/۸۱ متر  مربع .
لذا  طبق  مادتین  ۱6و۱7 قانون  ثبت  مراتب  آگهی  
میگردد  تا  هر کسی  نســبت  به  ملک  آگهی  شده  فوق  
اعتراض  و واخواهی  دارد  در صورتیکه  قبال  بین  وی  و 
متقاضی  ثبت  اقامه دعوی  شده  و در  جریان  رسیدگی  
میباشــد  گواهی  دادگاه  صالحه  دایر  بر جریان  دعوی  
را ازتاریخ  اولین  آگهی  تا  مــدت  ۹۰ روز  به اداره  ثبت  
نیر تســلیم  و  رســید  دریافت  دارند و  طبق  مواد  7۴ 
و۸6 آئین  نامه  قانون  ثبت  از  تاریخ  تســلیم  اعتراض 
به  مرجع  ثبتی  به  مدت  یکماه  دادخواســت  به  مرجع  
ذیصالح قضائی  تقدیم  و گواهــی  ان  را ارائه  نمایند در  
غیر اینصورت  برابر  مادتین  یاد  شــده  عملیات  ثبتی  
طبق  مقررات  ادامه  خواهد  یافت تحدید  حدود  پالک  
فوق االشاره  پس  از  انتشار  اگهی  جداگانه بعمل  خواهد  
آمد  اعتراض  بر حقوق  ارتفاقی  طبــق  ماده  ۲۰ قانون  
ثبت  در موقع  تحدید حدود  پذیرفته خواهد  شد و این  
آگهی  به  فاصله  ۳۰ روز  در دو  نوبت  منتشر  خواهد  شد  
بدینوسیله  به  مالکین  و مجاورین اخطار می  گردد  در 
موعد  مقرر  در  محل  حاضر شــده  و نسبت  به  تحدید  
حدود  پالک  مزبور  نظارت  نمایند  و چنانچه  اعتراض  
نســبت  به  حقوق  ارتفاقی  و حدود  ان  داشــته باشند 
طبق  ماده  ۲۰ قانون  ثبت  تا  ســی  روز  از  تاریخ  تنظیم  
صورت  مجلس  تحدید حدود  بوســیله  اداره  ثبت  به  

مرجع  صالحیت  دار  عرضحال  دهند .
تاریخ  انتشار  نوبت  اول  :  روز شنبه  مورخه 
99/8/3
تاریخ  انتشار  نوبت  دوم  : روز  چهارشنبه  
مورخه  99/9/3 
جابر قنبری - رئیس  اداره  ثبت  اسناد و امالک  
شهرستان  نیر

سرپرست دفتر نظارت فرآورده های سالمت:
رمدسیویرهای موجود در ناصرخسرو تقلبی هستند

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو گفت: 
داروی رمدسیویر حتی در داروخانه ها توزیع نمی شــود و موارد توزیع این دارو در خیابان 

ناصرخسرو و بازار سیاه داروی تقلبی است و فقط برچسب رمدسیویر دارد.
به گزارش ایرنا، نوشین محمد حسینی در نشســت خبری آنالین از وزارت بهداشت 
در پاسخ به پرســش ایرنا درباره وجود داروی رمدســیویر در بازار ناصرخسرو توضیح داد: 
داروهای موجود در بازار غیر رسمی کامال تقلبی هستند و از مردم می خواهیم و هشدار می 

دهیم که به هیچ عنوان از مسیر غیر رسمی دارو تهیه نکنند.
رمدسیویر یک داروی تزریقی است که در سالهای گذشته برای درمان ابوال تولید شده 

است اما پس از پاندمی کووید۱۹ در موارد درباره اثربخشی این دارو بر این بیماران شواهدی 
مطرح شــد به همین علت هم اکنون از این دارو که تولید ایرانی هــم دارد به عنوان یکی از 
داروهای مطرح برای کمک به بهبود مبتالیان به بیماری کووید۱۹ نام برده می شود. البته 

هنوز بیماری کرونا هیچ داروی اختصاصی برای درمان ندارد. 
وی افزود: داروی رمدســیویر صرفا یک داروی بیمارســتانی است که حتی در 
داروخانه ها توزیع نمی شــود و فقط بیماران کرونایی که در بیمارســتان بستری 
می شوند با تشــخیص پزشــک متخصص به این دارو دسترســی پیدا می کنند و 
خارج از این مســیر دیگری برای دسترســی به این دارو وجود نــدارد بنابراین هر 
مورد فروش داروی رمدســیویر در بازار سیاه و غیر رســمی از جمله ناصر خسرو، 
داروی تقلبی است یا دارویی اســت که ممکن است اصال رمدسیویر نباشد. چندین 
مورد کشفیات این دارو را داشــته ایم که فقط برچسب آن رمدسیویر بوده، مصرف 

این دارو از بازار آزاد بسیار خطرناک است و ممکن اســت به قیمت جان بیمار تمام 
شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره واکسن آنفلوانزا نیز گفت: واکسن آنفلوانزا 
امســال در داروخانه ها توزیع نشــد و فقط برای توزیع برای گروه های خاص از جمله 
زنان باردار و سالمندان باالی 65 ســال در اختیار معاونت بهداشتی وزار بهداشت قرار 
گرفت تا برای گروههای خاص تزریق شــود و وارد داروخانه ها نشــد چــون نیاز بود 
گروهای خاص و نه افراد معمولی به این واکسن دسترسی داشته باشند، افراد معمولی 
با رعایت فاصله اجتماعی، شستن مداوم دست و استفاده از ماسک که برای پیشگیری 
از کرونا انجام می شود، در برابر آنفلوانزا نیز ایمن می شوند اما گروههای خاص تعیین 
شده، به استفاده از واکســن آنفلوانزا نیاز داشتند و قرار شــد در خانه های بهداشت و 

مراکز بهداشتی و درمانی این واکسن برای این گروهها تزریق شود.
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بانک و بیمه
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده پســت بانک ایران برای انتخاب 
اعضای هیات مدیره، روز یکشــنبه دوم آذرماه ســال جاری در تهران برگزار 

می شود.
به گزارش پست بانک ایران، بنابراعالم معاونت مالی و سرمایه گذاری، این 
مجمع با حضور نمایندگان دولت، سهام عدالت، سازمان بورس و اوراق بهادار، 
اعضای هیات مدیره این بانک ، سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان 

سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشــخاص حقوقی رأس ساعت ۸:۳۰ 
صبح یکشنبه دوم آذرماه سال جاری در شهر تهران به نشانی؛ خیابان مطهری 
بعد از خیابان شهید سرافراز پالک ۲۲۹ طبقه هشتم سالن کنفرانس این بانک 

برگزار می گردد.
بنابراین گزارش: با توجه به مصوبات ســتاد ملی مبارزه بــا ویروس کرونا 
درخصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان 

مذکور و محدودیت تعیین شــده در تعداد ســهامداران حاضــر در مجامع 
 عمومی، ســهامداران محترم می توانند ازطریق وب سایت این بانک به نشانی

 www.postbsnk.ir نســبت به مشاهده آنالین جلســه مجمع اقدام 
نمایند.گفتنی اســت:  جلســه مجمع عمومی عــادی به طور فــوق العاده 
پســت بانک ایران با حضور حداکثر ۱5 نفر از ســهامداران عمده امکان پذیر 

می باشد.

مجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهپستبانکایراندومآذرماهبرگزارمیشود

عدم حدنصاب مجمع عمومی 
 عادی به طور فوق العاده 

بانک آینده
نظر به محدودیت های مربوط به شــرایط نامســاعد 
ویروس کرونــا، مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
بانک آینده  در روز یکشنبه  مورخ دوم آذرماه ۱۳۹۹ برگزار ؛ 
الکن، با توجه به عدم حضور بیش از 5۰ درصد سهامداران، 

مجمع به حد نصاب قانونی نرسید.
دکتر مرادی ریاست هیات مدیره و رئیس مجمع گفت 
پس از بهبودی نســبی وضعیت کرونایی کشور و با اطالع 
رســانی قبلی از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار بانک، 
مجمع پیش گفته بــا اعمال مالحظات مفــاد ماده)۸7( 
اصالحیه قانون تجارت و ماده)5۲( اساسنامه بانک برگزار 

خواهد شد.

بیمه مرکزی در بخشنامه ای اعالم کرد؛
خدمات بیمه ای در ایام تعطیلی 

کرونایی متوقف نمی شود
با قرار گرفتن خدمات بیمه ای در گروه خدمات ضروری 
و تصویب »طرح جامع مدیریت هوشــمند محدودیت ها، 
متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹« در شهرهای 
کشور، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مورخ ۲7 آبان 

از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابالغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی، در این بخشــنامه دســتگاه های اجرایی موظف 
شدند تا حد امکان با استفاده از ســامانه ها و امکانات ایجاد 
شده دولت الکترونیک ارائه خدمات به صورت الکترونیکی 
و غیرحضوری را در دســتور کار خود قــرار دهند و زمینه 
دسترســی شــهروندان به کلیه خدمات خود را از طریق 

سامانه های الکترونیکی فراهم کنند.
در این رابطه الزم اســت ضمن ســرعت بخشیدن به 
تکمیل و بهره برداری از طرح هــا و برنامه های پیش بینی 
شده برای توســعه دولت الکترونیک، هر دستگاه زمینه و 
امکان دسترسی شهروندان به سامانه های ارائه خدمات را 

به صورت فراگیر و در اسرع وقت فراهم نمایند.
همچنین مفید امینی معاون نظارت بیمه مرکزی، طی 
نامه ای بخشنامه مذکور را به شــرکت های بیمه ابالغ کرد 
و از آنها خواست با عنایت به بخشــنامه مذکور مفاد آن را با 
مقتضیات کاری شرکت بیمه و شبکه خدمات بیمه ای خود 

تطبیق دهند.
دراین بخشنامه تصریح شده است که صدور بیمه نامه 
و پرداخت خســارت بیمه گذاران و زیان دیدگان بدون هر 

گونه تعلل انجام پذیرد .
همچنین در این بخشــنامه با اعــالم ضرورت کاهش 
مراجعات حضوری تاکید شده اســت که تا حد امکان ارائه 
خدمات بیمه ای به صــورت الکترونیکی انجــام پذیرد و 
شرکتهای بیمه تمام توان فنی و کارشناسی خود را در این 

زمینه به کار گیرند.

رونمایی از تمبر یادبود هفتمین 
سالگرد تاسیس بیمه سرمد با 
حضور رئیس کل بیمه مرکزی

به گزارش فصل تجارت ، مراسم رونمایی از تمبر یادبود 
هفتمین سالگرد تاسیس بیمه سرمد که با نماد کرونا منتشر 
شده است، با حضور دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه 
مرکزی، دکتر مجتبی کاتب رئیس هیات مدیره و مهندس 
مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه سرمد برگزار شد.»امیدوارم 
سالروز تاســیس بیمه ســرمد، برای ملت ایران از منظر 
بیمه ای با برکت باشد«، این جمله ای بود که دکتر سلیمانی 
پس از رونمایی از تمبر یادبود تاســیس بیمه سرمد برای 
سرمدی ها نوشت.هم چنین در این مراسم از خدمت جدید 
بیمه سرمد در حوزه باشگاه مشتریان وی آی پی و نیز کتاب 
»انقالب فناوری در صنعت بیمه« ترجمه و تالیف مجتبی 

کاتب، رئیس هیات مدیره بیمه سرمد نیز رونمایی شد.

طی دو مرحله در مجمع عمومی فوق العاده؛
افزایش سرمایه ۲۸۲ درصدی 

بیمه تجارت نو تصویب شد
مرحله اول افزایش سرمایه ۹۱ درصدی بیمه تجارت نو 
نسبت به سرمایه کنونی، در مجمع عمومی فوق العاده این 
شرکت به تصویب رسید.به گزارش روابط عمومی؛ مجمع 
عمومی فوق العاده شــرکت بیمه تجارت نو با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی، صبح  روز۲ آذر، با حضور بالغ بر ۸5 
درصد سهامداران و نمایندگانی از بیمه مرکزی، سندیکا، 
سازمان بورس، سهامداران و حســابرس قانونی به صورت 
آنالین برگزار و با رای حداکثری ســهامداران، مرحله اول 
افزایش ســرمایه این شــرکت به رقم ۳ هزار میلیارد ریال 
مهر تایید خورد.در حال حاضر سرمایه بیمه تجارت نو یک 
هزار و  57۰ میلیارد ریال است که با افزایش یک هزار و ۴۳۰ 
میلیارد ریال از محل سود انباشــته و اندوخته سرمایه ای، 
این رقم به ۳ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.در این مجمع، 
شــروع فعالیت قبولی اتکایی، حفظ سطح یک توانگری، 
افزایش ظرفیت نگهداری و افزایش سود سرمایه گذاری ها 
از اهداف افزایش سرمایه فوق عنوان شد.همچنین مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هئیت مدیره اختیار 
داد تا مرحله دوم افزایش سرمایه از ۳ هزار میلیارد ریال به 
6 هزار میلیارد ریال معادل ۱۹۱ درصد نســبت به سرمایه 
کنونی، از محل سود انباشــته و اندوخته سرمایه ای ظرف 
مدت ۲ سال انجام پذیرد.گفتنی است؛ مجمع عمومی فوق 
العاده شــرکت بیمه تجارت نو، با توجه به ابالغیه سازمان 
بورس در خصوص الزام به برگزاری مجمع با حضور حداکثر 
۱5 سهامدار حقوقی و حقیقی و مطابق با اطالعیه منتشر 
شــده در ســامانه کدال ، همزمان به صورت آنالین برای 

سهامداران پخش گردید.

پیام تبریک مدیرعامل بانک دی 
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

دکتــر بــرات کریمــی، مدیرعامل بانــک دی با 
صدور پیامی، چهل و یکمین ســالگرد تاسیس بسیج 
مســتضعفین به فرمان حضرت امــام خمینی)ره( را 

گرامی داشت. متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین، یادآور خاطره 
پرشــکوه مجاهداتی اســت که در دوران هشت ساله 
جنگ تحمیلــی، زیباترین تابلوهــای ایثار و فداکاری 
همراه با نجابــت و فروتنی و شــجاعت و رشــادت را 

ترسیم کرده است.
بســیج حاصل بصیرت ، دور اندیشی و هوشمندی 
رهبر و معمــار کبیر انقالب اســالمی حضــرت امام 
خمینی)ره( بود که در پنجم آذرماه ۱۳5۸ تاســیس 
و عملیاتی شد و اکنون پس از گذشت سالیان متمادی 
نتایج آن بــه خوبی درک می شــود. ســالروز فرمان 
رهبرفقیــد انقالب اســالمی ایران مبنی بر تشــکیل 
بســیج و ارتش ۲۰میلیونی، ریشه درخت پاکی بود که 
با خون هزاران بســیجی جان بر کف و شجاع در طول 
این ســال ها آبیاری شــد و اکنون به درختی تنومند و 

پرقدرت تبدیل شده است.
نیروی مردمــی بســیج در طــول دوران انقالب 
اســالمی در برهه های حســاس، خوش درخشــیده 
و همواره در راســتای صیانت از کیــان انقالب و نظام 
اسالمی، نقش تاثیرگذاری ایفا کرده است. بدون شک 
بسیج، این لشــگر مخلص خدا که در سال های جنگ 
تحمیلی در لبــاس رزم و در دوران پــس از جنگ در 
قالب سازندگی به کشور خدمت می کرد، اکنون نیز در 
دوره جنگ نرم و نبرد اقتصادی بــه عنوان یک الگوی 
کارآمد اســالمی این توانمندی را دارد کــه عالوه بر 
تداوم اقدامات ســازندگی، پرچمدار تقویت استحکام 

درونی نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد.
تبیین تفکر بســیجی، ارزش هــا، فرهنگ دوران 
دفاع مقدس و دالوری های بســیج مردان غیور بیش 
از گذشــته در جامعه و بین نســل جوان اهمیت دارد 
و هفته بســیج بهتریــن فرصت یادآوری رشــادت و 

جانفشانی شهدا است.
بدینوســیله به نمایندگی از اعضای محترم هیئت 
مدیــره بانــک دی، آغاز هفته گرامیداشــت بســیج 
مستضعفین که در سال جاری به شعار»بسیج، پیشرو 
در خدمت و امید آفرین« مزین شده است را به تمامی 
بسیجیان مخلص، به ویژه فرماندهان حوزه ها و پایگاه 
های مقاومت بســیج و مردم فهیم و والیت مدار ایران 
عزیز و همکاران بانــک ارزش آفرین دی تبریک عرض 

می کنم.

پیام مدیرعامل به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج

دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن در 
پیامی گرامیداشت هفته بسیج را تبریک گفت.

به گــزارش پایگاه خبــری بانک مســکن-هیبنا، 
دکتر شایان مدیرعامل بانک مســکن در پیامی ضمن 
تبریک به مناســبت آغاز هفته بسیج، اظهار داشت :بار 
دیگر در آســتانه روزی بزرگ، روز شــکل گیری یکی 
از مردمی ترین و خدوم ترین تشــّکل هــا، یعنی نهاد 
گرامی »بســیج« قرار گرفته ایم.نهــادی که با همت 
مضاعِف آحاد اعضایش ، همیشه در خط مقدم خدمت 
به تمامی مــردم ، خصوصاً مســتضعفان و محرومان 
حضورداشــته و همــواره در راه صیانــت از مرزهای 
جغرافیایــی و عقیدتی نظام، پیشــگام و اســتوار، در 
صحنه بوده است.وی همچنین با اشاره به نقش ارزنده 
بسیج در عبور از بحران ها اذعان داشت :در ایام هجوم 
بیماری ناشــناخته و همــه گیر کرونــا و تحریم های 
ظالمانه و ناجوانمردانه بر ضد کشورمان ، این مجموعه 
ارزشــمند، با حضور در کنار مدافعان سالمت و تمرکز 
بر یاری مستمندان و آسیب دیدگان، بار دیگر تحسین 
همــگان را بــر انگیخت.دکتر شــایان درپایان ضمن 
گرامیداشت خاطره ویاد شهدای بسیجی،هفته بسیج 
را به تمامی بســیجیان سراسر کشــور تبریک گفت و 

سالمتی و سعادت آنان را از خداوند منان خواستار شد

با حمایت به موقع بیمه البرز :
 پروژه ملی پل شهدای حصارک 

کرج افتتاح شد
باحمایت به موقع شــرکت بیمه البرز در پرداخت 
خســارت، پروژه ملی پل شــهدای حصــارک کرج با 
حضور اســتاندار، شــهردار و اعضای شــورای شــهر 
اســتان البرز افتتاح شــد.به گزارش روابــط عمومی 
بیمه البــرز، مهندس ناظمــی، مدیرعامل شــرکت 
راه ســازی و ســاختمان هنزا، پیمانکار ســاخت پل 
شــهدای حصارک کرج با قدردانی از بیمه البرز، گفت: 
خوشــبختانه با حمایت های بیمه البرز به عنوان بیمه 
گردر دوران اجرای  پروژه ســاخت این پل و پرداخت 
به موقع خســارت حادثه هــای رخ داده در این پروژه، 
امروز شــاهد افتتاح این پل هســتیم.وی ادامه داد: با 
افتتاح پل شــهدای حصارک کرج، گره ترافیکی اتوبان 
کرج برطرف می شود و ترافیک ســنگین اتوبان کرج 
روان خواهد شد که کمک شــایانی به صرفه جویی در 
مصرف بنزین خواهــد کرد. مدیرعامل شــرکت هنزا 
توضیح داد:  در طی ســاخت این پروژه بــه قیمت روز 
هفت هزار و 5۰۰ میلیــارد ریال،  ده مورد خســارت 
رخ داد که خوشــبختانه با حمایت های شــرکت بیمه 
البرز و پرداخت خسارت های سریع و به موقع، احداث 
پل با تاخیر مواجه نشــد که جا دارد از بیمــه البرز به 
خاطر حمایت ها و پشــتیبانی هایــش  قدردانی کنم.

احمد صفرزاده، معاون فنی بیمه البرز نیز در مراســم 
افتتاح پل شــهدای حصارک کرج، گفت: احداث این 
پل از پایان سال ۱۳۹۳ شروع شد  و در این مدت تحت 
پوشــش بیمه تمام خطر نصب، مسوولیت پیمانکار در 
قبال شخص ثالث و بیمه ماشــین آالت بیمه البرز قرار 
داشــت. بر همین اســاس و با توجه به این که شرکت 
بیمــه البرز بر اصل مشــتری مــداری و جلب رضایت 
مشــتری تاکید دارد، ده مورد حادثه رخ داده را در کم 
ترین زمان ممکن رسیدگی و خســارت آن را به بیمه 

گزار خود پرداخت کرد.

خبر خبر

در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر عدم 
پرداخت وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت شهرداری تهران توسط 
بانک رفاه کارگران، روابط عمومی این بانک توضیحاتی را جهت تنویر 

افکار عمومی منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به اتمام مهلت 
انتشار اوراق مشارکت شــهرداری ها جهت توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی با در نظر گرفتن تمدید مربوطه باستناد بند د تبصره 5 قانون 
بودجه کشور، شهرداری های کشور با تائید وزارت کشور مجاز به انتشار 
اوراق مشــارکت با تضمین خود و باز پرداخت اصل و ســود آن توسط 
خود بوده که علی رغم اخذ مجوز از ســازمان برنامه و بودجه در تاریخ 
۹۸.۱۱.۲۹ در واپسین روز مهلت باقی مانده در تاریخ ۹۹.۰۴.۳۱ و در 
پی عدم توفیق شهرداری تهران جهت اخذ مصوبه بانک ها جهت قبول 
رکن عامل و ضامن، درخواست شهرداری تهران  به منظور انتشار اوراق 
مشارکت در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اصالح زیر ساخت های 
شــهری با هدف هم افزایی در عمران و آبادانی کالن شهر تهران ضمن 

توجه به مشکالت و موانع پیش روی کشور به بانک رفاه کارگران ارسال 
و با همکاری این بانک مبادرت به انتشــار اوراق مشــارکت به میزان 
۱5.۰۰۰ میلیارد ریال نموده اســت و مدیران عالی شهرداری تهران 
طی صورتجلسه و قرارداد متعهد به سپردن وثائق مورد نیاز در کمترین 

زمان ممکن گردیدند.

 با گذشت حدود چهار ماه از زمان توافق صورت گرفته، ترهین بخشی 
از وثائق تکمیل شده و مابقی بنا بر دالیل متعدد از جمله اینکه امالک 
پیشــنهادی بابت توثیق فاقد پایانکار، فاقد گواهی عدم خالف، دارای 
معارض، مشاعی، دارای اســناد مالکیت مغایر از لحاظ جانمائی و ابعاد 
و ... بوده، تکمیل نگردیده اســت که مراتب با همکاری مدیران محترم 

شهرداری تهران در حال حل و فصل می باشند. 
علی ایحال بانک رفاه کارگران با همکاری بانک مرکزی ج.ا. ا ترتیبی 
اتخاذ نموده است که معادل وثائق ترهین شده توسط شهرداری تهران 
با لحاظ ضرایب قانونی و به نسبت اصل و فرع مبلغ اوراق، نسبت به واریز 
وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به حساب بانک مرکزی و برگشت 
به حساب های شهرداری جهت هزینه کرد در محل موضوع مشارکت 
اقدام نماید که مراحل اخذ مجوز این فرآیند انجام و در تاریخ ۹۹.۰۹.۰۲ 
)روز جاری( این مجوز صادر و اولین مرحله واریز وجه انجام خواهد شد. 
الزم به ذکر است پس از آن در هر مرحله که وثائق شهرداری تهران نزد 

بانک تکمیل شود، واریز وجوه مربوط به آن مرحله انجام خواهد شد.  

توسعه متروی تهران در گرو همکاری و تعامل متقابل است

جشنواره »اپلیکیشــن هپ کانون جوانه های بانک ملی 
ایران« با جوایز ویژه، از امروز دوم آذرماه، آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، نوجوانان )تا ۱۸ 
سال(، می توانند با نصب اپلیکیشن هپ از دوم آذر تا دوم دي 
ماه سال جاري در این جشنواره شرکت کنند و به قید قرعه از 
جوایز ارزنده آن شامل کمک هزینه خرید چهار عدد کنسول 
بازی PS4 هر کدام بــه ارزش ۱۰ میلیــون تومان، کمک 
هزینه خرید ۱۰ عدد گوشــی تلفن همراه هــر یک به ارزش 

شش میلیون تومان و کمک هزینه خرید 5۰ عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش یک میلیون تومان 
برخوردار شوند.گفتنی اســت کاربرانی در قرعه کشی شرکت داده می شــوند که تا زمان قرعه کشی، 
اپلیکیشن هپ را بر روی گوشی یا تبلت خود داشته باشند. ضمنا کاربرانی که پیش از این نیز اپلیکیشن 
هپ را روی گوشی یا تبلت خود نصب کرده اند، مشمول شرکت در قرعه کشی هستند.اپلیکیشن هپ 
جدیدترین محصول کانون جوانه های بانک ملی ایران و یک اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است که با 
توجه به نیاز نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با هدف پرورش هوش مالی آنها، در اختیار کاربران 
قرار گرفته است و در بخش های مختلفی مانند مدرسه اقتصاد، مدرسه هوش مصنوعی، مدرسه کسب 
و کار، مدرسه شهروندی، مدرسه مشــاوره و هدایت تحصیلی، همیار پلیس، کتابخانه دیجیتال، بازی 
و انیمیشــن و ... مطالب مفید و متنوعی را ارایه مي کند.عالقه مندان به نصب اپلیکیشن هپ می توانند 
این اپلیکیشن را از طریق ســایت بانک ملی ایران و اپلیکیشــن های بازار، مایکت و چارخونه دانلود و 
نصب کنند.الزم به ذکر است پس از پایان این جشــنواره، کانون جوانه های بانک ملی ایران، جشنواره 

های دیگری را برای کاربران فعال اپلیکیشن هپ در دستور کار خود خواهد داشت.

بانک اقتصادنوین در راســتای مقابله با شــیوع موج 
سوم ویروس کرونا و با هدف کاهش مراجعات حضوری 
مشتریان گرامی به شعب تمهیدات ویژه بانک مرکزی را 

در خدمات الکترونیکی خود اجرایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، با مجوز 
بانک مرکزی، از تاریخ دوم آذرماه ۱۳۹۹ تا اعالم بعدی، 
ســقف انتقال وجه کارت به کارت شــتابی و داخلی از 

طریق اپلیکیشن همراه نوین، اینترنت بانک و تمامی دستگاه های خودپرداز بانک اقتصادنوین تا مبلغ ۱۰۰ 
میلیون ریال در روز افزایش می یابد.

عالوه بر این تمام کارت های نقدی این بانک که تاریخ انقضای آن ها از آذر تا اسفند ۱۳۹۹ است به مدت 
یک سال تمدید می شود. بدیهی است از این تاریخ، انجام تراکنش های نیازمند به درج تاریخ انقضا، با وارد 

کردن تاریخ جدید امکان پذیر است.
گفتنی است، مشتریان بانک اقتصادنوین می توانند با استفاده از خدمات الکترونیکی این بانک مانند 
اینترنت بانک، اینترنت بانک همراه، اپلیکیشــن همراه نوین، اپلیکیشــن رمز ســاز ارس و... بسیاری از 

فعالیت های مورد درخواست خود را بدون نیاز به حضور در شعبه دریافت کنند.
عالوه بر خدمات یادشــده، کارشناســان مرکــز ارتباط با مشــتریان بانک اقتصادنوین به شــماره 
۴۸۰۳۱۰۰۰-۰۲۱ در تمام ایام هفته و به صورت ۲۴ ســاعته آماده پاســخگویی به پرسش ها و ابهامات 

مشتریان ارجمند هستند.
الزم به ذکر است، رعایت تمام پروتکل های بهداشتی اعالم شده از ســوی ستاد ملی مقابله با کرونا در 

هنگام مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین الزامی است.

 سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک اقتصادنوین آغاز جشنواره اپلیکیشن هپ بانک ملی ایران
به 1۰۰ میلیون ریال افزایش یافت
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رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت در پیامی 
با گرامیداشــت هفته بسیج، پزشــکان عزیز و کادر 
درمان کشــور را جهادگران و بسیجیان جان بر کف 
امروز دانست که برای حفاظت از هم میهنان خود در 

سنگر بهداشت و درمان جانفشانی می کنند.
 به گزارش روابط عمومی بانک تجارت متن پیام 

رضا دولت آبادی به این شرح است:
در بیان اهمیت و جایگاه بسیج اشــاره به بیانات 
معمار کبیر انقالب حضرت امام راحل کافی است که 
فرمودند: بسیج لشــگر مخلص خداست و ای کاش 
من هم یک بسیجی بودم. بسیج در سال های عمر پر 
برکت خود و در مقاطع مختلف اثبات کرده که توجه 

به فرهنگ بسیجی می تواند پله ترقی کشور باشد.
امروز در همه عرصه ها از جهاد و ایثار،ســاختن و 
آبادانی،علم و دانش و از همه مهمتر دفاع از ارزش ها 
رد پایی از تفکر بســیجی نمایان است و بسیج به واژه 

ای نام آشنا در تاریخ چهار دهه اخیر ایران مبدل شده 
است.

وظیفه و مسئولیت امروز بسیج کمتر از دوران دفاع 
مقدس نیســت. نگاه ژرف نگر حضرت امام در صدور 
فرمان تشکیل بسیج نه فقط برای دفاع از کیان ایران 
بلکه سفارش ابدی برای اتحاد مردم بود که در قامت 

بسیج نمایان می شود.
براســتی که امروز کارکنان خدوم و عاشق شبکه 
بهداشــت و درمان واژه بســیج را معنایــی دوباره 

بخشیدند.

اینجانب با گرامیداشــت یاد و خاطره بسیجی 
عاشــق شــهید حاج قاســم سلیمانی،بسیجیان 
شــهید راه خدمت، غیــور مردان و زنان شــبکه 
بهداشت ودرمان و همکاران عزیزم در شبکه بانکی 
بویژه شهدای بانک تجارت فرا رسیدن هفته بسیج 
را به بســیجیان ســرافراز تبریک و تهنیت عرض 
نموده و توفیق روز افزون شــما عزیــزان را در راه 
تحقق آرمانهای نظام مقدس اســالمی از خداوند 

بزرگ مسألت دارم.
 رضا دولت آبادی

معاون برنامه ریــزی و فناوری اطالعات 
بانک شهر از تمامی شــهروندان و مشتریان 
شــبکه بانکی خواســت در جهــت حفظ 
ســالمتی خود و کارکنان این بانک ضمن 
توجه بیشتر به دستورالعمل های بهداشتی 

از حضور در شعب اجتناب کرده و استفاده از 
خدمات بانکداری غیرحضوری را در اولویت 

قرار دهند.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی 
بانک شهر، جواد عطاران با اشــاره به اعالم 
محدودیت های شــدید کرونایــی از امروز 
)اول آذر ماه( تاکید کرد: در راستای توجه به 
نیازهای مشتریان و کمک به کاهش حضور 
آنان در ســطح شــهرها، به خصوص کالن 
شهرهای کشور، سامانه های غیر حضوری 

بانک شــهر آمــاده خدمات رســانی و رفع 
نیازهای بانکی شهروندان است.

عطاران بــا تاکید بر افزایــش روزافزون 
کیفیت خدمات غیر حضوری بانک شــهر 
،تصریح کــرد: هم اکنــون خدماتی مانند: 
مدیریت چک، دریافت شــماره شبا، امکان 
انسداد کارت، دریافت صورتحساب، خرید 
شــارژ، انتقال پول در قالب کارت به کارت، 
انتقال وجه بین بانکی، اســتعالم و پرداخت 
تسهیالت ، مدیریت حســاب ها ، پرداخت 

قبوض و ... بواســطه نرم افزار »همراه شهر« 
و »اینترنت بانک شهر« در دسترس است و 
شهروندان نیاز به حضور و مراجعه به شعب 

این بانک را ندارد.
وی با اشــاره به فعالیت بیــش از ۳5۰ 
پیشخوان شــهرنت بانک شــهر در سراسر 
کشــور، ادامه داد: همچنین شــهروندان 
بسیاری از خدمات بانکی ارائه شده در شعب 
را می توانند در ســاعت مختلف شبانه روز از 
طریق پیشخوان های شهرنت دریافت کنند.

معاون برنامه ریــزی و فناوری اطالعات 
بانک شــهر با بیــان اینکه قطعــا رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به قطع زنجیره 
ویروس«کرونا« کمــک خواهد کرد، گفت: 
شعب بانک شــهر در کنار مدافعان سالمت 
به فعالیت خــود با تمام مشــکالت و تمام 
محدودیت ها ادامه می دهنــد تا بتوانند به 
رفع رکود اقتصادی و کاهش مشــکالت در 
راه تحقق«جهــش تولید« بیــش از پیش 

تاثیرگذار باشند.

رییس کانون بانــک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان، فرا رسیدن 

هفته بسیج را تبریک گفت.
متن پیــام دکتر کورش پرویزیان بدین شــرح 

است:
بسمه تعالی

بسیج مظهر عشق و ایمان ، آگاهی و مجاهدت 
و آمادگی کامل برای ســربلند کردن کشور و ملت 

است. مقام معظم رهبری)مدظله العالی(
بسیج، نماد اخالص است و خدمت خالصانه به 

مردم.
بســیج ایمان عاشــقانه و عمیــق پاک ترین 
انسان ها و فداکارترین و آماده به کارترین افرادی 

است که در راه تحقق اهداف عالیه انقالب اسالمی 
و سربلندی کشور دوشادوش مردم و مسوولین از 

هیچ تالش و کوششی دریغ نمی ورزند.
بســیج یک فرهنگ ساخته شــده و در دوران 
حماسه ورزم اســت. خلوص و صفای بسیجیان در 
دوران دفاع مقدس همچنان همچون خورشــید 

می درخشــد وتابش نورانیت ســیمای درخشان 
بســیجیان مخلص و مبــارز در جریــان جنگ 

تحمیلی انسان ها را مجذوب خود می کرد.
بســیج تحت فرمــان رهبر معظــم انقالب در 
مواجهه با چالش های اساســی به میــدان آمده  و 
تاکنون توانســته اســت نقش آفرینی موثری در 
مقابله با تهدیدات صورت دهد. بــی تردید نقش 
بسیج در جذب و ســازماندهی نیروهای جهادی 
فعال در خدمت به مــردم و محرومان از هیچ کس 
پوشیده نیست. در بحران کرونا و همچنین حضور 
فعاالنه در کارگروه های بهداشــت و درمان، نقش 
این نیروی مردمی بسیار اثرگذار بوده و این روحیه 

نیز بسیار قابل تقدیر است.

هفته مبارک و فرخنده بسیج فرصت مغتنمی 
اســت برای تجدید میثــاق با آرمان هــای بلند 
حضرت امام خمینی)ره( و بیعتی اســت دوباره با 

رهبر معظم انقالب.
اینجانب ضمن ارج نهادن بــه زحمات و تالش 
های بســییجیان، فرارســیدن هفته بســیج را 
به بســیجیان دریادل و با بصیــرت، ایثارگران و 
خانواده های معزز شهدا و جانبازان گرامی کشور 
و همکاران گرامی در شــبکه بانک های خصوصی 
تبریک می گویم و سرافرازی و ســربلندی ایران 
اســالمی را در پرتو توجهات امام زمان)عجل اهلل( 
و در راســتای    منویات مقام معظم رهبری از ایزد 

منان مسئلت دارم.

بانک صادرات ایران بــا پرداخت ۴۴ 
هزار میلیــارد ریال وام قرض الحســنه 
ازدواج و تهیه جهیزیــه، بیش از ۸5 هزار 
نفر را طی هشت ماه اول سال ۹۹ به خانه 

بخت فرستاد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک 
صادرات ایــران، تعداد ۸5 هــزار و ۱5۳ 
عروس و داماد از ابتدای فروردین تا پایان 
آبان ماه سال ۹۹ از بیش از ۴۴ هزار و ۱۸7 

میلیارد ریال وام قرض الحســنه ازدواج و 
تهیه جهیزیه این بانک برخوردار شدند. 

طــی مدت یــاد شــده، بــه ترتیب 
اصفهــان،  تهــران،  اســتان های 
خراســان رضوی، خوزستان، آذربایجان 
شــرقی، مازندران، هرمــزگان، فارس، 
سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی 
۱۰ استان دارای بیشترین میزان دریافت 
وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 

بانک صادرات ایران بوده اند. 
بر اساس این گزارش، در استان تهران، 
۱۱ هزار و ۳66 عروس و دامــاد در ۸ ماه 
آغازین ســال ۹۹ در مجموع نزدیک به 6 
هزار میلیارد ریال از شعب بانک صادرات 
ایــران وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه 

جهیزیه دریافت کرده اند. 
رونــد پرداخت وام قرض الحســنه 
ازدواج و تهیه جهیزیه در بانک صادرات 

ایران طی ســال های گذشته به صورت 
مستمر انجام شــده و نقش مهمی در 
عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت 
از تشــویق ازدواج جوانان داشــته به 
نحوی که این بانک از ابتدای ســال ۹7 
تا پایان ســال ۹۸ با پرداخت 5۳ هزار 
میلیارد ریال وام قرض الحسنه، زمینه 
ازدواج ۲۲۹ هزار و ۲5۱ عروس و داماد 

را فراهم کرده بود.

بسیج با عشق معنا می شود

تاکید بانک شهر بر توجه شهروندان به دستورالعمل های بهداشتی و کاهش مراجعه حضوری به شعب

پیام تبریک رییس کانون بانک های خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان به مناسبت هفته بسیج

به میزان ٤٤ هزار میلیارد ریال در هشت ماه اول سال ٩٩؛

85 هزار عروس و داماد از بانک صادرات ایران تسهیالت گرفتند



شماره   64125
 دوشنبه   
3آذر 1399

ایران من
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

ترددتانکرهایحاملگازُکلرازشهرممنوعشد
اسد قاسمی فرماندار شهرستان مهران  در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر گفت: 
در راستای تامین ســالمت، آرامش، آســایش و امنیت مردم؛ ورود و تردد تانکرهای 

حامل گاز ُکلر از داخل شهر مهران ممنوع شد.
وی  افزود: در حال حاضر تردد تانکرهای حامــل گاز ُکلر صرفاً از طریق کمربندی 

شهر مهران انجام می شود.

فرماندار مهران اظهار داشــت: شــهروندان عزیز مهرانی مــی توانند در صورت 
مشــاهده این گونه تانکرها در داخل شــهر مهران، مراتب را بالفاصله به فرمانداری 

گزارش دهند تا سریعاً رسیدگی و برخورد شود.
قاســمی ادامه داد: پلیس راه و مراجع مربوطه از ورود هر گونه تانکر حامل گاز ُکلر 
به داخل شــهر جلوگیری و در صورت مالحظه تخلف، بدون اغماض برخورد خواهد 

کرد.
وی گفت: با توجــه به واژگونی یک دســتگاه تانکر حامل گاز کلر در شهرســتان 
چرداول و مصدومیت تعدادی از اهالی منطقه، به منظور پیشــگیری از وقوع حوادث 
مشابه؛ دســتور ممنوعیت ورود و تردد این گونه تانکرها از داخل شهر مهران ممنوع 

اعالم شده است.

سعید بهادیوند چگینی ،مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان قزوین در مراســم آغاز این مانور که 
در منطقه صنعتــی لیای قزوین اجرا شــدگفت:مانور 
سراسری جهادی شبکه های توزیع برق با هدف اصالح 
شبکه هوایی فشار هوایی فشــار متوسط،جابجایی و 
نصب پایه فشار متوسط ،تعمیر درب قفل وبست پست 
زمینی،تعویض وترمیم درب تابلو وشالترنصب،ترمیم 

دریچه های پایه های روشنایی معابر ورفع کانون های خطر انجام شد تا بتوانیم به تامین انرژی پایدار وجهش 
تولید کمک کنیم.وی اضافه کرد :در این مانور ۴6 اکیپ عملیاتی و۱5 اکیپ نظارتی با مشــارکت وبهره گیری 
از  ۲۰۰ نفر پرسنل برق استان انجام پذیرفت و  در این راســتا برای تامین تجهیزات بیش از ۴۰۰ ملیون تومان 
هزینه شده است.مدیر عامل برق استان تصریح کرد:در سال جهش تولید سیاست شرکت توانیر حمایت از بخش 
اشتغال وتولید است که این کار با تامین انرژی پایدار محقق خواهد شد واین مانور بامشارکت ۳۹ شرکت توزیع 
در سراسر کشور برگزارشد.وی بیان کرد: آنچه اهمیت دارد تامین برق مشترکین صنعتی است که باید با تضمین 
تحویل این بخش شود تا تولید دچار وقفه نشــود .چگینی گفت: در اجرای این مانور مکانی در قزوین انتخاب 
شد که تامین انرژی پایدار آن در اولویت است تا با رفع فرسودگی شــبکه میزان خاموشی ها کاهش پیدا کند 
که در این مرحله»منطقه صنعتی لیا« تعیین گردید.وی تصریح کرد: در منطقه صنعتی لیای قدیم به ازای هر 
کیلومتر خط هوایی حدود ۴۸ صدم مگاوات و در لیای جدید حدود 7۳ صدم مگاوات ساعت در نیمه اول امسال 
خاموشی داشتیم که میانگین خاموشی 6۴ صدم مگاوات بود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
یادآورشد: در منطقه صنعتی لیا حدود ۴۲ کیلومتر خط هوایی برق دارای فرسودگی است که همه آنها اصالح و 
نوسازی گردید و شناسایی معایب و میزان فرسودگی انجام شده و برای رفع آن اقدام شد.وی اضافه کرد: در اجرای 
این مانور و رفع فرسودگی تعداد 7 اصله پایه فشار متوسط جابجا و دریچه های 5۰ پایه روشنایی معابر  نیز تعمیر 
شد.چگینی بیان کرد: ایمن سازی 5۰ درب تابلو و شالتر، اصالح ۱5 مورد سیستم زمینی و پست های هوایی از 

دیگر اقداماتی است که در مانور جهادی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین پیش بینی و محقق شد.

امین اسدی رئیس شورای شهرستان اسالمشهر 
به همراه معــاون فنی و عمرانی شــهرداری ، رئیس 
ســازمان مدیریت حمــل و نقل و ترافیــک و مدیر 
منطقه ۴شــهرداری اسالمشــهر ، ظهر امروز از راه 
ارتباطی بین دارالســالم تا روستای ده عباس بازدید 

نمودند .
 در این بازدیــد میدانی که به منظور بررســی و 

مشــکالت اهالی منطقه انجام شد ، حاضرین مســیر تردد و دسترســی حجم مقابل بازار سنگ فروشان 
دارالسالم تا روستای ده عباس را بازدید و مشکالت اهالی را مورد بررسی قرار دادند .

این مسیر ارتباطی که در حال حاضر بالتکلیف و بالصاحب اســت ،به علت اینکه فاقد کد راه روستایی 
بوده، تحت پوشش اداره راهداری نبوده و خارج از بافت و در حریم روستا و حریم شهر اسالم شهر قرار دارد 

و روزانه صدها خودرو از آن تردد می کنند.
با توجه به اســتقرار وجود ده ها کارگاه تولیدی و صنعتــی در این منطقه با توجه به این مســیر امری 

ضروری است.
امین اسدی رئیس شورای شهرستان اسالمشهر با اشــاره به اهمیت توجه به راههای ارتباطی از سوی 
متولیان امر ،اظهار کرد:متاســفانه به دلیل عدمینده نگری مسئولین برخی دستگاه ها ،همواره مشکالتی 

در جامعه به وجود می آید، که وجود این راه دسترسی یک نمونه بارز از آن است .
وی با اشاره به ضرورت احیا و بهسازی این مســیر بیان کرد: با بهسازی این مســیر، ضمن تسهیل در 
دسترســی به روســتای ده عباس و دیگر روســتاهای جوار، در مواقع بحرانی و ترافیک در محور آیت اله 

سعیدی ، می توان از این مسیر بعنوان محورجایگزین مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.
رئیس شورای شهرستان اسالمشهر در دیدار و گفتگو با تعدادی از فعاالن تولیدی و صنعتی و ساکنین 
این منطقه قول دادند، تا به زودی با استفاده از تمام ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان، با برنامه ریزی 

و مطالعات کارشناسی شده، اقدامات مناسبی در این منطقه انجام گیرد.

سعید بهادیوند چگینی ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
مانور جهادی بازسازی شبکه های توزیع برق در منطقه صنعتی لیای قزوین اجرا شد

 بازدید رئیس شورای شهرستان اسالمشهر 
از راه ارتباطی دارالسالم تا روستای ده عباس 

حمیدرضا آقامالئی در نطق پیش از دستور خود طی دویست و پنجاه و هشتمین جلسه رسمی و علنی ضمن 
گرامیداشت هفته بسج و 5 آذر روز ملی گرگان، با تاکید بر ضرورت پیگیری مدیریت یکپارچه شهری و با اشاره 
به اینکه مردم در شرایط اتقصادی مناسبی قرار ندارد، از مسئوالن و مدیران خواست با رویکرد حمایتی از مردم 

اقداماتی را اتخاذ نمایند که بتوانیم از این مرحله سخت عبور کنیم
به گزارش مرکز اطالع رسانی شورای اسالمی شهر گرگان، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 

تهیه و توزیع بسته های حمایتی و بهداشتی توسط شهرداری در محالت را پیشنهاد کرد
سخنگوی شورای عالی استان ها در ادامه با اشاره به مشکالت اقتصادی و معیشتی جامعه، تبدیل وضعیت 

نیروهای شرکتی شهرداری را پیشنهاد کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع شد
این عضو شورای اسالمی شــهر گرگان با بیان اینکه مهمترین اصل برای اعضای شــورای اسالمی شهر و 
شهرداری، خدمات رسانی هر بیشتر به شهروندان در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی است، 

اظهار داشت: این موضوع قطعاً با تعامل مجموعه مدیریت شهری محقق خواهد شد.
حمیدرضا آقامالئی با اشاره به اینکه پرونده تله کابین گرگان در دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی 
مانده است، اظهار داشت: علیرغم اینکه همه مجوزهای این پروژه صادر شده است، انتظار می رود این موضوع 
مورد پیگیری جدی شورای عالی معماری و شهرســازی قرار گیرداین عضو شورای اسالمی شهر گرگان بازار 
هفت موزه را که در حال گود برداری می باشد یکی دیگر از مهمترین پروژه های در دست اقدام برشمرد و اظهار 
امیدواری کرد که در زمانبندی تعیین شــده تکمیل و به بهره برداری برسدسخنگوی شورای عالی استان ها با 
اشاره به اینکه پروژه شهربازی در حال انجام می باشد، گفت: این پروژه با تالش شبانه روزی در حال انجام است 
و همزمان خرید تجهیزات و فراخوان انتخاب سرمایه گذار نیز در حال پیشرفت است که امیدواریم با تسریع این 
روند به زودی شــاهد بهره برداری از این پروژه عظیم گردشگری در گرگان باشیمرئیس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی شورای اسالمی شهر گرگان با اشاره به روابط گرگان با گوانگ جو، خاطر نشان کرد: راه اندازی 
اتاق گرگان در گوانگ جو  و اتاق گوانگ جو در گرگان و توســعه روابط در حوزه های مختلف از جمله اقدامات 
مثبتی است که در حال انجام می باشد و انجام مذاکراتی برای ساخت وسایل و تجهیزات شهربازی مدرن توسط 
چین از جمله این اقدامات می باشد آقامالئی همچنین پیگیری ایجاد رینگ دوچرخه سواری و مسیر پیاده روی 
در میدان بسیج، بازسازی آب نماها، بازسازی زیرگذر عابر پیاده، آغاز احداث زیرگذر افسران، زیرگذر انجیراب که 
موجب اتصال افسران به انجیراب می شود، نور پردازی بافت تاریخی گرگان با رویکرد گردشگری و کف سازی 

خیابان امام خمینی را مورد تاکید قرار داد

علی اکبر نصیری این دیدار در رابطه با برق امید گفت : در طرح برق امید مشترکان برق به سه دسته کم 
مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم شــده و از این میان بهای برق مصرفی گروه کم مصرف با ۱۰۰ 

درصد تخفیف محاسبه می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: اجرای طرح برق امید سبب می شود قشر پرمصرف 
برای استفاده از مزایا و تخفیف های مورد نظر برای اضافه شدن به جمع مشترکان خوش مصرف تشویق 

شوند و قشر کم مصرف ها جهت تداوم همین سطح مصرفی انگیزه بیشتری داشته باشند.
نصیری اضافه کرد : استعالم وضعیت دسته بندی در طرح برق امید به راحتی از طریق نرم افزار برق من 
انجام می گیرد. وی ادامه داد: راحت ترین راه برای اطالع مشــترکان خانگی از دسته بندی مصرف خود در 
طرح برق امید استفاده از نرم افزار خدمات غیر حضوری برق ایران است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان گفت: این نرم افزار از سایت شرکت برق و سامانه  بازار قابل دانلود و نصب است. وی اضافه کرد: 
طرح اصالح مصرف و حمایت از مشترکان خانگی شامل مساکن خالی از سکنه و برخی از مشترکان مانند 

خانه باغ ها، ویال باغ ها و خانه های خالی نمی شود.
نصیری بیان کرد: این مشترکان در سیستم شرکت توزیع نیروی برق شناسایی شده و مشمول طرح 
نمی شوند. وی اضافه کرد: برای اطالع تمامی مشــترکان از جزئیات طرح برق امید توسط شرکت توزیع 
نیروی برق استان پیامک هایی ارسال شده که مردم می توانند برای اطالع از وضعیت دسته بندی خود در 

طرح برق امید از لینک های موجود در پیامک استفاده کنند.
وی اضافه کرد : مشترکان پر مصرف در طرح برق امید 6 ماه فرصت دارند که خود را در گروه مشترکان 
خوش مصرف قرار دهند و اگر توانستند در مدت نیم سال میزان مصرف برق خود را اصالح کنند، مشمول 
تخفیف قیمت برق خواهند شــد. نصیری اضافه کرد : اطالع رسانی مردم شریف اســتان از طریق صدا و 
سیمای استان انتظار می رود تا مردم همانند قبل در مصرف انرژی برق مدیریت را انجام دهند و از این طرح 

بیش از پیش بهره مند گردند.
در ادامه مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت : صدا و سیمای مرکز استان همانند قبل همکاری خود را 
با توزیع برق انجام خواهد داد و بخصوص در بحث برق امید که یک طرح ملی است بیش از پیش و بصورت 
ویژه همکاری خود را ادامه خواهد داد. منتظر حجت اضافه کرد : شرکت توزیع نیروی برق از جمله دستگاه 
های خدمات رسان بوده که زحمات پرسنل این شــرکت قابل انکار نیست و ما هم جهت اطالع رسانی به 

مردم شریف استان از مزایای برق امید اقدامات الزم صورت خواهد پذیرفت.

حمید رضا آقامالئی در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد؛
 تسریع صدور مجوز تله کابین، پیگیری پروژه های

 عمرانی شهرداری و رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان و هیئت همراه 
با مدیرکل صدا و سیمای استان دیدار و گفتگو کرد

علیرضا رمضانی، مدیر درمــان تامین اجتماعی اســتان ایالم 
شامگاه شــنبه در جمع خبرنگاران از افزایش تعرفه وسایل کمک 
پزشــکی ســازمان تامین اجتماعی در ایالم اظهار داشــت: مبلغ 
کمک هزینه اقالم وســایل کمک پزشــکی پر مصرف شامل یک 
دســت دندان کامل ۱۰ برابر، عینک طبی ۸ برابر، صندلی چرخدار 
)وبلچر( ۹ برابر و سایر اقالم به طور متوســط بیش از ۱۰ برابر  رشد 

داشته است.
وی با بیان اینکه تعرفه های پروتز و اروتز نیز افزایش یافته است، 
افزود:  اقالمی نظیر تشــک مواج، کپسول اکســیژنه پروتز کردن 
چشمی لنز داخل چشــمی نیز به جدول وســایل کمک پزشکی 
اضافه شده اند و به بیمه شــدگان و افراد تحت تکفل آنان که به این 

وسایل نیاز دارند، قابل پرداخت است.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم با اشــاره به شــیوع بیماری 
کرونا از فراهــم بودن زمینه ثبت درخواســت غیرحضوری پروتز و 
اروتز خبر داد و گفت: از بیمه شــدگان عزیز تقاضا می شــود، حتی 
االمکان درخواســت خود را در ســامانه خدمات غیــر جضوری به 

نشــانی eservices . tamin . ir ارائه دهنــد و از مراجعه حضوری 
برای دریافت این خدمات پرهیز کنند.

رمضانی ادامه داد: بیمه شــدگان اجباری اختیــاری، توافقی، 
رانندگان، کارگران ســاختمانی، مقرری بگیــران بیمه بیکاری، 

مستمری بگیران بازنشســته و از کارافتاده کلی بازماندگان و افراد 
تحت تکفل آنان مشمول بهره مندی از حمایت مذکور هستند.

وی بیان داشت: در راســتای وظایف قانونی و در جهت صیانت 
از ســالمت بیمه شــدگان و همچنین به منظور ارتقاء توانایی و باز 
توانایی جســمی و روحــی بیمه شــدگان و ارتقاء ســطح کارائی 
معلولیــن و توجه به این امر کــه تعرفه اقالم آروتز و پروتز از ســال 
۱۳۹۳ تاکنون افزایش نیافته بود و با توجه به رشــد قیمت وسایل 
کمک پزشکی در سطح بازار، پیشــنهاد افزایش تعرفه اقالم مذکور 
بر مبنای میانگین قیمت بازار از سوی معاونتهای بیمه ای و درمانی 
به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ارائه شد که با موافقت ایشان، 
موضوع در هیات مدیره محترم سازمان مطرح و مورد تصویب قرار 
گرفت.مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم گفت: به موجب بند )۱۰( 
ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تامین و ارائه وســایل کمک پزشکی 
)اروتز و پروتز( که برای اعاده ســالمت جبران نقص عضو جسمانی 
با تقویت یکی از حواس کاربــرد دارند، یکی از حمایت های موضوع 

قانون تامین اجتماعی است.

افزایش ده برابری تعرفه وسایل کمک پزشکی تامین اجتماعی 
لزوم بازنگری در آیین نامه 

معامالتی شهرداری ها

حامد یاوری فر
مدیر امور قراردادها و پیمان های 

شهرداری قم
با توسعه شهرنشینی و پیشــرفت روز افزون  جوامع، 
نیازهای جدیدی وجود می آید که مستلزم ساز و کارهای 
قانونی جدید است؛ شــهرداری ها به عنوان متولی شهر 
جهت تامین بخش عمده ای از نیازهــا) کاال و خدمات( 
احتیاج به داد و ستد با دیگران دارند. با توجه به ابالغ قانون 
اصالح و تسری آیین نامه معامالتی شهرداری تهران به 
سایر کالنشهرها و مراکز اســتانها در سال۱۳۹۰ تمامی 
کالنشهرها و مراکز اســتانها مکلف به انجام معامالت از 
محل منابع مالی داخلی خــود وفق آیین نامه معامالتی 
شــهرداری پایتخت مصوب ۱۳55 با برخی اصالحات 
هستند؛ در نگاه اول شاید اســتفاده از آیین نامه مذکور 
که مصوب ۱۳55 می باشد به جای آیین نامه قبلی)آیین 
نامه مالی شــهرداری ها مصوب ۱۳۴6( گامی رو به جلو 
باشد اما باید در نظر داشت که تخصصی شدن فعالیتهای 
پیمانکاری و مشــاوره ای و رتبه بندی صورت گرفته در 
این خصوص از ســوی ســازمان برنامه ریزی و مدیریت 
و نیز لــزوم ارزیابی فنی و کیفی شــرکتها و نحوه اطالع 
رســانی معامالت با توجه به ابزارهای جدید )درگاه های 
الکترونیکی، نرم افزارهای اطالع رســانی و ...( مواردی 
است که هیچ یک در آیین نامه معامالتی شهرداری تهران 
پیش بینی نشده یا بهتر اســت بگوییم قابل پیش بینی 
نبوده و این آیین نامه گرچه در زمان خود جهت پیشبرد 
امور شهرداری ها کارآمد بوده، در حال حاضر با عنایت به 
تعدد و تنوع وظایف و تخصصی شدن امور، کفاف نیازهای 
شهرداری ها را نمی دهد و از آنجایی که در بسیاری موارد 
ناچار به استفاده از قانون برگزاری مناقصات در معامالت 
شهرداری ها هستیم، تناقضات موجود موجب سردرگمی 
و رفتار سلیقه ای می گردد. لذا به نظر می رسد می بایست 
با در نظر گرفتن قانون برگزاری مناقصات  و در نظر داشتن 
ساختار سازمانی و بودجه ریزی و نیز ماهیت فعالیتهای 
شهرداری نسبت به بازنگری و ابالغ آیین نامه معامالتی 

در شهرداری اقدام نمود.

باغ پرندگان قم افتتاح شد
باغ پرندگان قم با اعتباری بالــغ بر ۳۰ میلیارد تومان 
افتتاح شد.باغ پرندگان قم عصر شنبه با حضور محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی به صورت ارتباط 
زنده تصویری افتتاح شد.در آیین افتتاح باغ پرندگان قم، 
بهرام سرمست استاندار قم، دکتر سید مرتضی سقائیان 
نژاد شهردار قم، عبداهلل جاللی رئیس شورای اسالمی شهر 
قم، سیدرضاموسوی مشــکینی مدیرکل محیط زیست 
استان قم و رفیعی مدیرکل دامپزشکی و جمعی از مدیران 
شهری حضور داشــتند.عملیات احداث باغ پرندگان قم 
باهدف افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد نشاط اجتماعی 
با استفاده از توسعه اماکن تفریحی و گردشگری از تیرماه 
سال ۹6 آغاز شــد.این باغ با مساحت 7۰ هزار مترمربعی 
در میدان مفید و بلوار شهید آوینی واقع شده است.ایجاد 
دیوارهای حائل، پیاده روها و ســنگ فرش، ســاختمان 
ورودی و سرویس های بهداشتی، مســیر آبشار و برکه، 
قفس های پرندگان، قفــس حاره ای و قفــس پیرامون 

ازجمله اقدامات انجام شده در این پروژه است.

 پیام شهردار قم 
به مناسبت هفته بسیج

شهردار قم با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.
به گزارش شهرنیوز، دکتر ســید مرتضی سقائیان نژاد با صدور پیامی 
فرارسیدن هفته بســیج را گرامی داشــته و تبریک گفت.متن پیام 

شهردار قم به این شرح است:                        بسمه تعالی
بســیج یکی ازمردمی ترین نهادهای ارزشــی برخاسته از بطن 
جامعه برای حفظ ارزش های دینی ومنافع ملی است که با حضورش 
در عرصه های مختلف شــاهد تجلی جلوه های زیبای مهر، محبت، 
هدایت، امنیت و خدمت هستیم و می توان گفت ماندگاری و موفقیت 
بسیج مرهون اخالص بوده وبســیج سردیسی برای تندیس اخالص 
است.این سازمان مردم نهاد، مصداقی عینی برای این فراز نورانی قرآن 
ارِ ُرَحَماُء بَْیَنُهْم است که منشوری از خوبی ها  اُء َعلَی الُْکَفّ کریم أَِشــَدّ
وخدمات را هنرمندانه نورافشانی می کند.اندیشه پویای آن هم مرهون 
برنامه ریزی دقیق و عقالنیتی عمیق است تا همواره شاهد بالندگی و 
تحوالت آنان باشیم.تهدید، ذات جنس دشمن است و پایانی ندارد و 
شناسایی راهبردهای آسیب پذیر و نحوه مقابله با آنها از توانمندی های 
این نیروی مردمی کارآمد اســت.هفته بســیج زمان و فرصتی برای 
تجلیل از حماسه های این جهادگران ساحت اخالص و بندگیست و 
تاکید برتداوم راه امام راحل و قله های رفیع آرمان های ایشان است و 
میثاقی مجدد با مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای استقامت 
وپایمردی اســت.تعابیر امام راحل در خصوص بسیج از این واقعیات 
پرده برداری می کند که بسیج فراتر از سازمان است و تفکری برجسته 
و فرهنگی ریشــه دار در تاریخ دارد و بن مایه فکریش درس آموزی از 
حماسه عاشوراست.لبیک گویی عملی این شجره طیبه برای تحقق 
فرامین و منویات مقام عظمای والیت است و دعای خیر خانواده های 
شهدا بدرقه راهشان و تاریخ پرحماســه انقالب اسالمی سندی گویا 
بر این افتخارات است که سرنوشــت جامعه را بر منافع شخصی خود 
ترجیح می دهند و تجربیات و موفقیتش در جنگ های ســخت و نرم 
می تواند در مواجهه با مشــکالت اقتصادی نقش آفرینی موثر نماید.

آینده نگری باغبان این شــجره طیبه، حاکی از ترســیم افقی روشن 
و امیدوار کننده است که ان شــااهلل به ظهور منجی عالم بشریت ختم 
خواهد شد و بسیج لشکری مخلص و ذخیره برای آن حضرت خواهد 
بود.اینجانب از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل 
علیها( ضمن پاسداشت هفته بسیج، این مناســبت بزرگ را به همه 
بسیجیان دالورمیهن اسالمی این سربازان امام زمان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( تبریک گفته و یاد و خاطره شهدای واالمقام، جانبازان 
سرافراز، ایثارگران صبور و آزادگان سربلند این عرصه را گرامی داشته 
و از درگاه خداوند متعال عزت، اقتدار و ســربلندی ایران اسالمی را با 
زعامت و رهبری فرماندهی معظم کل قــوا حضرت آیت اهلل العظمی 

امام خامنه ای )مد ظله العالی(مسالت دارم.
سید مرتضی سقائیان نژاد-شهردار قم

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خنداب:
بازسازي و مرئي سازي درب حوضچه 

هاي شیر آالت شهر جاورسیان
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خنداب از بازسازي 
و مرئي سازي ۲۰ مورد درب حوضچه هاي شیر آالت شهر 

جاورسیان در سال جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي ، مهنــدس محمدرضا نعیمي مدیر امــور آب و 
فاضالب شهرســتان خنداب در این رابطه اظهار داشت : 
همزمان با ترمیم آســفالت خیابان هاي شهر جاورسیان 
، عملیات بازسازي و مرئي سازي ۲۰ مورد درب حوضچه 

هاي شیر آالت انجام شد.
وي افزود : در سال جاري با مشــارکت شهرداري ها و 
دهیاریها ، اصالح و توسعه شــبکه توزیع آب در شهرها و 
روستاهاي این شهرستان جمعا به طول ۲۱۸۰ متر صورت 

گرفت.
مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان خنداب با اشاره 
به تالش هاي صــورت گرفته براي بهبــود وضعیت آب 
روستاهاي این شهرستان  در سال جاري بیان کرد : کمبود 
آب شرب ۴ روستاي مجتمع رازگردان و۲ روستاي مجتمع 
عباس آباد  با انجام عملیات تعویض پمپ ، برطرف شــد و 
همچنین گرفتگي خط انتقال مجتمع آبرساني شهید در 
این شهرســتان به طول ۳5۰۰ متر با تالش شبانه روزي 
همکاران مرتفع  و اتاق آب شیرین کن این مجتمع نصب 

گردید.
وي ادامه داد :با توجه به کاهش مشــکل فشار آب در 
روستاي استوه ، عملیات رفع گرفتگي ایجاد شده در شبکه 
توزیع  این روستا انجام شده و خوشبختانه مشکلي در تامین 

آب مورد نیاز این روستا وجود ندارد.
مهندس محمــد رضا نعیمي همچنیــن از برگزاري 
7 مانور پیمایشي در روستاها به منظور شناسایي انشعاب 
هاي پرمصرف و غیر مجاز خبر داد و اعالم کرد : با همکاري 
اداره برق شهرســتان خنداب، ترانس هاي برق مجتمع 
عباس آباد و ایوند تعویض گردید و با انجــام  اقدامات الزم 
در7روستاي این شهرستان ، افت ولتاژ برق تاسیسات آب 
آنها برطرف شد تا ساکنین این روستاها با  قطع آب مواجه 

نشوند.

سود ۱.۰۰۳ ریالی به ازای هر سهم در 
عملکرد ۶ماهه شرکت؛

رشد 1۷درصدی سودآوری 
پتروشیمی شازند

جمع درآمد های عملیاتی شرکت که عمدتا از محل 
فروش محصوالت پلیمری حاصل شــده بــا ۱6 درصد 

افزایش به ۳7 هزار و ۲65 میلیارد ریال رسیده است. 
شرکت پتروشیمی شــازند در دوره 6 ماهه منتهی به 
پایان شهریور ماه سال جاری و بر اساس صورت های مالی 
حسابرسی نشده موفق به کسب ســودخالص ۸ هزا و ۹۱ 
میلیارد ریالی شده و این سود که معادل ۱.۰۰۳ ریال به ازای 
هر سهم بود نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱7 

درصدی را نشان می دهد.
جمع درآمد های عملیاتی شرکت که عمدتا از محل 
فروش محصوالت پلیمری حاصل شــده بــا ۱6 درصد 

افزایش به ۳7 هزار و ۲65 میلیارد ریال رسیده است.
حجم مقداری فــروش در ایــن دوره بــه ۴۴۱ هزار 
تن رســیده و شــرکت پیش بینی کرده که ۴۲6 هزار تن 
محصول دیگر در 6 ماهه دوم به فروش برساند. ۲7 درصد 
از مبلغ فروش محقق شده به صورت صادراتی بوده است. 
محصوالت پلی پروپیلن، پلی اتیلن سنگین و اتوکسیالت 
ها از لحاظ مبلغی بیشترین حاشیه سود ناخالص را داشته 

اند.
شرکت در این دوره سود تسعیر ۲.6۹۲ میلیارد ریالی را 
محقق کرده که معادل ۳۲ درصد کل سود عملیاتی شرکت 
است. همچنین در این دوره مبلغ ۱.۱۴6 میلیارد ریال سود 

سپرده بانکی محقق شده است.
در نمودار زیر روند ســه آیتم اصلی صورت سود و زیان 
یعنی درامد، ســود عملیاتی و ســود خالص در دو فصل 

گذشته ارائه شده است. 

علی اصغر اکبرابادی:
موسسات فراگیرمجری 

برگزاری دوره های کارشناسی 
ارشد دانشگاه پیام نور نیستند

مدیر روابط عمومی دانشــگاه پیام نور استان مرکزی 
گفت: جزئیات نحوه ثبت نام بیست و یکمین دوره فراگیر 
کارشناسی ارشد دانشــگاه پیام نور که اواخر آبان ماه سال 
جاری اعالم می شود و ثبت نام در این دوره ها فقط از طریق 
www.sanjesh. سایت سازمان سنجش به نشانی

org انجام می شود.
علی اصغر اکبرابادی افزود: موسسات در حال تبلیغ دوره 
های فراگیر به هیچ عنوان مجری رسمی برگزاری دوره های 
کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نیستند وداوطلبان 
توجه داشته باشند که پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور 
فقط از طریق شــرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر 
دانشگاه پیام نور و کسب حدنصاب های الزم با ثبت نام در 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر است.
وی ضمن هشــدار به تمامی داوطلبــان تحصیل در 
دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور افزود: 
بسیاری از موسســات فراگیر در حال تبلیغ برای جذب 
دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور هستند که 
هیچ گونه مجوزی برای برگزاری این دوره ها نداشته و تنها 
تعدادی از این موسسات با کسب مجوز از دفتر آموزش های 
آزاد وزارت علوم، صرفا به عنــوان دوره های آمادگی اجازه 

فعالیت دارند.
وی بــار دیگر تاکید کــرد: ثبت نام و شــرکت در این 
موسسات برای آمادگی دوره های فراگیر است و هیچ گونه 
حقی را برای داوطلب به منظور تحصیل در دانشگاه پیام نور 

ایجاد نمی کند.
اکبرابادی ،با عنوان اینکــه در حال حاضر هماهنگی 
های الزم با سازمان سنجش درخصوص شرایط ثبت نام 
و موارد امتحانی آزمون در حال انجام اســت، از داوطلبان 
خواست اطالعیه های مربوط به این دوره ها را از طریق پرتال 
دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir و یا سایت سازمان 
سنجش پیگیری و برای ثبت نام نیز صرفا از طریق سایت 

سازمان سنجش اقدام کنند.

خبر خبر

پیام تبریک مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج
دکتر تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ، در پیامی فرا 

رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب ، متن پیام به این شرح 

است:
بسمه تعالی

»بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن 
بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد«      امام راحل عظیم 

الشأن )ره(
فرا رسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان گرانقدر و غیور صمیمانه 

تبریک عرض می نمایم.
حقیقتاً بسیج لشــکر مخلص خداســت و در هر نقطه ای از میهن 
عزیزمان حضور یافته، حماســه و افتخار آفریده و بر ســرزمین سبز و 
شکوفای میهن و آسمان نیلگون وطن، نقشــی از عشق، شور و خلوص 
تنیده و اندیشــه ای زالل از خدمت خالصانه و حضور عاشقانه را بر پهنه 

جغرافیای ایران جاری و ساری ساخته است.
اینک این لشگر متعهد و مخلص خدا که با گذشت سال های ارزشمند 
و گرانبها پس از تاســیس، با تجربه اندوزی در مســیر خدمت، همانند 
روزهای حماسه آفرینی هشت ســال دفاع مقدس، در دیگر حوزه ها از 

جمله جبهه اقتصادی، شجاعانه و دالورانه به دفاع از کیان میهن اسالمی 
مشغول هستند و در این مسیر با مشــارکت فعاالنه در عرصه سازندگی 

نقش آفرینی می نمایند.
خداوند سبحان را شاکریم که اندیشه متعالی تشکیل بسیج که توسط 
معمار کبیر انقالب شــکل گرفت، اینک اندیشه ای فراگیر و گسترده در 

ایران عزیز اسالمی است.
بار دیگر ضمن تبریک فرا رسیدن این هفته، از درگاه خداوند متعال 
برای میهن عزیزمان سربلندی و سرافرازی و برای آحاد مردم قدرشناس 

کشور و به ویژه بسیجیان گرانقدر سالمتی و صحت مسألت دارم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: 
مرکزشــماره گذاری و تعویض پالک ایالم از اول 

آذر ماه تا اطالع ثانوی تعطیل می باشد. 
»ســرهنگ ابوالفضل کهزادی« اظهار داشت: 

در راســتای دســتورالعمل صادره از پلیس راهور 
کشور از فردا فعالیت کلیه مراکز تعویض پالک در 

شهر های با وضعیت قرمز تعطیل می باشد.
وی افزود: این اقدام در راســتای قطع زنجیره 

انتقال ویــروس کرونا و به منظورحفظ ســالمت 
شــهروندان و مراجعان به این مرکزصورت گرفته 

است.
رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگی اســتان 

تصریح کرد: دفاتــر خدمات خودروی در ســایر 
شهرســتان های جنوبی مشــمول این طرح نمی 

باشند.
وی در پایــان بــا بیــان اینکه تــا اطالع 
ثانوی هیــچ گونه خدماتی در مرکز شــماره 
گذاری و تعویــض پالک ایالم بــه مراجعان 
ئــه نمــی شــود؛ از متقاضیان خواســت  ارا
از مراجعه بــه مرکــز تعویض پــالک ایالم 

کنند. خودداری 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

مرکز شماره گذاری و تعویض پالک ایالم تعطیل شد!
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نفت و انرژی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

پیامتقدیروتشکرمدیرعاملدرپیکسب2رکوردجدیدتولیددرچادرملو

مدیر برنامه ریــزی و نظارت راهبــردی ایمیدرو گفت: 
منطقه ویژه اقتصادی المرد از جمله مناطق مهم و تاثیرگذار 
ســازمان ایمیدرو در جنوب کشور اســت که به دلیل تنوع 
پروژه های در دست اجرا یا تعریف شده در اولویت طراحی و 

پیاده سازی »نظام مدیریت پروژه« قرار گرفته است. 
به گزارش روابط عمومی منطقه ویــژه اقتصادی المرد، 
»ســمیه خلوصی« مدیر برنامه ریزی و نظــارت راهبردی 

ایمیدرو درباره جزییات پیاده سازی »نظام مدیریت پروژه« در سازمان متبوعش گفت: در سال گذشته برای پیاده سازی 
»نظام مدیریت پروژه« در سازمان ایمیدرو، پروژه فاز شــناخت طی مدت ۴ ماه با هدف بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی 
نظام مدیریت پروژه سازمان و با نظارت راهبردی-تخصصی انجمن مدیریت پروژه ایران به پایان رسید که فاز یاد شده در 

۳ سطح پورتفولیو، طرح و پروژه و در سه بعد کارکنان، ساختار و فرآیندهای مدیریت پروژه و تکنولوژی صورت گرفت.  
به گفته وی، اکنون طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه آغاز شده و از ستاد ایمیدرو تا طرح های زیرمجموعه و 

مشاوران و پیمانکاران را شامل می شود. 
خلوصی ادامه داد: این نظام مدیریت پروژه که قرار است در ســازمان ایمیدرو پیاده سازی شود، مطابق با استاندارد 
PMBOK؛ معروف ترین و کاربردی ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است که تصمیم داریم تمامی ۱۰ حوزه 
دانشی مدیریت پروژه شامل مدیریت های یکپارچگی، محدوده، زمانبندی، هزینه، کیفیت و تامین و منابع و... به اضافه 

مدیریت ادعاها در بخش های معدن، صنایع معدنی و طرح های زیرمجموعه ایمیدرو طراحی و پیاده سازی کنیم.
مدیر برنامه ریزی ایمیدرو اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی المرد از جمله مناطق مهم و تاثیرگذار سازمان ایمیدرو 
در جنوب کشور است که به دلیل تنوع پروژه های در دست اجرا یا تعریف شــده در اولویت طراحی و پیاده سازی »نظام 

مدیریت پروژه« قرار گرفته است. 
این مسئول اضافه کرد: باتوجه به تعریف و اجرای پروژه های بزرگ و تخصصی در بخش های مختلف سازمان ایمیدرو 
در نقاط مختلف کشور، پیاده سازی نظام مدیریت پروژه مطابق با استاندارد بین المللی یاد شده ضروری می باشد که به 
وسیله این نظام مدیریت پروژه، شاخص هایی از جمله پیشرفت مالی و هزینه های پروژه، کیفیت کار و زمانبندی اجرا به 

صورت یکپارچه، مدیریت و ارزیابی می شود.
در همین راســتا برای طراحی »نظام مدیریت پروژه« ، معاونت برنامه ریزی منطقه ویژه اقتصادی المرد با برگزاری 
نشست های تخصصی و تعامل  کارشناســان حوزه برنامه ریزی ســازمان ایمیدرو و مدیران و عوامل اجرایی مربوطه در 

منطقه ویژه، فعالیتش را آغاز کرد.

معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی گفت:  در شرایط 
فعلی کشور که دولت شدیدا درگیر ویروس کرونا است مدیران 
صنعت برق نباید منتظر منابع خزانه باشند و بایستی با ایجاد منابع 
درآمدی جدید و اصالح اقتصاد صنعت برق، فعالیت های خود را 
به ویژه در بخش تولید به صورت بی وقفه ادامه دهند.به  گزارش 
وزارت نیرو، »ناصر اسکندری« در جریان بازدید از نیروگاه شهید 
ســلیمی نکا با تاکید بر اینکه به هر طریق ممکن در تالش برای 

تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت برق هستیم، گفت: در چند سال گذشته درآمدهای این صنعت از محل فروش برق مستقیما وارد 
خزانه می شود که ظرف دو و سه ماه اخیر بر اثر بروز برخی اتفاقات تامین منابع مورد نیاز صنعت برق مطابق نیاز صورت نگرفته است.

وی یادآور شــد: همواره بر لزوم اصالح اقتصاد صنعت برق و عدم اتکای آن به بودجه کشور تاکید شده اما این مهم هیچگاه محقق 
نشده است؛ ولی در حال حاضر جبر محیطی ما را وادار به انجام این مسئله اساسی کرده است. در شرایط فعلی باید چنین نگاهی 
داشته باشیم که بایســتی این صنعت، اقتصاد خود را در فضای دیگری سروسامان بدهد.اسکندری با تاکید بر اینکه صنعت برق 
باارزش ترین کاالی قابل خرید و فروش در کشور را تولید و عرضه می کند، ادامه داد:  بنابراین بایستی این کاال را به خوبی و اقتصادی 
عرضه کنیم. در حال حاضر مهم است که چگونه این برق را در بورس و بازار ارائه می کنیم و قیمت حاصل از آن را با هوشمندی دنبال 
کنیم. باید به دنبال کاهش هزینه و راهکارهایی همچون قراردادهای دو جانبه و سایر روش های درآمدزایی در این بخش برویم.

وی صنعت برق را اصلی ترین زیرساخت و پیش نیاز تمامی خدمات کشور برشمرد و افزود: صنعت برق حرارتی افتخارات بزرگی 
در حوزه های فنی کسب کرده است که انصافا هر یک از آن بار آموزشی برای دانشگاه ها دارد و در فضای علمی کشور قابل ارائه است، 
بنابراین بایستی این توانمندی و افتخارات را در حوزه های دیگر به ویژه در زمینه سامان دهی اقتصاد برق آغاز کنیم.معاون راهبری 
تولید شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت شــبانه روز در تالش برای خدمت  رسانی به مردم است و درگیر 
مسئله مهمی به نام کرونا شده که یک هزینه ناخواسته را به کشور تحمیل کرده است؛ طبیعتا در چنین شرایطی اصال انتظار نداریم 
دولت مسئله کرونا را کنار گذاشته و مشکالت صنعت برق را حل کند.وی ادامه داد:  در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا شاید 
این بخش اولویت اول دولت نباشد ولی ما هم نمی توانیم این صنعت حیاتی را که وقفه ناپذیر است تعطیل کنیم. در بخش تولید ما 
نمی توانیم تنها به مسئله حقوق اکتفا کنیم؛ چرا که بخش تعمیرات اساسی و سرویس و نگهداری از نیروگاه به عنوان یک موجود 
زنده صنعت برق از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی اضافه کرد: برای انجام تعمیرات 
نیروگاه ها شاید نتوانیم همانند گذشته به منابع خزانه امیدوار باشیم، اما آزادی عمل فراوانی برای انجام اینگونه اقدامات وجود دارد 
و بایستی منابع جدیدی را برای صنعت برق ایجاد کنیم. همان مسئله مهمی که در دوره های قبلی محقق نشد ولی جبر محیط 
ایجاب می کند که امروز به سمت این بخش حرکت کنیم.اسکندری خواستار ورود نیروگاه های دولتی به قراردادهای دوجانبه شد 

و افزود:  بایستی از فرصت های پیش رو که به خوبی می تواند در سامان دهی اقتصاد برق اثرگذار باشد، استفاده کنیم.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو: 
صنعت برق نیازمند ایجاد منابع درآمدی جدید است»نظام مدیریت پروژه« در منطقه ویژه اقتصادی المرد طراحی می شود 

گامی مهم برای پایداری تولید 
پتروشیمی های منطقه انرژی پارس

جایگزینی و تعویض لوله های 
GRP آب دریا توسط مبین انرژی

شــرکت مبین انرژی خلیج فــارس، با هدف 
پایداری تولید شرکت پتروشیمی پارس، عملیات 
اجرایی جایگزینی و تغییر متریال لوله های قطور 
GRP آب دریای این شرکت به طول ۱۱۲۰ متر و 

قطر ۲۲۰ سانتی متر را با موفقیت اجرا کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مبین انرژی 
خلیج فارس، طی ســالیان گذشــته، شکستگی 
مکرر لوله هــای GRP آب دریای شــرکت های 
پتروشــیمی منطقه پارس، از عوامــل مهم توقف 

تولید این شرکت ها بوده است.
مراحل اجرایی این پــروژه که یکی از مهمترین 
اقدامات اصالحی شرکت مبین انرژی است، از آذر 
ماه سال گذشــته و پس از تشکیل جلسات متعدد 
بررســی و کارشناســی های مختلف آغاز شد و در 

هفته گذشته به بهره برداری کامل رسید.
طبق برنامه ریزی انجام شــده، تا پایان ســال 
جاری، خطوط آب دریای شرکت های پتروشیمی 
زاگرس، نوری، واحد جداسازی هوای شرکت مبین 
انرژی خلیج فارس و پردیس نیز، مرحله به مرحله 
تعویض می شود و بدین ترتیب یکی از گلوگاه ها و 
موانع عمده عدم تولید پایدار شرکت های منطقه 

رفع خواهد شد.
گفتنی اســت، هزینه انجام این فاز از پروژه بالغ 
بر ۱۲۰ میلیارد تومان بــوده و تعویض خطوط آب 
دریای شرکت های آریاساسول و جم نیز در فازهای 
دوم و سوم در دست بررسی اســت و در سال آینده 

پیگیری خواهد شد.

رکوردشکنی صادرات گاز 
روسیه به چین

آمارهای شــرکت دولتی گازپروم روسیه نشان 
می دهد عرضه روزانه گاز روســیه به چین به طور 

بی سابقه ای افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا ، داده های شرکت دولتی گازپروم 
روسیه نشان داد این شرکت ۲5 درصد فراتر از تعهد 
از پیش تعیین شــده خود به چین گاز عرضه کرده 

است.
گازپروم پس از گفت وگو با شــرکت ملی نفت 
چین )CNPC( روز جمعــه )۳۰ آبان ماه( اعالم 
کرد: میانگین روزانه صادرات گاز روسیه به همسایه 
شرقی خود فراتر از مقدار توافق شده در ماه گذشته و  

در بازه زمانی یکم تا ۲۰ نوامبر بوده است.
افزون بر محموله های معمول، عرضه روزانه در 
۱۲ نوامبر ۲5 درصد و به طور بی سابقه ای افزایش 
یافــت؛ رکورد پیشــین در ماه اکتبــر و زمانی که 
گازپروم ۲۰ درصد فراتر از مقدار توافق شــده گاز 

صادر کرده بود، ثبت شد.
گازپروم اعالم کرد که روســیه قرار است سال 
آینده با خط لوله »قدرت ســیبری« در کنار پروژه 
»قدرت سیبری-۲« عرضه گاز به چین را افزایش 
دهد. خــط لوله »قدرت ســیبری« اوایل ســال 
جاری میالدی وارد مرحله طراحی شــد و پس از 
تکمیل پروژه به ظرفیت انتقال ساالنه 5۰ میلیارد 

مترمکعب گاز می رسد.
این شــرکت روس اعــالم کرد کــه می تواند 
صادرات گاز طبیعی را با خط لوله ۳ هزار کیلومتری 
»قدرت سیبری« 6 میلیارد متر مکعب دیگر تقویت 
کند. گازپروم در هشــت ماه ســال ۲۰۲۰، حدود 
۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعــب گاز را از این 

طریق صادر کرده است.

افزایش سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در عربستان

وزیر ســرمایه گذاری عربســتان اعالم کرد که 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در عربستان 
در نیمــه نخســت ســال ۲۰۲۰ افزایــش یافته 
اســت.به گزارش ایلنا ، خالد الفالــح اعالم کرد که 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی )FDI( در 
عربســتان ســعودی در نیمه نخســت امسال در 
مقایسه با مدت مشابه پارســال ۱۲ درصد افزایش 
یافته است.دولت عربستان ســعودی که میزبان 
نشست G۲۰ امسال است، جذب بیشتر سرمایه  
خارجی را سنگ بنای برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ خود 
برای تنوع بخشی به اقتصاد بزرگ ترین صادرکننده 
نفت جهان بــه دور از درآمدهای نفتــی قرار داده 
اســت.فالح که پیش از این ریاست شرکت دولتی 
نفت سعودی آرامکوی عربستان را به عهده داشت، 
در کنفرانس G۲۰ گفت: خوشــحالم که بگویم 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی که مرکز توجه 
من است، در نیمه نخســت ۲۰۲۰ نسبت به مدت 
مشابه پارســال ۱۲ درصد افزایش یافته است.وی 
گفت: ریاض در ماه سپتامبر به دلیل اختالل جهانی 
ناشــی از همه گیری ویروس کرونا، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی کندی را تجربه کرده است.وزیر 
سرمایه گذاری عربســتان افزود: به عنوان بخشی 
از تالش های ریاض برای جذب ســرمایه  خارجی، 
عربســتان ســال آینده مناطق ویــژه اقتصادی 
مخصوص  به چند بخش را راه اندازی می کند.فالح 
تصریح کرد: اقتصاد عربستان که تحت تأثیر فشار 
مضاعف همه گیری ویروس کرونــا و پایین آمدن 
قیمت نفت قرار گرفته، امسال مقاومت کرده است 

و نشان داد توانایی مقاومت در برابر شوک ها را دارد.

معاون وزیر نیرو:
کاهش ۲۳ درصدی ورودی 

آب به سدهای کشور
معاون وزیر نیرو بــا ابراز امیــدواری از اینکه 
بارندگی ها جبران عقب ماندگی بارشــی ســال 
گذشــته را کرده و ذخایر ســدها به اندازه کافی 
تامین شــود، گفت: تا روز جمعه ورودی ســدها 
نسبت به سال گذشــته ۲۳ درصد کاهش داشته 

است.
قاسم تقی زاده خامســی در گفت وگو با ایلنا، 
دربــاره وضعیت بارندگی ها و ذخایر آبی کشــور 
اظهار داشــت: طبــق پیش بینی هواشناســی 
بارندگی هایــی که از جمعه شــب آغاز شــده تا 
دوشنبه )۳ آذر( ادامه دارد و از روز چهارشنبه نیز 

یک جبهه جدید بارشی وارد کشور می شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه بارندگی ها جبران 
عقب ماندگی بارشی سال گذشته را کرده و ذخایر 
ســدها به اندازه کافی تامین شــود، گفت: تا روز 
جمعه ورودی سدها نســبت به سال گذشته ۲۳ 

درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه 
حجم موجود مخازن سدها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۴ درصد کاهش را نشان می دهد، 
میزان ارتفاع ریزش های جــوی را از ابتدای مهر 
تا پایان آبان ۲۳.7 میلی متر اعالم کرد که نسبت 
به ســال آبی قبل در همین مــدت ۴۱ درصد و 
میانگین درازمدت 5۲ ســاله ۱۸ درصد کاهش 

داشته است.
اســتان های  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل بین 
5۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش بارندگی و در بقیه نقاط 

کشور کاهش بارش را شاهد هستیم.
تقی زاده خامسی یادآور شد: بیشترین کاهش 
بارندگی مربوط به استان های کردستان، اصفهان 

و هرمزگان است.
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت بارندگی در 
استان های کم بارش مثل خراسان جنوبی و فارس 
خوب اســت، اظهار امیدواری کرد که جبهه های 
هفته پیش رو کمبــود بارندگی مناطق کم بارش 

را پوشش دهد.

نماینده مردم سراب:
 گاز »ال. پی. جی« جایگزین 

»سی. ان. جی« شود
نماینــده مردم ســراب در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به مشکالت گاز »سی. ان. جی« 
در آلودگی هوا، تخریب موتــور خودروها و بروز 
بیماری های فراوان تاکید کرد که بهتر است گاز 
»ال. پی. جــی« را جایزگین کنیــم چرا که پاک 

ترین گاز فسیلی است.
به گزارش ایســنا، یوســف داودی در جلسه 
علنی امروز یکشــنبه مجلس شورای اسالمی در 
نطق میان دستور خود خطاب به وزیر نفت گفت: 
بیش از ۳5 نوع گاز سمی و خطرناک در »سی. ان. 
جی« تصفیه نشده وجود دارد که موجب آلودگی 
هوا، تخریب موتور خودروهــا و بروز بیماری های 
متعدد انسانی می شــود که بهتر است با گاز »ال. 
پی. جی« که پاکترین ســوخت فســیلی است 

جایگزین شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان 
شرقی ضمن تشــکر از وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و دســت اندرکاران ستاد ملی 
مبارزه با کرونا گفت: از تمام مســووالن و مردم 
کشور می خواهم که عزم خود را برای  این عبور 
تاریخی جزم کرده و به یاری یکدیگر بشــتابند. 
بیشــتر افرادی که به کرونا مبتال می شــود در 
فضای سرپوشــیده ابتال می یابنــد. پس باید 
نهضــت فراگیر برای اســتفاده از هــوای آزاد 

طراحی شود.
داوودی همچنین خطاب به قوه مجریه ومقننه 
نســبت به پرداخت معوقات خدمتگزاران بخش 
ســالمت، بهداشت و درمان هشــدار داد و گفت: 
همچنین هدفمندســازی واقعــی یارانه ها جزو 
مبرهنترین مطالبات مردم است.  آن اقداماتی که 
دولت امروز انجام می دهد بار ســنگینی بر خزانه 
کشور و بازده بســیار کمی برای نیازمندان دارد و 
برای ثروتمندان در حد پول خرد است. همچنین 
صدها هزار نفر از هم وطنان نیازمند جامعه یارانه 
پایه و یارانه معیشــتی نمی گیرند. همانطور که 

میلیون ها نفر سهام عدالت نگرفتند.
نماینــده مردم ســراب در مجلس شــورای 
اسالمی همچنین نســبت به ضرورت در اختیار 
قــرار  دادن کارت الکترونیکــی خریــد کاالی 
پروتئینــی به سرپرســت های خانوارها اشــاره 
کــرد و گفت: بــرای حمایت از اقشــار آســیب 
پذیر و جلوگیــری از  خطرات کاهــش دریافت 
پروتئین کشــور از دولت می خواهم به این کارت 
الکترونیکی را هر چه سریعتر در اختیار خانوارها 

قرار دهد.
داوودی در پایــان نطق خود گفــت: نیازمند 
تســریع در بررســی و تصویب طــرح بانکداری 
اســالمی را با محوریت حمایت از تولید هستیم. 
همچنین بیمه همگانی عشایر مطالبه بسیاری از 
مردم بوده و احداث مسکن ملی مناسب  و در شأن 
جوانان در بهترین نقاط شهرها و با مناسب ترین 
امکانات با هدف تشویق این قشر به ازدواج مطالبه 

اینجانب است.

خبر عضو کارگروه ملی ساخت داخل مطرح کرد:خبر

امکان کسب سهم قابل توجه از بازار صنعت آب و برق همسایگان

مهندس ناصر تقــی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شــرکت 
معدنی و صنعتــی چادرملو با ارســال پیامی از خدمــات و تالش های 
شبانه روزی مدیران و پرسنل تالشــگر مجتمع های معدنی و صنعتی 

چادرملو تقدیر و تشکر کرد.
Article Rating :نظر سنجی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، مهندس ناصر تقی 
زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

با ارسال پیامی از خدمات و تالش های شــبانه روزی مدیران و پرسنل 
تالشگر مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو تقدیر و تشکر کرد.

متن پیام با این شرح است.
کســب رکورد قابل توجه تولید ۱ میلیون و ۱۰۴ هــزارو 5۰۰ تن 
کنسانتره ســنگ اهن  و  ۹۴ هزار ۳۸6 تن شــمش فوالدی  در آبانماه  
امسال، همزمان با سال جهش تولید، نتیجه تالش و ممارست شما یاران 
و همراهان جبهه تولید و صنعت، اعــم از مدیران، پیمانکاران، نیروهای 

فنی،خدماتی،پشــتیبانی،  بهره برداری،کارگران و کارمندان خطوط 
استخراج و تولید کنسانتره و شــمش فوالد، در مجتمع های معدنی و 
صنعتی چادرملو  و حاصل همدلی و پشتکار و توان مضاعف همه عزیزان 
بوده است. از این رو بر خود وظیفه می دانم از تمامی پرسنل تالشگر در 
شرکت چادرملو تقدیر و تشکرنمایم. بی شک پاداش واقعی این خدمات 
بی شائبه آنهم در بدترین شــرایط بحرانی ناشی از فراگیر شدن ویروس 
کرونا و نیز تحریمهای ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران،  

نزد خداوند منان محفوظ بوده و  بنده نیز  حسب برنامه های انگیزه بخش و 
تشویقی وعده داده شده،  به تکلیف خود عمل خواهم نمود.  امید است این 
روحیه مجاهدت در ارتقای تولید و توســعه اقتصادی میهن اسالمی در 

سایر واحدهای شرکت نیز مشاهده و تداوم یابد.
   سربلند و سالمت باشید.
   ناصر تقی زاده
  مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس خبر داد
دستیابی به رکورد باالترین حفاری اکتشافی طی 7 سال اخیر

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد:

تدوین سند توسعه پتروشیمی برای تحقق طرح های پیشران

مهندس بهروز رحمتی معاون توسعه و اکتشافات شــرکت مس گفت: شرکت ملی 
صنایع مس ایران در حوزه اکتشافات، در هشت ماهه نخست امسال موفق به ثبت رکورد 
6۱ هزار 5۱۲ متر حفاری اکتشــافی شــد که این میزان حفاری باالترین رکورد 7 سال  

اخیر بوده است
به گزارش مس پرس،  رحمتی با بیان اینکه با این رویکرد و تمرکز جدی شرکت مس 
بر روی موضوع اکتشافات تا 5 سال آینده حداقل 5۰۰ هزار حفاری اکتشافی را می توان 
محقق کرد گفت: شــرکت ملی صنایع مس ایران طی ســنوات ۱۳۹5 تا سال ۱۳۹7 به 
صورت میانگین ساالنه در حدود ۳7 هزار متر حفاری اکتشافی انجام داده و سال گذشته 
این میزان حفاری بــه بیش از 7۰ هزار متر و امســال نیز به بیــش از ۱۰۰ هزار حفاری 

اکتشافی خواهد رسید که باالترین رکورد حفاری شرکت طی 7 سال اخیر خواهد بود.
وی افزود: صنعت مس در دنیا و کشور ما از موقعیت بســیارممتازی برخوردار است 
و بدون شــک این صنعت استراتژیک با بیشترین مزیت جهت ســرمایه گذاری در صدر 
صنایع معدنی کشــور قرار خواهد گرفت، چراکه این صنعت، ایــن ظرفیت را دارد که از 

باالترین حاشیه سود در بین فلزات برخوردار باشد.
رحمتی با بیان این که یکی از دالیل این جایگاه، وجود همیشــگی بازار مصرف مس 
و عدم امکان جایگزینی مس با فلزات دیگر اســت گفت: با توجه به جایگاه بازار مس در 

جهان، اکتشافات و افزایش ذخایر مس جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
رحمتی ادامه داد: بیــش از ۴ درصد ذخایر مس جهان به ایــران اختصاص دارد که 
بخش قابل توجهی از ذخایر مس ایران در چند ســال اخیر کشف شــده است. به لحاظ 
رتبه بندی نیز ایران دارای رتبه هشتم ذخایر مس در جهان است، این در حالی است که 
حجم ذخایر قطعی کشف شــده مس ایران تاکنون افزون بر 7 میلیارد تن ماده معدنی با 
عیار ۴5صدم درصد برآورده شده است که هر ســاله با انجام اکتشافات جدید بر میزان 

این ذخایر ارزشمند افزوده می شود.
وی با اشــاره به اینکه عیار نرمال بازار جهانی حدود نیم درصد است، از همین رو عیار 
ذخایر ایران نیز عیار ارزشمندی به شــمار می رود، گفت: موضوع قابل توجه آن است که 
این میزان ذخایر، مربوط به اکتشــافات درصد کوچکی از مساحت ایران است و مناطق 
زیادی از کل مساحت کشور هنوز مورد عملیات اکتشــافات تفضیلی قرار نگرفته است. 
بدون شــک با تکمیل عملیات اکتشافی مذکور، ذخایر معدنی بســیار باالیی در کشور 
می توان پیش بینی کرد که بــا عنایت به قرارگرفتــن ایران بر روی یکــی از مهمترین 
کمربندهای جهانی مس دنیا، می تواند ســهم بزرگی از ذخایر اکتشــافی آتی مربوط به 

حوزه مس باشد.
معاون توسعه و اکتشافات شــرکت مس در ادامه با تاکید بر این که سرمایه گذاری در 

حوزه فرآوری مس موجب ارزآوری برای کشــور و اشــتغال زایی و برکت فراوان خواهد 
شد، گفت: اگر روند قیمت این فلز ارزشــمند در چند ماه گذشته را دنبال کنید، مشاهده 
خواهید کرد که قیمت تمام فلزات به دلیل شــیوع ویروس کرونا روند کاهش شدیدی 
را در پیش گرفتند و زمانی که بــه قیمت های اولیه خود بازگشــتند، چندان با افزایش 
قیمت باالیی روبه رو نشــدند، اما در این میان، مس تنها فلزی است که قیمت کنونی آن 
هم اکنون از قیمت های پیش از شیوع بیماری کرونا نیز پیشــی گرفته است و به رکورد 
بیش از ۲ ســال اخیر خود یعنی حدود 7۳۰۰ دالر بر تن رســیده است.رحمتی تصریح 
کرد: بررسی مقایســه وضعیت قیمتهای جهانی مس در بازار بورس لندن با سایر فلزات 
پایه مانند آلومینیوم، ســرب، روی، نیکل و قلع - حتی طی ۱5 ســال گذشته به وضوح 

نشان دهنده جایگاه برتر و ممتاز مس در جهان از منظر سودآوری است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نقشه راه توسعه 
صنعت از باالدست تا بخش های پایین دستی تدوین شده است و امروز 
پتروشیمی همسو با اهداف برنامه ریزی شده خود به سوی توسعه متوازن 

و نیز تحقق طرح های پیشران حرکت می کند.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، »بهزاد محمدی« در آیین 
تکریم و معارفه مدیر سرمایه گذاری و رئیس کل امور بین الملل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی که با حضور اعضای هیئت مدیره این شرکت و 
نیز تعدادی از مدیران ارشد برگزار شد، اظهار کرد: قطار توسعه صنعت 
پتروشیمی ایران با شتاب در حال حرکت است و افزون بر بهره برداری از 
چند طرح پتروشیمی تا پایان سال، روند راه اندازی طرح ها در سال های 

آینده تداوم می یابد.
وی افزود: صدور مجوزهای جدید برای طرح های توسعه ای صنعت 
پتروشیمی در مسیر توسعه خود فقط با در نظر گرفتن سه الزام توسعه 
متوازن، هوشــمند و پایدار انجام می شــود و طرح هایی مجوز خواهند 
گرفت که قابلیت اجرا داشته باشــند. طرح هایی باید اجرایی شوند که 

تاب آوری بیشتری در صنعت دارند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: تعداد زیادی طرح 
که دارای مجوز هستند متأسفانه هیچ گونه فعالیتی در ساخت ندارند و در 

آینده مجوزها با در نظر گرفتن همه شرایط صادر می شود.
محمدی با بیــان اینکه امور ســرمایه گذاری شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی پنجره امید برای سرمایه گذاران است، گفت: این واحد و نیز 
امور بین الملل به دلیل نوع فعالیت خود نقشــی بسیار مهم و تأثیرگذار 
در توسعه صنعت پتروشیمی دارند و سرمایه گذارانی که به شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی مراجعه می کنند باید پس  از مراجعه به این شرکت با 

حمایت و انگیزه فعالیت خود را انجام دهند.
به گزارش ایرنا،  جهش دوم و ســوم پتروشــیمی به ترتیب در سال 
های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ محقق می شود تا در نهایت ظرفیت تولید صنعت 

پتروشیمی ایران در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ میلیون تن برسد.  
درآمد صنعت پتروشیمی نیز در آن زمان ۳7 میلیارد دالر برآورد می 

شود.  
در کنار آن تالش شده تا توسعه پتروشیمی تک بعدی نباشد و زنجیره 
ارزش در این صنعت کامل شــود تا ارزش افزوده به دست آید. از همین 
رو طرح های پیشران در ۴ شــاخه اصلی تعریف شده که مهمترین آنها، 

 تکمیل زنجیره ارزش پروپیلن در کشور است.

عضو کارگروه ملی ساخت داخل صنعت آب و برق گفت: بازار صنعت آب 
و برق کشورهای همسایه مطلوب است و با برنامه ریزی دقیق می توان سهم 

قابل توجهی از این بازار را نصیب کشورمان سازد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، »علی میرنــژاد«  افزود: 
بر اســاس برآوردهای صورت گرفته، بازار صنعت آب و برق در کشورهای 
همســایه،  به ویژه در بخش تولید ملزوم ها و محصــول های صنعت برق 
مطلوب است و به این ترتیب ایران می تواند با برنامه ریزی دقیق، سهم خوبی 

در تامین نیاز تجهیزات و کاالی برق کشورهای منطقه داشته باشد.
عضو کارگروه ملی ســاخت داخل صنعت آب و برق، ضمن اشــاره به 
زیرساخت قوی این صنعت در کشور توضیح داد: روند مطلوب بومی سازی 
بسیاری از صنایع »های تک« بیانگر ظرفیت های خوب موجود در کشور 
است که هنوز امکان بهره برداری بیشتر با حضور شرکت های دانش بنیان 

را دارد.
وی، هدایت شــرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی به پروژه های 
مورد نیاز کشور و همچنین بازارهای هدف را در تسریع رشد صنایع آب و 
برق موثر دانست و افزود: وزارت نیرو با وجود مشکالت پیش رو، به ویژه در 
سال های اخیر توانسته در افتتاح پروژه های مختلف، عمق بخشی به فرآیند 
بومی ســازی، حمایت از ســاخت داخل، صادرات خدمات و محصوالت 

صنعت آب و برق به خارج از کشور عملکرد مطلوبی داشته باشد.
میرنژاد با اشــاره به فرصت مطلوب ورود صنعت کشور به نسل چهارم 
که توســعه R&D و واحدهای تحقیق و پژوهش را بیش از پیش ضروری 

می سازد، گفت: اســتفاده از فناوری  های مدرن ضرورتی است که باعث 
ماندگار شــدن ایران در صنایع و تولید داخل و حضور موفق در بازارهای 

منطقه خواهد شد.
وی حمایت از استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی 
را بهترین اقدام ذکر کرد که می تواند توانمندی کنونی کشــور در بخش 
صنعت، به ویژه صنعت پایه و ســاختاری »آب و برق« را به مرحله بالفعل 

درآورد.
به گفته میرنژاد، هنوز ظرفیت های خالی بســیاری در کشور موجود 
است که شرط بهره وری مطلوب از آن، ایجاد یک حلقه ارتباطی بین بخش 
خصوصی و دولتی است تا عالوه بر ایجاد اشتغالزایی، امکان رونق تولید و 

توسعه صادرات را بیش از پیش فراهم سازد.

میرنژاد احیای شرکت مادرتخصصی ســاخت و تهیه کاالی آب و برق 
»ساتکاب« را یکی از فرصت هایی ذکر کرد که در این مسیر صورت گرفته 
و به این ترتیب امید اســت با این رویکرد، شــاهد آسیب پذیری کمتری 
در سطح کالن و خرد، ناشــی از خالی حلقه ارتباطی بین دولت و بخش 

خصوصی بود.
به گفته وی کاهش تعارض های بین ســازمان، به ویژه در سازمان های 
دولتی و خصوصی، از مزایای ایجاد حلقه رابط بین دولت و بخش خصوصی 
محسوب می شود که به تعامالت اقتصادی و رشد صنایع در کشور و نیل به 

اهداف از پیش تعیین شده منجر خواهد شد.
پیشتررئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: در حال حاضر 
توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه بهترین روش برای مقابله 

با اثرات مخرب فشارهای تحریم  است.
وزیر نیرو پیشــتر گفته بود، گفت: ایران عالوه بر عراق و ترکیه بلکه با 
همه کشورهایی که با آنها مرز زمینی دارد از جمله پاکستان، افغانستان، 
ارمنســتان، ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان امکان تبادل انرژی را 
فراهم کرده ، یعنی زیربناها فراهم است و روز به روز نیز در حال افزایش این 

ظرفیت است.
رضا اردکانیان خاطرنشان ســاخت:ایران قصد دارد و شایستگی آن را 
نیز دارد که به عنوان هاب انرژی منطقه عمل کند و توضیح داد: جمهوری 
اســالمی ســرمایه گذاران داخلی و خارجی را دعوت می کند تا در ایران 

سرمایه گذاری کنند.
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رمان »صفرمطلق« اثر معصومه باقری نویســنده ایرانی در کمتر از سه ماه با 
تیراژ هزار نسخه به چاپ دوم رسید.معصومه باقری نویسنده  این کتاب می گوید 
که برای نوشتِن این رمان پنج ســال وقت گذاشته و تحقیقاِت گسترده ای را انجام 
داده است.صفرمطلق داستان مردمی است که خانه و زندگی خود را در خرمشهر 
رها  و به دزفول و شــادگان مهاجرت کرده اند تا از خطرات جنگ مصون باشند، اما 
باز هم از حمالت هوایی در امان نیســتند و با اضطراب و وحشت زندگی می کنند.

باقری برای نوشتن رمان صفرمطلق زمان زیادی را صرف کرده و سعی کرده است 
درباره یک رابطه  عاشقانه بنویسد که تحت تاثیر پیامد های مخرب جنگ، متشنج 
شده است. چنان که دو شخصیت یاسر و سلما هنوز به هم عالقه مند هستند و هیچ 
اتفاق دیگری باعث جدایی این دو نفر نمی شود. فقط جنگ و ویرانی هایش بین این 
دو نفر فاصله می اندزد. این رویداد های چندوجهی بیش تر وسعت می گیرد و بقیه  

شخصیت ها را هم درگیر می کند. 
برای مثال شخصیت اُم جبار از این 
غم می سوزد و رنج می کشد. او که 
پسر دیگرش  در جبهه به شهادت 
رسیده با شــهادت  پسرش جبار 
و همسرش ســلیمان تنها مانده 
است، به پسرش یاسر و عروسش 
ســلما دلخوش می شــود. اما با 
آن اتفاقات تلــخ همه چیز از هم 
می پاشــد و روزگار زهر تلخی در 

گلویشان می ریزد.

صفرمطلق

معرفیکتاب دیگهچهخبر؟

سکه های مهریه چه بالیی سرم آورده!  



بازگشت شالوها 
با فروکش کردن تب گرما از اواخر مهرماه، میهمانان خلیج همیشــه فارس از راه می رســند و بر پهنه ی این دریای زیبا 

چشمان بیننده را مجذوب می کنند.

افسانه جعفری 

اطالعنگاشت

شستن دستها 
 استفاده از 

مايع دستشويی مالقات  ممنوع

استفاده از ماسک دست دادن ممنوع رعايت فاصله

جلوگیری از ويروس كرونا

 پنجرهمحمدفرجاهلل

وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی اقناع افکار عمومی را مهمترین عامل موفقیت 
طرح محدودیت های سراسری کرونایی دانســت و گفت: کاهش میزان ابتال 
و قربانیان کرونا و حفظ ســالمت جامعه با کاهش ترددهــا، تنها با همکاری و 

همراهی مردم، اثربخش خواهد بود.
به گــزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت 
فرهنگ وارشاد اســالمی، سید عباس صالحی عصر روز شــنبه )اول آذر( و در 
نخستین روز اجرای طرح محدودیت های سراسری کرونا با حضور در ساختمان 
معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی این وزارتخانه، با قدردانی از فعالیت های 
دبیرخانه کمیته اطالع رســانی ســتاد ملی مبارزه با کرونا در ۹ماه گذشته، از 
تمام رسانه ها و فعاالن شبکه های اجتماعی برای تقویت جریان آگاهی بخشی 
عمومی در جهت حفظ سالمتی مردم، قدردانی کرد و گفت: رویکرد بنیادین 
وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمی، تقویت مرجعیت رســانه ای در داخل کشور 

است.

رییس کمیته اطالع رسانی ســتاد ملی کرونا با قدردانی از عملکرد خوب 
مجموعه معاونت مطبوعاتی در کاهش ابهامات و پاسخ به پرسش های مردم 
از طریق کانال های ارتباطی و رسانه ای، در خصوص اطالع رسانی طرح جدید 
محدودیت های کرونایی، گفت: طی چندماه گذشته درحالی که با شرایط بسیار 
پیچیده جنگ اقتصادی و به تعبیری تروریسم اقتصادی روبه رو بودیم که هر روز 
به نسبت قبل شدیدتر شده، بحران های متعدد طبیعی و اجتماعی نیز فضای 
سنگین روانی بر جامعه حکم فرما کرد که با عملکرد خوب مجموعه رسانه های 
کشور تا حدود زیادی از این بار منفی کاسته شد.صالحی با تاکید بر ایجاد رابطه 
مناسب میان حاکمیت، جامعه و رسانه به عنوان مبنای اطالع رسانی مفید و 
اقناع عمومی در خصوص محدودیت های سراســری مرتبط با کرونا گفت: دو 
هفته اعالمی که احتمال افزایش آن در شهرهای مختلف وجود دارد، در واقع 
الگویی اســت برای ماه های باقی مانده ســال که با رفع نواقص و کاستی های 
احتمالی، تا قطع زنجیره کرونا در کشور، ادامه خواهد داشت.صالحی با اشاره 

به آغاز موج چهارم غربال گری در کشــور با امکانات جدیــد تولید داخل، ابراز 
امیدواری کرد با همت رســانه ها و همراهی مــردم، و اجرای طرح های جدید 
پایش و مراقبت، شــاهد کاهش شــدت ابتال و میزان قربانیان کرونا در کشور 
باشیم.رییس کمیته اطالع رسانی ستاد ملی کرونا افزود: در کنار محدودیت ها، 
مجموعه ای از اقدامات جدید و ویژه درمانی و مراقبتی در دست اقدام است که 
عالوه بر انجام فعالیت های اصلی نظام بهداشــت و درمان، در حوزه شناسایی 
فوری مبتالیان، ایجاد بانک سراسری اطالعات بیماران، در قطع زنجیره ابتال 
و کاهش میزان تلفات موثر خواهد بود.صالحی اقناع افکار عمومی برای همراهی 
در دوران محدودیت ها را نیازمند شرح اقدامات گسترده و مفید صورت گرفته 
در ماه های گذشته دانست و به تاثیر باالی همراهی مردم در نتایج و آمار نهایی 
اشاره کرد و اظهار داشت: مردم باید بدانند که اجرای محدودیت های سراسری، 
نتایج بسیار امیدبخش و مفیدی برای سالمت جامعه و مقابله با کرونا خواهد 
داشت.صالحی با قدردانی از همراهی مسئوالنه رسانه ها و فعاالن شبکه های 
اجتماعی در دوران شیوع کرونا، به رویکرد کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای مرجع سازی داخلی رسانه ها اشــاره کرد و افزود: با توجه به جهانی بودن 
شــیوع کرونا، به هر میزانی که در جهت افزایش اعتماد مردمی گام برداریم و 
کارنامه موفق تری داشته باشــیم، هم از منظر سالمت جسمانی و هم از حیث 

سالمت روانی، افزایش اعتماد به نفس ملی را در پی دارد.

وزیر فرهنگ: 

اقناع افکار عمومی، مهمترین راه غلبه بر کرونا است

باتالش و همیت جهادی شورای اسالمی شهر و شهرداری کرج 

متروی كرج در مراحل پايانی برای شروع بكار 
جلسه آیین قرارداد عاملیت فروش و ضمانت اوراق ۳۱۰ میلیارد 
تومان شهرداری کرج با همکاری بانک تجارت با حضور علی کمالی زاده 

شهردار کرج و مدیریت بانک تجارت استان البرز، برگزار شد.
این قرارداد به منظور فروش و ضمانت ۳۱۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مشارکت جهت پیشرفت فاز یک خط ۲ قطار شهری کرج و همچنین 

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری کرج صورت پذیرفته است.
وی افزود: با تزریق این اوراق به پروژه خط ۲ قطار شهری کرج می 
توانیم شاهد پیشرفت و نزدیک شدن به بهره برداری بخشی از فاز یک 
خط ۲ قرار بگیریم تا روند رو به رشــد تکمیل پروژه عمرانی کالنشهر 

کرج را به خوبی پیش ببریم.
کمالی زاده در ادامه توضیــح داد: 6۰۰ میلیارد ریال این اوراق نیز 
جهت نوسازی ناوگان اتوبوســرانی بکار گرفته می شود تا مردم کرج 

شاهد بهبود و نوسازی حمل و نقل عمومی شهر خود باشند
رئیس کمیســیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شورای اسالمی 
شــهر کرج از اتمام عملیات عمرانی و احداث ابنیه ایســتگاه F قطار 
شهری )در محدوده ۴5 متری گلشهر( خبر داد و گفت: پروژه مترو پس 
از دوره طوالنی رکود و تعطیلی به مرز بهره برداری نزدیک شده و افتتاح 

گام به گام ایستگاه ها بهترین تدبیر برای عبور از مشکالت مبتال بود.
 مهدی حاجی قاسمی با تاکید بر اینکه روند جذب حداقل ۲ هزار 
میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تکمیل خط دو قطار شهری کرج در 
مراحل پایانی و اخذ تائیدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد، 
اظهار داشت: با پیگیری ها و بازدیدهای مســتمر و تذکرات پیاپی به 
سازمان مربوطه و پیمانکار پروژه، ایستگاه های K )بوستان جهان( و 
I )سه راه رجایی شهر( نیز پیشــرفت فیزیکی باالی ۸5 درصد دارند و 

مهیای بهره برداری شده اند.
وی افزود: طبــق برنامه ریزی صــورت گرفته مقرر شــده تا فاز 
نخست خط ۲ قطار شهری کرج تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری برسد 
و امیدواریم با حمایت های استانداری البرز و نماینده محترم مردم در 

مجلس بتوانیم دولت را برای تخصیص اعتبار ملی به این پروژه متقاعد 
سازیم و سایر ایستگاه ها را نیز در بازه مشخص زمانی افتتاح کنیم، چرا 
که مردم از طوالنی شدن انتظار برای اســتفاده از خدمات مترو گالیه 

مند هستند.
دبیر اول و عضو هیئت رئیسه شــورای اسالمی شهر کرج در پایان 
با بیان اینکه از ســال ۹6 تاکنون بخشــی از درآمدهای شهر و اراضی 
سرمایه ای در راه تکمیل مترو هزینه شده است و شهروندان در زمان 
افتتاح به اقدامات کالن صورت گرفته در اعمــاق زمین پی می برند، 
خاطر نشان کرد: شــاید در ابتدای دوره با توجه به مشکالت اقتصادی 
و رکود درآمدزایی تاکید بر تکمیل قطار شهری ریسک بزرگی به شمار 
می رفت اما همکاران محترم با اصرار به وعده داده شده به مردم در زمان 
انتخابات، کار را به مرحله کنونی رساندند و به حمد الهی زمان زیادی تا 

مسافرگیری در ایستگاه ها باقی نمانده است
با دســتور رییس کل بانک مرکزی و پیگیری های شهردار کرج 
رایزنی برای پذیرش عاملیت بانک تجارت و انتشار این اوراق به نتیحه 

رسید. 
علی اصغر صلواتی  در خصوص انتشــار اوراق مشارکت سال ۹۸ 
مترو کرج اظهار داشــت: از مبلغ ۳۱۰ میلیارد تومان اوراق مشارکِت 
سال ۹۸، دویســت و پنجاه میلیارد تومان آن به سازمان حمل و نقل 
ریلی جهت توسعه و پیشرفت خط ۲ و 6۰ میلیارد تومان آن به سازمان 
اتوبوسرانی شهرداری کرج تعلق دارد که خوشبختانه با دستور فوری 
رئیس  کل بانک مرکزی و پیگیری های شهردار کرج، رایزنی ها جهت 
پذیرش عاملیت بانک تجارت و انتشــار این اوراق به نتیجه رســید.

به گفته وی؛ در صورت تاخیر در صــدور مجوزهای الزم، فرصت بهره 
مندی از ۳۱۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت هرگز فراهم نمی شد به 
همین دلیل استاندار البرز، شهردار کرج، سازمان حمل و نقل ریلی و 
نیز بانک مرکزی و بانک تجارت همکاری مناسبی را جهت تحقق این 
موضوع انجام دادند.به گفته صلواتی؛ شیوع ویروس کرونا در ماه های 
پایانی سال گذشته انجام برخی 
از امور اداری برای انتشــار اوراق 
مشــارکت را با موانعــی مواجه 
کرد. به همین دلیل زمان نهایی 
انتشار این اوراق مدت زمان ۴ ماه 
تمدید شد تا سازمان حمل و نقل 
ریلی شهرداری کرج و همینطور 
شهروندان این کالنشــهر از این 
فرصــت محروم نشــوند.رئیس 
ســازمان حمــل و نقــل ریلی 
شــهرداری کرج در پایــان بیان 
کرد: ایــن اوراق برای توســعه، 
پیشــرفت و تکمیل بخشی از فاز 
یک خــط ۲ قطار شــهری کرج 
و نزدیک شــدن به اولویت بهره 

برداری و بهره مندی مردم کرج از نعمِت مترو استنگاه اعضای شورای 
پنجم به پروژه قطار شهری بسیار مثبت است و مدیریت شهری تاکنون 
اقدامات مطلوبــی در زمینه تزریق مالی انجام داده اســت.علی اصغر 
صلواتی : پروژه قطار شــهری کرج در دوره پنجم شورا فعالیت خود را 
از سر گرفت و اکنون فاز اول خط ۲ این پروژه به پیشرفت ۴۲ درصدی 
رسیده اســت.وی با تاکید بر این موضوع که تا پایان کار شورای پنجم 
بخشی از پروژه قطارشهری کرج به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: 
نگاه اعضای شورا به این پروژه مهم بسیار مثبت است و مدیریت شهری 
اقدامات مطلوبی در زمینه تزریق مالی برای پیشرفت پروژه انجام داده 
است.این مسئول از جمله اقدامات صورت گرفته در فاز اول خط ۲ قطار 
شهری به راه اندازی مجدد عملیات اجرایی پست برق بوستان و شروع 
عملیات مهندسی ) بازنگری نقشــه های ساختمانی و شروع طراحی 
تجهیزاتی و تفصیلی سایت ( اشاره کرد و افزود: طی هفته آینده نقشه 
های ادامه عملیات ســاختمانی تهیه و آماده  اجرا خواهد شد.به گفته 
صلواتی تجهیزات GIS مورد نیاز پروژه از طرف شرکت پارسیان نیز 

موجود بوده و آماده انجام تست FAT و انتقال به پروژه است.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج از اجرای عملیات 
روســازی و شــروع عملیات اجرایی محدوده تونل F – G توســط 
پیمانکار تخصصی به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در فاز یک 
خط ۲ قطارشهری کرج اشاره کرد و گفت: با توجه برگزاری مناقصه و 
انتخاب پیمانکار تخصصی اجرای روســازی شــروع عملیات اجرای 
خطوط ریلی این محدوده در دســتور کار قــرار گرفته و طی دو هفته 
گذشته اجرای الیه دوم بتن زیرسازی حد فاصل ایستگاه F تا ایستگاه 

G و انتقال تراورس و ریل به داخل تونل صورت گرفت.
وی با اشــاره به اولویت بندی اقدامات پروژه خط ۲ قطارشــهری 
کرج خاطرنشان کرد: برنامه اولویت اول راه اندازی از ۴5 متری گلشهر 
تا جهانشهر، ایستگاه های مسافرگیری F-K و ایستگاههای عبوری 

G-H-I-J است.
عملیات اجرایی شفت انتقال ناوگان در پروژه خط ۲ سازمان حمل 

و نقل ریلی شهرداری کرج آغاز شد.

علی اصغر صلواتی  اظهار داشت: به منظور ورود ناوگان به تونل خط 
۲ قطار شهری کرج؛ پس از انجام مطالعات متعدد و بررسی گزینه های 
مختلف، سرانجام احداث شفت ورود قطار در بخشی از مسیر به عنوان 
گزینه نهایی مورد تصویب قرار گرفت و اکنون این عملیات وارد فاز اجرا 

شده است.
به گفته رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج این شفت 

در غرب ایستگاه جهانشهر در حال احداث است. 
وی افزود: قرارگیری تراز ریل این محدوده در عمق حدود 5/۲۳ متر 
پایین تر از سطح زمین است و همچنین وجود فضای باز جهت عملیات 
اجرایی، تجهیز کارگاه و انتقال ناوگان، ایــن گزینه را در اولویت طرح 
های مختلف انتقال ناوگان خط ۲ قطار شهری کرج به داخل تونل قرار 

داده است.
گفتنی اســت؛ شــفت انتقال ناوگان به خط ۲ قطار شهری کرج 
به صورت دائمی و بلند مدت احداث می شــود و بــه همین جهت از 

حساسیت و پیچیدگی باالیی برخوردار است
 علی اصغر صلواتی با اشــاره به اینکه تا پایان سال شاهد راه اندازی 
دو ایستگاه از خط دوی قطار شــهری کرج خواهیم بود، اظهار کرد: با 
توجه به تامین مناسب منابع اعتباری مورد نیاز، ایستگاه های بین ۴5 
متری گلشهر تا چهار راه طالقانی تا پایان سال در مدار بهره برداری قرار 

می گیرد.
وی ادامه داد: در این هفته ۲5۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای 
تسریع در تکمیل این پروژه تخصیص داده شد و تا پایان سال نیز دولت 
۱۰۰ میلیارد تومان از سهم خود برای تکمیل پروژه قطار شهری کرج 

را پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه بــدون درنظر گرفتن تجهیــزات و ریل گذاری، 
این دو ایستگاه تا کنون ۹5 درصد پیشــرفت داشته اند، توضیح داد: با 
احتســاب نصب تجهیزات و  ریل گذاری، ۱۴ درصد باقی مانده از این 
پروژه تا پایان سال تکمیل و انتظار چند ساله شهروندان برای افزایش 

تعداد ایستگاه های قطار شهری کرج به پایان می رسد
استاندار البرز: 

 f      آغاز حرکت قطار شهری کرج از ایستگاه
با تدابیری که اتخاذ شده و طبق تعهد پیمانکار، شهردار و شورای 
اسالمی شهر مقرر شد که این ایستگاه تا پایان سال مورد بهره برداری 

قرار گیرد.
 f به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، شهبازی در بازدید از ایستگاه
تا k قطار شهری کرج که روز یکشنبه با همراهی رییس شورای اسالمی 
شهر و شهردار کرج صورت گرفت، با اشــاره به اینکه این پروژه از سال 
ها پیش در دستور کار قرار گرفت، افزود: جای خرسندی دارد که این 
بخش از قطار شــهری کرج در زمان خدمت این دوره از شورا و دولت 

تدبیر و امید به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ درصد از پیشــرفت این پروژه در 6 ماهه 
ســال ۹۹ بود و مقرر بود که فاز اول آن در نیمه اول امسال تکمیل شود 

ولی مشکالت مالی و شرایط شیوع کرونا، مانع این امر شد.
شهبازی گفت: با تدابیری که اتخاذ شــده و طبق تعهد پیمانکار، 
شهردار و شورای اسالمی شهر مقرر شد که این ایستگاه تا پایان سال 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی افزود: در اجرای پروژه های مهم کرج تعامل بسیار خوبی بین 

دولت و مجموعه مدیریت شهری این کالنشهر وجود دارد.
استاندار البرز اضافه کرد: شــهردار کرج تالش های بسیاری برای 
تامین وثایق و کار اجرای بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان اوراق داشــته و 

اکنون کار، نهایی شده و در حال انتقال از بانک مرکزی است.
وی گفت: برای تکمیل فــاز اول این پروژه اعتبــاری بالغ بر 6۱۰ 
میلیارد تومان در شرایط فعلی نیاز است که  حدود 5۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار با مشارکت دولت در اختیار است و همراهی الزم را برای تامین 
۱۲7 میلیارد تومان اعتبار نیز خواهیم داشت که تا پایان سال این پروژه 

ارزشمند و ماندگار پس از سال ها انتظار به پایان برسد.
شــهبازی افزود: کمال قدردانی را از تمامی دست اندرکاران این 
پروژه بویژه شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر و پیمانکار پروژه دارم
در بازدید از پروژه قطار شهری عنوان شد: 

 سرعت باالی عملیاِت ریل گذاری 
موجب امیدواری است

عضو شورای شهر کرج: در فاز دوم روســازی خط ۲ قطار شهری 
کرج، حدفاصل ایستگاه ۴5 متری گلشــهر تا ایستگاه میانجاده ریل 

گذاری می شود.
به گــزارش پایگاه خبری 
کرج امروز، محمدحســین 
خلیلی اردکانــی در بازدید 
از پروژه قطار شــهری کرج، 
گفت: عملیــات ریل گذاری 

و بتن ریزِی ریل با ســرعت باالیی در حال انجام است و این روند 
باعث خرسندی و امیدواری مسئولین شهر است. به گفته وی؛ 
تمام هدف مدیران مجموعه مدیریت شــهری همراهی پروژه 
قظار شهر کرج برای رفع مشکالت و موانع پیشرفت تا زمان بهره 
برداری است. این مسئول عنوان کرد: در فاز دوم روسازی خط ۲ 
قطار شهری کرج، حدفاصل ایستگاه ۴5 متری گلشهر تا ایستگاه 
میانجاده، ریل گذاری می شود.عضو شورای شهر کرج در ادامه 
خاطرنشان کرد: با توجه به خریداری ادوات روسازی، تراورس و 
ریل مورد نیاز، و آماده سازی بستر تونل خط ۲ قطار شهری کرج 
در فاز اول پروژه، عملیات روســازی در خط ۲ قطار شهری کرج 
بر اســاس اهداف اولویت اول راه اندازی در حال اجرا استجلسه 
اعضای شرکت های قطار شهری کشور با حضور مدیران عامل 
قطار شهری های کشــور به صورت حضوری و ویدیو کنفرانس 
برگزار شد. بررسی مسائل و مشکالت پیرامون مشکالت موجود 
در اساسنامه قطار شهری ها، فروش اوراق مشارکت، جداسازی 
شرکت ساخت و بهره برداری از جمله مهم ترین موضوعاتی بود 
که مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، 
اردشــیر احمدزاده مدیرعامل اتحادیه قطار شهرهای کشور در 
این جلسه ضمن گرامیداشت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس 
نسبت در خصوص پیگیری های صورت گرفته در اتحادیه قطار 
شهری های کشور برای اجرای اساسنامه یکپارچه توضیحاتی 
ارائه داد.در این جلسه آخرین مسائل مربوط به قطار شهری کشور 
مورد بررسی قرار گرفت و تشکیل کمیته ایمنی و بهداشت محیط 
زیست تصویب و برای برگزاری  حضوری کمیته فنی و تخصصی 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی  به صورت ماهانه نیز موافقت 
شد. همچنین موضوع چالش های پیش رو مترو و قطار شهری 
ناشــی از عدم اجرای قوانین  نیز مورد بحث قرار گرفت. گفتنی 
است؛ بررسی مسائل و مشــکالت پیرامون مشکالت موجود در 
اساسنامه قطار شــهری ها، فروش اوراق مشارکت، جداسازی 
شرکت ساخت و بهره برداری از جمله مهم ترین موضوعاتی بود 
که مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور مدیرعامل قطار 
شهری های تهران، شیراز، اصفهان، اهواز، کرج، اسالمشهر برگزار 
شد و شاه محمدی مدیرکل دفتر حمل ونقل ریلی درون شهری 
سازمان قطار شهری های کشور و مدیرعامل قطار شهری قم نیز 
به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشــته و به طرح نظرات خود 

پیرامون موارد مطرح شده پرداختند


