
هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی2000  تومان             8  صفحهسال سوم                شماره      44چهارشنبه 26  شهریور 1399 

اسحاق جهانگیری :

کاهش رشد سرمایه گذاری در 
کشور موضوعی نگران کننده است

والیتی: غرب آسیا متاثر از روابط 
برادرانه و نزدیک ایران و عراق است

ــت:  ــل گف ــور بین المل ــری در ام ــم رهب ــام معظ ــاور مق مش
ــک و  ــه، نزدی ــط برادران ــر از رواب ــیا متاث ــرب آس ــه غ منطق

ــت ... ــراق اس ــران و ع ــواری ای ــن همج ــر حس ــی ب مبتن
2

آژانس بین المللی انرژی؛

آهنگ رشد تقاضای نفت در 
سال ۲۰۲۰ کندتر می شود

3

افزایش گشتهای مشترک تعزیرات 
4با تمرکز بر احتکار

دکتر نوروزی: ماهیت پارلمان 
شهری جلب اعتماد مردمی است

ممنوعیتی برای مربی خارجی 

وجود ندارد

2

تفکر عاشورایی و حسینی امام بر 

تفکر نامشروع صدام پیروز شد

4

بازدید حجت االسالم مروی از معاونت 

امالک و اراضی آستان قدس رضوی

5

سالمت 6

واکسن  دوز  میلیون   ۱۶ واردات 
آنفلوانزا

رئیــس جمعیــت هــال احمــر گفــت: بــا توجــه بــه همزمانــی شــیوع 
ویــروس کرونــا و آنفلوانــزا در پاییــز و زمســتان، وزارت بهداشــت قصــد 

دارد ۱۶ میلیــون دوز واکســن آنفلوانــزا وارد کشــور کنــد .....
5 2

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در 
مجلس با انتقاد از عدم رسیدگی دولت به 
وضعیت اشتغال جوانان در رباط کریم و 
بهارستان، وضعیت بیکاری در این مناطق 
را نگران کننده دانست.حسن نوروزی در 
خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  وگو  گفت 
و  اشتغال  وضعیت  خصوص  در  ملت، 
گفت:  خود   انتخایبه  حوزه  در  بیکاری 
یکی از مشکاتی که در بهارستان و رباط 
کریم وجود دارد، بحث اشتغال جوانان و 
باال بودن نرخ بیکاری است که متاسفانه 
از  خاصی  اقدام  گذشته  های  سال  طی 
مشکل  این  رفع  جهت  دولت  جانب 
صورت نگرفته است.نماینده مردم رباط 
شورای  مجلس  در  بهارستان  و  کریم 
رباط  های  شهرستان  افزود:  اسامی، 

کریم و بهارستان جزو مناطق محروم و 
کم برخوردار کشور بوده و غالب مردم در 
این مناطق از شهرهای همجوار آمده و 
تنوع قومیتی در این شهرستان ها وجود 
دارد؛ بنابراین الزم است دولت برای رفع 
اما  اقدام عملی صورت دهد،  مشکات 
متاسفانه سوء مدیریت ها عامل وضعیت 
امروز مردم در حوزه انتخابیه بنده است.

یازدهم  دوره  در  مجلس  نماینده  این 
تاکیدات  مهمترین  از  یکی  داد:  ادامه 
به  ویژه  رسیدگی  رهبری،  معظم  مقام 
لذا  است؛  برخوردار  کم  و  محروم  مناق 
با توجه به باال بودن نزخ بیکاری و نبود 
شغل مناسب برای جوانان در رباط کریم 
برای  مناسبی  شرایط  باید  وبهارستان، 
جوانان فراهم شده و بتوان با اتخاذ تدابیر 

ویژه از ظرفیت جوانان استفاده کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در 
مجلس شورای اسامی خاطر نشان کرد: 
در  بیکاری  نرخ  بودن  باال  قطع  طور  به 
هر منطقه باعث باال رفتن بزه اجتماعی 

خواهد شد؛ بنابراین از دولت انتظار می 
و  تولید  جهش  سال  راستای  در  رود 
حمایت از تولیدکنندگان، زمینه اشتغال 
پایدار ومطمئن برای جوانان به ویژه در 

رباط کریم و بهارستان فراهم کند.

وضعیت بیکاری در رباط کریم و بهارستان نگران کننده است

رییس سازمان تعزیرات خبرداد؛

بــه شــهروندان عزیــز اطــالع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن 
ــی  ــه اطــالع نهادهــای نظارت ــه فســاد ادارات ب ــه در زمین ــات صــورت گرفت ــه گزارش هــای مردمــی در جهــت تخلف ــم کلی ــم  در نظــر داری کنی
برســانیم . و ایــن نشــریه بــا حفــظ و صیانــت کامــل از هویــت گــزارش دهنــده آنهــا رابــه نهادهــا و دســتگاه های مربوطــه ارجــاع  وجــواب  و 
نتیجه گیــری را بــه مخاطبــان گــزارش مــی دهــد. و در صــورت نــدادن پاســخ قانــع کننــده از نهــاد مســئول، گــزارش همــراه بــا مســتندات بــه 
قــوه قضاییــه ارجــاع شــده وبــا مســیر دادگاه پیگیــری میشــود و نتیجــه را بــدون افشــای هویــت گــزارش دهنــده واجــازه قاضــی در رســانه  
منتشــرمی کنیــم  از مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه از منابــع عمومــی وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد 

بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــالم نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       093۶۱3779۱7

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

انتخــاب جنابعالــی را بــه ســمت رئیــس شــورای اســالمی شــهر در ســال چهــارم دوره پنجــم شــوراهای اســالمی 
تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده ، از درگاه ایــزد منــان بــرای جنابعالــی و اعضــای محتــرم شــورای اســالمی شــهر 
مزیــد توفیقــات جهــت خدمــت صادقانــه بــه شــهروندان و برنامــه ریــزی سرشــار از پیشــرفت  بــرای نســیم 

شــهر را از حضــرت احدیــت مســئلت مــی نمایــم.

از طرف: عزیزاله نظری و احسان همتی

 جناب آقای حسن زارعی ریاست محترم شورای اسالمی نسیم شهر



سیاسی
خبر

والیتی: غرب آسیا متاثر از روابط 
برادرانه و نزدیک ایران و عراق است

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: منطقه غرب آسیا 
متاثر از روابط برادرانه، نزدیک و مبتنی بر حسن همجواری ایران و 

عراق است.
 علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل  با نوری 
مالکی رئیس ائتالف دولت قانون و دبیرکل حزب الدعوه عراق دیدار 

و گفتگو کرد.
والیتی پس از این دیدار و در جمع خبرنگاران، نوری مالکی را به عنوان 
یکی از دوستان مبارز و ساعی در پیشبرد منافع مردم عراق توصیف و 

دیدار خود با وی را »بسیار مثبت« ارزیابی کرد.  
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: سیاستمداران عراقی تحت هدایت 
گام های  بتوانند  الکاظمی  مصطفی  وزیری  نخست  به  جدید  دولت 

بلندی در مسیر حل مشکالت عراق و منطقه بردارند. 
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و نوری مالکی در این 
دیدار بر لزوم توسعه بیش از پیش تعامالت دو کشور در سایه روابط 
تاریخی درهم تنیده چهار هزار ساله دو ملت ایران و عراق و اشتراکات 

فراوان فرهنگی بین دو کشور تاکید کردند.

بیان  با  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
مربیان  ورود  برای  ممنوعیتی  اینکه 
دیوان  گفت:  ندارد،  وجود  خارجی 
برای  ویژه ای  نظارت  هیأت  محاسبات 
تعیین  خارجی  قراردادهای  رسیدگی 

کرده است.
بذرپاش  مهرداد  ملت،  خانه  از  نقل  به 
امروز  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
در    )۱۳۹۹ شهریور   ۲۵ )سه شنبه 
مشکالت  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
انتقاالت خارجی  ایجاد شده در نقل و 
از  یکی  عنوان کرد:  فوتبال،  ورزش  در 
درخواست های متعدد مردمی که حتی 
ورزشی،  مختلف  گروه های  جانب  از 
مطرح  دوستان  فوتبال  و  پیشکسوتان 
جرائم  به  رسیدگی  موضوع  بود  شده 
های  تیم  و  فوتبال  فدراسیون  سنگین 
و  استقالل  جمله  از  داخلی  پرطرفدار 

پرسپولیس بود.
بیان  با  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
برای  ویژه ای  نظارت  هیات  اینکه 
رسیدگی جدی بر قراردادهای خارجی 
با مربیان خارجی تعیین کرده ایم، افزود: 
اینکه با بسیاری از مربیان، قراردادهای 
پرداخت  آن ها  پول  و  منعقد  سنگین 
می شود ولی پس از پایان دوره مربیگری 
به واسطه شکایات انجام شده باشگاه ها 
پرداخت  به  مجبور  ما  فدراسیون  و 
غرامت سنگین تری می شوند، به هیچ 

عنوان قابل قبول نیست.
بر  محسابات  دیوان  نظارت  افزود:  وی 
دولتی  باشگاه های  مالی  حساب های 
به صورت  مالی  سال  پایان  در  همواره 
عادی انجام می گرفت اما در حال حاضر 
به دلیل مباحث متعدد ایجاد شده این 
صورت  ویژه تری  صورت  به  نظارت 

خواهد گرفت.
بذرپاش با یادآوری اینکه وظیفه اصلی 
برای  تعیین شده  اعضای هیات مدیره 
مالی  وضعیت  به  رسیدگی  باشگاه ها، 
به  فنی  وظیفه  گفت:  است،  باشگاه 
عهده کادر فنی باشگاه ها است و مسائل 
پیش آمده نشان می دهد که دقت الزم 
در نحوه انعقاد قراردادها وجود نداشته 

است.

با  منافی  محاسبات کشور  دیوان  ورود 
اساسنامه فدراسیون ها نیست

وی با بیان اینکه ورود دیوان محاسبات 
با اساسنامه فدراسیون ها  کشور منافی 
نیست، تصریح کرد: همه فدراسیون های 
عمومی  منافع  از  استثناء  بدون  کشور 
قانون  و طبق  استفاده می کنند  کشور 
حساب های  به  باید  محاسبات  دیوان 
به  که  نهادی  و  موسسه  مجموعه،  هر 
نحوی از بودجه عمومی استفاده کنند، 
رسیدگی کند. نحوه رسیدگی ها به دو 
صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق 

وزارت ورزش انجام می گیرد.
متاسفانه در حال  اضافه کرد:  بذرپاش 
حاضر انضباط قابل قبولی بر نحوه عقد 
قراردادها با مربیان خارجی وجود ندارد 
همکاری  در  مشکالتی  بروز  شاهد  و 
مربیان  با  ملی  های  تیم  و  ها  باشگاه 

خارجی هستیم.
شاهد  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  وی 
ها  فدراسیون  برخی  در  منافع  تضاد 
وزارت  مدیران  از  برخی  که  هستیم 
های  باشگاه  و  فدراسیون ها  در  ورزش 
مسئله  همین  و  دارند  سمت  ورزشی 
کافی  انگیزه  که  است  دالیلی  از  یکی 
برای رسیدگی به این پرونده ها وجود 

ندارد.

خارجی  مربیان  ورود  برای  ممنوعیتی 
وجود ندارد

در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
برای  حال حاضر ورود مربیان خارجی 
ممنوع  ملی  تیم  و  باشگاهی  تیم های 
است، گفت: هیچ ممنوعیتی برای ورود 
مربیان خارجی وجود ندارد اما توصیه ما 
در مقطع کنونی این است که از ظرفیت 
های داخلی برای جلوگیری از خروج ارز 
استفاده شود. در حال حاضر  از کشور 
بسیاری از تیم ها به دلیل مضیقه هایی 
که در پرداخت حقوق به صورت ارزی 
دارند خود از چنین مسئله ای استقبال 

نمی کنند.
تاکید  کشور  محاسبات  دیوان  رئیس 
با  مربیان  برخی  امروز  متاسفانه  کرد: 
و  وارد کشور می شوند  و خطا  آزمون 
نمونه آن نیز همین چند مربی اخیری 
های  باشگاه  و  ملی  تیم  که  است 
کرده  جدی  چالش  دچار  را  پرطرفدار 

اند.
به  ما  توصیه  بنابراین  کرد:  اضافه  وی 
است  این  بر  نظارتی  دستگاه  عنوان 
که از ظرفیت داخل استفاده شود، این 
توصیه از جانب وزارت ورزش نیز تاکید 

شده است.
فسخ قرارداد با مالکان هفت تپه تصمیم 

قطعی دیوان محاسبات است
های  بررسی  آخرین  درباره  بذرپاش 
دیوان محاسبات در زمینه پرونده هفت 
تپه نیز، عنوان کرد: وظیفه ذاتی دیوان 
عملکرد  بر  دقیق  نظارت  محاسبات 
های  سرفصل  از  یکی  است.  بودجه 
بودجه درآمدهای دولت بوده که فروش 
است.  آن  زیرمجموعه  نیز  ها  دارایی 
قانون   ۴۴ اصل  براساس  ها  واگذاری 
اساسی در همین راستا است و واگذاری 

هفت تپه نیز بر همین مبنا بوده است.
وی ادامه داد: واگذاری هفت تپه که از 
سال ۹۴ اتفاق افتاد از سال ۹۴ با ۲۵ 
درصد کاهش قیمت رخ داد ولی اصلی 
ترین ایراد به این واگذاری نظارت پس 
از واگذاری است که اهلیت خریدار برای 

دیوان محاسبات ثابت نشده است.
هفت  واگذاری  در  ایراد  دیگر  بذرپاش 
و  برشمرد  واگذاری  پایه  قیمت  را  تپه 
گفت: همچنین پایبند نبودن خریداران 
به تعهدات پس از خرید نیز یکی دیگر 
از واگذاری هفت تپه است لذا به همین 
اعالم  تفحص  و  تحقیق  از  پس  دلیل 
صورت  باید  قرارداد  فسخ  که  کردیم 
قطعی  تصمیم  تصمیم،  این  و  گیرد 
وزارت  به  که  است  محاسبات  دیوان 

اقتصاد اعالم شده است.

ممنوعیتی برای مربی خارجی وجود ندارد
خبر

کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور 
موضوعی نگران کننده است

گذاری  سرمایه  رشد  کاهش  کرد:  تأکید  جمهور  رییس  اول  معاون 
تدابیر  اتخاذ  با  است  الزم  و  است  کننده  نگران  موضوعی  کشور  در 
الزم زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بخش های مختلف 

اقتصادی فراهم کنیم.
جلسه دیدار اعضای مجمع نمایندگان مردم استان همدان در مجلس 

شورای اسالمی با معاون اول رییس جمهور  برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به نقش پراهمیت دولت و مجلس در اداره 
کشور گفت: انسجام و همدلی میان قوای سه گانه الزمه حل مشکالت 

مردم است و می تواند مردم را به آینده کشور امیدوار کند.
و  اینکه درک مشترک دولت  بر  تأکید  با  رییس جمهور  اول  معاون 
مجلس از مشکالت کشور برای یافتن راهکارهای مناسب برای حل 
کرد:  خاطرنشان  راهگشاست،  بسیار  کشور  روی  پیش  های  چالش 
تدوین بودجه سال آینده کشور فرصت بسیار مناسب و خوبی برای 
به تفاهم رسیدن دولت و مجلس بر سر مسایل کالن اقتصادی کشور 
خواهد بود و انتظار می رود این تفاهم نقش موثری در حل مشکالت 

و مسائل ایفا کند.
جهانگیری با اشاره به اهمیت کار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
گفت: نمایندگان محل رجوع مردم در اقصی نقاط کشور هستند و این 
از نقاط برجسته جمهوری اسالمی ایران است که در هر شهرستان و 
روستا یک نفر با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود که می تواند 

دغدغه های مردم را به گوش مسئولین و مرکز کشور برساند.
یکی  عنوان  به  استان همدان  از  ادامه  در  رییس جمهور  اول  معاون 
از استان های پراهمیت و پایتخت تاریخی و تمدنی کشور یاد کرد 
و گفت: استان همدان از ظرفیت های گسترده در بخش گردشگری 
و کشاورزی برخوردار است و خوشبختانه در سال های اخیر بخش 

صنعت نیز در این استان فعال شده است.
از  برخی  تعطیلی  بر  مبنی  ها  گزارش  برخی  به  اشاره  با  جهانگیری 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان، افزود: الزم است استاندار 
و دیگر مسئولین استان این موضوع را با حساسیت دنبال کنند و در 
جهت رفع موانع واحدهای تولیدی گام بردارند چرا که رویکرد جدی 
دولت این است که فعالیت واحدهای تولیدی حفظ شود و اجازه ندهیم 

به اشتغال این واحدها آسیب وارد شود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به برخی مسایل و مشکالت 
اقتصادی کشور، یکی از این مسایل را کاهش رشد سرمایه گذاری در 
باید  افزود: کسانی که دلسوز کشور هستند  ده سال اخیر دانست و 
بدانند که کاهش رشد سرمایه گذاری در کشور موضوعی نگران کننده 
بخش  زمینه سرمایه گذاری  تدابیر الزم  اتخاذ  با  است  و الزم  است 

خصوصی را در بخش های مختلف اقتصادی فراهم کنیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به آسیب های وارد شده ناشی از شیوع 
کرونا به بخش اشتغال به خصوص در حوزه گردشگری کشور، تصریح 
کرد: استان همدان نیز به عنوان یک استان گردشگر پذیر، قطعاً از این 
موضوع مستثنی نیست و الزم است حمایت هایی از بخش گردشگری 

در این استان ها انجام شود.
در این جلسه استاندار همدان نیز گزارشی از وضعیت استان در بخش 
های مختلف و پروژه های متعدد در دست اجرا ارائه کرد و گفت: این 
استان همانند کارگاهی بزرگ است که در گوشه و کنار استان کار و 

فعالیت در زمینه های مختلف جریان دارد.
وی همچنین گزارشی از میزان ابتال و بستری های ناشی از شیوع کرونا 
ارائه کرد و افزود : خوشبختانه میزان بستری، ابتال و مرگ و میر ناشی 
از شیوع کرونا در استان همدان پایین تر از میانگین کشور بوده که این 
به دلیل رعایت فاصله اجتماعی از سوی مردم و بهبود زیرساخت های 

بهداشتی و درمانی بوده است.
نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
جلسه هر یک به صورت جداگانه گزارشی از مسایل و مشکالت مختلف 
استان و حوزه های انتخابیه خود ارائه کردند و خواستار نگاه ویژه دولت 

برای برطرف کردن چالش ها و نواقص در استان شدند.

توانایی تولیدایزوتوپ های 
پایدار را داریم

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر »رافائل گروسی« به ایران، 
گفت: با تدبیر بزرگان نظام و در حالی که دشمنان روی چالش پیش 
قرار  صحیح  مسیر  در  کارها  بودند  کرده  سرمایه گذاری  خیلی  آمده، 

گرفت.
ایزوتوپ های   مراسم آغاز احداث زیرساخت های فاز دوم پروژه تولید 
اکبر  علی  حضور  با  گذشته  شنبه  گازی  سانتریفیوژ  روش  به  پایدار 
صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و جمعی از 
معاونین و مدیران این سازمان در مجتمع هسته ای شهید علیمحمدی 

فردو برگزار شد.
فازاول این پروژه با عنوان امکان سنجی ایزوتوپ های پایدار با تلوریم و 
زنون با ماشین سانتریفیوژ IR۱ و با همکاری روسیه پیشتر با موفقیت 

به اجرا در آمده بود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه غنی سازی فقط غنی سازی اورانیوم 
نیست، گفت: در ادامه پروژه غنی سازی اورانیوم می توانیم به غنی سازی 
از عناصر جدول مندلیف، حدود ۲۵۶  بپردازیم. تعدادی  عناصر دیگر 
ایزوتوپ پایدار دارند. ایزوتوپ های پایدار کاربردهای وسیعی از جمله 
در صنعت، بهداشت، کشاورزی، میراث فرهنگی و باستان شناسی دارند.

نیاز داریم در حکمرانی فضای 
مجازی، حضوری فعال داشته باشیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نیاز داریم که برای حفظ 
حکمرانی در فضای مجازی بر این شاخه از ارتباطات مسلط شویم و در 
غیر این صورت حکمرانی رسمی ما پیرو حکمرانی فضاهای اجتماعی 

خواهد شد.
جمع  در  نظام   مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن   
پژوهشگران جوان شبکه های اجتماعی با اشاره به اینکه موضوع فضای 
از دغدغه های ذهنی ما در چندسال اخیر است گفت:  مجازی یکی 
در رابطه با سیاست های کلی فضای مجازی، بحث های بسیار جدی 
در مجمع صورت گرفته چه در بحث های رویکردی و چه در مباحث 
کاربردی مانند جمعیت شناسی و جامعه شناسی فضای مجازی ذهن 

من درگیر بوده و به نتایجی رسیده ایم.
فضای  تأثیرگذاری  موضوع  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
مجازی در رویدادهای سیاسی در ایران و سایر کشورها اشاره کرد و 
گفت: با وجود رواج استفاده از شبکه های اجتماعی در جامعه ما، هنوز 
با بخش های ناشناخته ای از تأثیرات فضای مجازی بر زندگی مردم و 
سیاست روبرو هستیم و نیاز داریم که در حکمرانی در فضای مجازی و 
این شاخه از ارتباطات و افکار عمومی حضور فعال و تأثیر گذار داشته 
پیرو حکمرانی  این صورت حکمرانی رسمی کشور  باشیم و در غیر 

شبکه های اجتماعی خواهد شد.
وی گفت: باید رویکرد خود را نسبت به فضای مجازی تغییر دهیم. 
بعضی ها فضای مجازی را امتداد فضای رسمی می دانند و این نگاه در 
اذهان مدیران غلبه پیدا کرده است. برخی نیز فضای مجازی را فضایی 
حاشیه ای می دانند و فضای اصلی را فضای رسمی و واقعی می دانند. 
من معتقد هستم فضای مجازی، یک فضای موازی است. ما همزمان 
در دو جهان زندگی می کنیم. مشابه این ایده را در فیزیک داریم که نور 
گاهی خاصیت ذره ای و گاهی خاصیت موجی پیدا می کند. جهان های 
در  حقیقی  فضای  موازات  به  و  است  نزدیک  تفسیر  این  به  مجازی 

جریان است.
افکار عمومی و سلسله مراتب  رضایی گفت: در فضای مجازی هرم 
تأثیرگذاری در یک موضوع ممکن است در ظرف چند ساعت تغییر 
برای تحلیلگران و  برای همین شناخت ماهیت فضای مجازی  کند. 
مدیران الزم است. جمعیت شناسی مخاطبان در شبکه های اجتماعی 
مدیریت  را  عمومی  افکار  شبکه  یک  اینکه چطور  دارد.  اهمیت  هم 
می کند، نیازمند تحلیل است تا بتوانیم در شکل گیری آن مشارکت 

فعال و مؤثر داشته باشیم.
پدیده های  ارتباط  موضوع  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
اجتماعی و فضای مجازی در سطح منطقه اشاره کرد و گفت: تجزیه و 
تحلیل ها به ما می گوید که رژیم صهیونیستی در پوشش یک شرکت 
نرم افزاری داده پردازی از دوازده سال پیش به امارات وارد شدند و به 
اشراف اطالعاتی در ابوظبی رسیده اند. باید نسبت به رویدادها، در زمان 

معقولی عکس العمل نشان دهیم.
وی به مفهوم باورپذیری در فضای عمومی اشاره کرد و افزود: با رسیدن 
به فراتحلیل هایی می توانیم قبل از شکل گیری روند و باور، عکس 
العمل های مناسبی در پدیده های اجتماعی و سیاسی نشان دهیم. 
وقتی روند شروع می شود، از شیب و سرعت و حجم پیام ها می توانیم 
جهت و تاثیرها را محاسبه کرد. باید با کمک فرا تحلیل عالئم قبل از 
آغاز روندها رویداد آ ینده را پیش بینی کنیم تا فرصت تأثیر گذاری 

را پیدا کنیم.
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می  مشاهده  اگر  گفت:  مجلس  رئیس 
درصدد  عربی  دولت های  برخی  شود 
رژیم  با  روابط  اجباری  سازی  عادی 
صهیونیستی هستند، باید به ملت های 
آنها توجه شود زیرا مردمان این کشورها 

حاضر به تحمل اسرائیل نیستند.
مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر   
شورای اسالمی  با نوری مالکی، رئیس 
ائتالف دولت قانون و نخست وزیر اسبق 
به  اشاره  با  کرد،  گفتگو  و  دیدار  عراق 
پارلمان ها در پیشرفت  اهمیت فعالیت 
پارلمان  نمایندگان  گفت:  کشورها، 
اجرای  بر  دقیق  نظارت  با  می توانند 
را  مردم  رضایتمندی  زمینه  قوانین، 
ایجاد کنند و دستیابی به این مهم عامل 

وحدت خواهد بود.
حکمرانی  خصائص  به  اشاره  با  وی 
اگر  کرد:  تصریح  اسالمی،  جامعه  در 
کشورهای  خصوصاً  کشورها  مسئوالن 
مسلمان به وظایف خود به خوبی عمل 
توطئه های دشمنان  بدون شک  کنند، 

نقش برآب خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید 
اگر مشارکت و نقش مردم و  اینکه  بر 
قوی  نیز  دولت ها  شود،  قوی  ملت ها 
اساس  این  بر  گفت:  شد،  خواهند 
برخی  می شود  مشاهده  امروزه  اگر 
دولت ها تحت فشار مستکبران درصدد 
رژیم  با  روابط  اجباری  سازی  عادی 
صهیونیستی هستند، باید به ملت های 
آنها توجه شود زیرا مردمان این کشورها 
مستکبران  سلطه  تحمل  به  حاضر 

نیستند.
قالیباف با تمجید از رای پارلمان عراق 
مبنی بر خروج آمریکا از عراق، تحقق 

آن را گامی مهم خواند.
ادامه این دیدار نوری مالکی، رهبر  در 
نخست وزیر  و  قانون  دولت  ائتالف 
رهبر  از  قدردانی  ضمن  عراق  سابق 
معظم انقالب اسالمی و سایر مسئوالن 
حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  امنیت  مقاومت،  محور  از  مستمر 
ثبات منطقه و بویژه عراق، گفت: قطعاً 
مواضع جمهوری اسالمی ایران موجب 

شده جبهه مقاومت در برابر توطئه های 
ایستادگی  و مسلمانان  اسالم  دشمنان 

کند و به پیروزی برسد.
عادی  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رژیم  با  کشورها  برخی  روابط  سازی 
برای  چالش  بروز  موجب  صهیونیستی 
جامعه اسالمی شده است، تصریح کرد: 
باید با همفکری و همگرایی در مقابل 
اشغالگران  با  روابط  سازی  عادی  روند 

قدس ایستادگی شود.
عراق، گفت:  قانون  دولت  ائتالف  رهبر 

رژیم  با  مصر  در  سادات«  »انور  روابط 
صهیونیستی در جریان جنگ و شرایط 
پس از این مهم رخ داد اما این دسیسه 
اکنون با فشارهای سیاسی و اقتصادی 
برای  باید  که  است  دادن  رخ  حال  در 

آن تدبیر شود.
ملت های  دارم  اعتقاد  گفت:  مالکی 
بیگانگان  نفوذ  برابر  در  می توانند  قوی 
ایستادگی کنند از این رو اگر دولت ها 
ملت ها  شوند،  دشمنان  فشار  تسلیم 

مقاومت خواهند کرد.

ملت ها هرگز تسلیم توطئه دشمنان نمی شوند
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با  بیانیه ای  در  عراق  در  کشورمان  سفیر 
خارجی  زائران  پذیرای  عراق  اینکه  بیان 
ورود  گفت:  نیست،  اربعین  راهپیمایی  در 
قطعا  کشور  این  به  ایرانی  زائران  غیرمجاز 

تبعات قانونی خواهد داشت.
اسالمی  جمهوری  سفیر  مسجدی  ایرج   
مراسم  برگزاری  مورد  در  عراق  در  ایران 
رغم  به  امسال  کرد:  اعالم  امسال  اربعین 
میل باطنی مسئوالن برگزار کننده اربعین 
لزوم حفظ  و  کرونا  شیوع  بحران  دلیل  به 
سالمت زوار ایرانی، تاکنون هیچ تصمیمی 
ورود  اجازه  بر  مبنی  عراق  دولت  طرف  از 
و  نشده  اتخاذ  خارجی  و  ایرانی  زائران  به 
کشور عراق امسال پذیرای هیچ زائر خارجی 

نخواهد بود.
وی افزود: در داخل عراق مانند ایام تاسوعا 
سال های  مانند  نیز  اربعین  در  عاشورا،  و 
برقرار  عراقی ها  عزاداری  مراسم  گذشته 
و  دارد  داخلی  جنبه  صرفاً  که  بود  خواهد 

دولت عراق نقشی در این موضوع ندارد.
سفیر ایران در عراق اضافه کرد: برای زوار 
رعایت  و  ویزا  اخذ  تابع  که  کشورها  سایر 
قوانین و مقررات اجازه ورود به عراق هستند، 

موضوع متفاوت است. حتی در برهه کنونی 
صدور ویزای عادی برای کارکنان شرکت ها 
و افرادی که در کشور عراق مأموریت دارند 
نیز به سختی و با محدودیت انجام می شود.

مسجدی تاکید کرد: باتوجه به فاصله زمانی 
بر  عراق  دولت  موضع  و  اربعین  تا  کوتاه 
آن  برگزاری  اربعین،  مراسم  نکردن  برگزار 

بسیار بعید است.
وی به فضای پرالتهاب مجازی اشاره کرد و 
یا غیرمسئول  افراد مختلف مسئول  گفت: 
درخصوص  را  مسائلی  مجازی  فضای  در 
که  می کنند  بیان  اربعین  مراسم  برگزاری 

هیچ گونه سندیت و اعتباری ندارد.
غیرمجاز  ورود  عراق گفت:  در  ایران  سفیر 
قانونی  تبعات  قطعاً  عراق  به  ایرانی  زائران 
را دچار مشکل  و دو کشور  خواهد داشت 

خواهد کرد.
والیت  تابع  ما  اینکه  بیان  با  مسجدی 
مسئوالن  تصمیم  و  دستور  و  رهبری  و 
داد  اجازه  نباید  افزود:  هستیم  کشورمان 
به  تصمیم  خصوص  این  در  ایرانی  زوار 
زوار ایرانی  اقدام خودسرانه بگیرند و قطعاً 
چارچوب  در  )ع(  حسین  امام  محبان  و 

مقررات و قوانین عمل خواهند کرد.
دستگاه های  موثر  نقش  بر  ادامه  در  وی 
فرهنگی و اطالع رسانی ذی ربط در اطالع 

رسانی به مردم تأکید کرد.
و  عراقی  هیچ  افزود:  عراق  در  ایران  سفیر 
ایرانی اجازه ندارد خارج از چارچوب مقررات 
جمهوری اسالمی در این خصوص اظهارنظر 

کند.
مسجدی با بیان اینکه در صورتی که باتوجه 
به شیوع ویروس کرونا با ورود زوار به عراق 

چه  بیفتد  اتفاق  انسانی  بحران  و  فاجعه 
کسی پاسخگو خواهد بود، گفت: مردم نباید 
قرار  غیرمسئوالنه  حرف های  تأثیر  تحت 
باید به وظیفه شرعی، اخالقی و  بگیرند و 
عقالیی خود و به گفته مسئوالن ذی ربط 

عمل کنند.
زائر  میلیون   ۳.۵ گذشته  سال  افزود:  وی 
ایرانی وارد عراق شدند و پس از زیارت با 
کمترین  ما  و  برگشتند  امنیت  و  سالمت 
مشکالت را در اربعین سال گذشته داشتیم.

عراق پذیرای زائران خارجی در راهپیمایی اربعین نیست



اقتصاد
اخبار

افزایش ۴۵ درصدی تولید
 در ایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امسال تا روز بیستم شهریورماه 
موفق به تولید بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو شده که حکایت از 

افزایش ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
 آمار و اطالعات تولید در بزرگ ترین خودروساز کشور نشان می دهد 
از ابتدای امسال تا بیستم شهریورماه ۲۲۰ هزار و ۲۵۶ دستگاه خودرو 
تولید شده است. سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۵۱ هزار و ۴۰۰ 
دستگاه تولید و روانه بازار شده بود که امسال حدود ۶۹ هزار دستگاه 

خودرو بیشتراز این تعداد تولید شده است. 
تعداد خودروی تکمیل و تجاری شده نیز در بازه زمانی یادشده ۱۸۴ 
هزار دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد 

داشته است.
هرچند در ابتدای اعمال تحریم علیه صنعت خودروی کشور، تامین 
مواد اولیه و برخی از قطعات با چالش مواجه شد، اما با اجرای نهضت 
ساخت داخل و تکیه بر توان متخصصان و سازندگان داخلی کشور، 
شرکت های دانش بنیان و با بهره گیری از توان مراکزی مانند صنایع 
دفاع،  ایران خودرو توانست در یک سال اخیر در داخلی سازی بخشی 
راستا صرفه  و در همین  وارداتی موفق عمل کند  و قطعات  مواد  از 
جویی ۱۳۷میلیون یورویی را محقق سازد. ایران خودرو تحقق اهداف 
خودکفایی و تعمیق ساخت داخل قطعات را همچنان دنبال می کند. 
این  کار  دستور  در  خودرو  دستگاه  هزار   ۵۰۰ تولید  برنامه  امسال، 
و  تولید  نیمه دوم سال،  در  تولید  با شتاب  که  دارد  قرار  خودروساز 

عرضه این تعداد به راحتی در دسترس خواهد بود.

و  لوله  تولیدکنندگان  سندیکای  دبیر 
پروفیل با بیان اینکه اصلی ترین مشکل 
ما مربوط به تامین مواد اولیه می شود، 
می  ما  واحدهای  که  ای  گفت: سهمیه 
گیرند تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیتشان 

را پاسخگوست.
اله کرمانشاهی  در یک   کیومرث فتح 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  خبری  نشست 
داریم،  عمده  مشکل   ۳ پروفیل  و  لوله 
اظهار داشت: اصلی ترین مشکل مربوط 
به تأمین مواد اولیه می شود، در ادامه نیز 
با مساله ظرفیت سنجی و قیمت گذاری 

مواجه هستیم.
لوله  تولیدکنندگان  سندیکای  دبیر 
 ۱۶۰ افزود:  ایران  فوالدی  پروفیل  و 
کارخانه در صنعت ما فعال هستند که 
بین ۵۰ تا ۶۰ هزار شغل مستقیم دارند. 
مواد اولیه مورد نیاز ما عموماً ورق گرم 
است که ۷۰ تا ۸۰ درصد را فوالد مبارکه 
واحدهای  از  را  مابقی  و  می کند  تأمین 
 … و  گیالن  همچون  دیگر  فوالدی 

تأمین می کنیم.
در  فعال  واحدهای  اینکه  بیان  با  وی 
داد: در  ادامه  باشند،  باید شفاف  بورس 
صورت  به  تجاری  اطالعات  که  صورتی 
و  تجارت  اصحاب  همه  بین  عادالنه 
ایجاد نخواهد  اقتصاد توزیع شود، رانت 
شد اما هرچه دسترسی به اطالعات بین 
ایجاد  برای  زمینه  باشد،  بیشتر  برخی 

رانت فراهم می شود.
تا   ۱۳۰ اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاهی 
۱۴۰ نوع لوله و پروفیل تولید می شود، 
ما  نیاز  مورد  اولیه  مواد  کرد:  تصریح 
بورس  در  هفته  هر  گرم  ورق  یعنی 
عرضه می شود اما ما همواره با کمبود و 

ترمیم سهمیه مورد نیاز واحدها مواجه 
بودیم. در واقع سهمیه ای که این ۱۶۰ 
درصد  تا ۳۰  تنها ۲۰  می گیرند،  واحد 
همین  در  پاسخگوست.  را  ظرفیتشان 
راستا هفته پیش تفاهم نامه ای ۷ بندی 
با فوالد مبارکه امضا کردیم و مقرر شد 
مشکالت مربوط به تأمین مواد اولیه حل 
شود.وی با اشاره به بحث صادرات، اظهار 
کارخانجات  به  اولیه  مواد  باید  داشت: 
تزریق شود تا مشکل پیدا نکنند و پس 
از رفع نیاز داخل، اقدام به صادرات کنند. 
اگر مواد اولیه تأمین شود، توان واحدها 
می یابد. افزایش  شدن،  صادراتی  برای 

حاضر  حال  در  داد:  ادامه  کرمانشاهی 
فوالد  بازار  در  قیمت  اختالف  شاهد 
هستیم؛ این مساله هم به رقابت مربوط 
می شود. اگر انحصار از بازار برداشته شود 
و رقابت جایگزین شود، مشکالت مربوط 

به قیمت و گرانی هم حل می شود.
مساله ظرفیت سنجی،  به  اشاره  با  وی 
اساس  بر  یاب  بهین  سیستم  گفت: 
برای  را  ظرفیت هایی  اسمی،  ظرفیت 
دقیق  که  است  کرده  تعریف  واحدها 
عدم  یعنی  موضوع  همین  و  نیست 
تعیین دقیق و بالقوه واحدهای صنعتی، 
بسیاری شده  موجب سوءبرداشت های 
که  واحدها  از  کدام  هر  واقع  در  است. 
اطالعات داشتند  به  بیشتری  دسترسی 
از این موقعیت برای نفع خود سود برده 
متضرر  ندارند،  دسترسی  که  آنها  و  اند 

شده اند.
کرمانشاهی افزود: چندی پیش کمیته ای 
تحت عنوان ظرفیت سنجی با مشارکت 
نمایندگان فوالد مبارکه، سازمان حمایت 
تا  شد  تشکیل  سندیکا  در  سندیکا  و 
وضعیت ظرفیت واحدها به صورت دقیق 

وضعیت  واحد،   ۱۶۰ از  شود.  مشخص 
که  شده  سنجی  ظرفیت  واحد   ۷۴
ظرفیت نیمی از این واحدها به صورت 
دقیق تعیین شدند و نیمی دیگر نیز در 
حال تکمیل است. این پروسه یک و نیم 
سال طول کشید و ۱۰۰ میلیون تومان 
خبر  با  اخیراً  داد:  ادامه  برد.وی  هزینه 
دستورالعمل  صمت  وزارت  که  شدیم 
در  سنجی  ظرفیت  بر  مبنی  جدیدی 
دیروز  است.  کرده  تهیه  استان ها  درون 
در وزارت صمت به این موضوع اعتراض 
کردیم و پیشنهاد دادیم که حداقل یک 
به  را  سنجی  ظرفیت  کمیته  این  بار 
وزارتخانه دعوت کنند تا نتیجه اقدامات 
ببینند. سرقینی سرپرست وزارتخانه  را 
می داند  و  است  کمیته  این  جریان  در 
و  بر  هزینه  بر،  زمان  سنجی  ظرفیت 

تخصصی است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل:

تولیدکنندگان مشکل مواد اولیه دارند
گزارش

امضای مجازی ۳ سند همکاری 
کشاورزی ایران و برزیل

۳ سند همکاری کشاورزی میان ایران و برزیل امضا شد.
با  ایران  از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار سفیر برزیل در  به نقل 
رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی بر 
برگزاری جلساتی به صورت مجازی در قالب سه ویدئوکنفرانس با طرف 

برزیلی و امضای سه سند همکاری تأکید شد.
»رودریگو دی آزردو سانتوس«، سفیر برزیل در ایران امروز با علیمراد 
امور بین الملل وزارت جهاد  سرافرازی، رئیس مرکز روابط عمومی و 

کشاورزی دیدار کرد.
این دیدار در راستای همکاری و تعامالت دو کشور در حوزه کشاورزی 
از  تا  هستند  آن  دنبال  به  کردند  تأکید  طرفین  و  گرفت  صورت 

ظرفیت های دو کشور در زمینه رشد روابط تجاری بهره ببرند.
همچنین رایزنی ها در مورد فراهم سازی شرایط برای امضای سه سند 
همکاری بین ایران و برزیل در حوزه های بهداشت گیاهی، بهداشت 
دام و همکاری های تحقیقاتی با مرکز »امبراپا« در برزیل که به واسطه 
شرایط محدودیت های دوران کرونا مسکوت مانده بود، انجام و مقرر 
با طرف  ویدئوکنفرانس  قالب سه  در  مجازی  به صورت  شد جلساتی 
برزیلی برگزار شده و به صورت مجازی موافقت نهایی امضا شود تا در 
دومین کمیته مشترکی که در این راستا برگزار خواهد شد، طرفین 

به صورت رسمی این اسناد را به امضا برسانند.
در  ویدئوکنفرانس  نشست های  برگزاری  گفت وگو،  موضوع  دیگر 
حوزه های مورد عالقه طرفین در راستای انتقال تجارب و دانش موجود 
از سوی متخصصان ایرانی و برزیلی در زمینه های کشاورزی قراردادی، 
ترویج کشاورزی و انتقال تکنولوژی تولید آفت کش های کشاورزی بود.

همچنین در مورد پیگیری واردات ذرت به ایران و رطوبت نسبی مورد 
توافق دو طرف در این محصول نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت 
برای  هماهنگی  درباره  ذیربط  سازمان های  با  مرکز  این  شد  مقرر  و 
استاندارد حداکثر رطوبت ذرت، رایزنی کرده تا راه برای واردات ذرت 

از برزیل به ایران باز شود.

گزارش ۵ ماهه تولید فوالد در سال ۹۹ اعالم شد؛

افزایش ۱۰ درصدی تولید شمش فوالد/ رشد ۱۱ 
درصدی تولید آهن اسفنجی

میزان تولید شمش فوالد و محصوالت فوالدی در ۵ ماهه سال ۹۹ به 
ترتیب ۱۰ و ۳ درصد افزایش یافته و در این مدت تولید آهن اسفنجی 

نیز با رشد ۱۱درصدی همراه شد.
به نقل از ایمیدرو، طبق آمار منتشره از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد شرکت های فوالدساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، ۱۱ 
میلیون و ۸۱۷ هزار تن شمش فوالد )بیلت، بلوم و اسلب( تولید کردند؛ 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۷۷۸ هزار تن بود.

نبشی،  میلگرد،  )تیرآهن،  فوالدی  تولید محصوالت  میزان  همچنین 
ناودانی، انواع ورق و غیره( در ۵ ماهه نخست امسال، ۸ میلیون و ۷۹۶ 
هزار تن بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۸ میلیون و ۵۰۸ 

هزار تن بود.
افزایش ۱۱ درصدی تولید آهن اسفنجی

میزان تولید آهن اسفنجی ۵ ماهه امسال، ۱۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن 
بود که در مقایسه با رقم تولید شده در مدت مشابه سال گذشته )۱۱ 

میلیون و ۶۰۴ هزار تن(، ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.

فعال سازی همه ظرفیت های تولیدی کره در کشور

تولید  یک مقام مسئول در وزارت صمت گفت: گفت: تمامی ظرفیت های 
این  تولید داخلی  اینکه در حال حاضر  به  توجه  با  و  فعال شده  داخل کره 

محصول در شرایط مناسبی قرار دارد، مشکلی برای تامین این کاال نیست.
به نقل از وزارت صمت، کامران کارگر افزود: نیاز ساالنه کشور به کره حدود ۵۰ 
تا ۶۰ هزار تن برآورد می شود که قبل از تغییر نرخ ارز کره، حدود ۳۵ هزار تن 

از محل واردات و مابقی از محل تولید داخل تأمین می شد.
وی اضافه کرد: با تغییر ارز واردات کره از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، 
قیمت این محصول در بازار تغییراتی داشته اما شرایط خوب تولید داخل این 

محصول می تواند قیمت کره وارداتی را نیز متعادل کند.
سرپرست دفتر تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت تصریح کرد: تأمین 
کره مورد نیاز بازار از محل تولید داخل مستلزم مدیریت تولید شیر خام از 

سوی نهادهای مرتبط به ویژه وزارت جهاد کشاورزی است.
کارگر گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات خامه فله و وضع عوارض بر خامه 
بسته بندی و شیر خشک در کارگروه تنظیم بازار کشور و با همکاری سازمان 
توسعه تجارت برای عملیاتی نمودن این تصمیم، روند تولید کره در کشور 
بهبود می یابد و تا حدود زیادی مانع از افزایش قیمت در سطح عرضه می شود.
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در نشست با مدیران بورس اعالم شد

ایمیدرو، راهبری سبدگردانی شرکت ها و 
صنایع معدنی را برعهده گرفت

ایمیدرو با همکاری بورس اوراق بهادار، راهبری سبدگردانی شرکت های معدن 
و صنایع معدنی بازار سرمایه را برعهده گرفت.

با  )ایمیدرو(  ایران  معادن  نوسازی  و  گسترش  سازمان  ایمیدرو،  از  نقل  به 
همکاری بورس اوراق بهادار، راهبری سبدگردانی شرکت های معدن و صنایع 
معدنی بازار سرمایه را برعهده گرفت. این تصمیمی بود که در نشست رییس 
سازمان بورس، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، ایمیدرو و 
مدیران عامل شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با هدف حمایت از 

سهامداران به ویژه سهامداران خرد اتخاذ شد.
این جلسه اظهار داشت:  ایمیدرو در  خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل 
طبق موافقت به عمل آمده، مقرر شد شرکت هایی که فاقد سبدگردانی در بازار 
بورس هستند، تا سقف ۲۰ درصد از ارزش شناور شرکت متبوع خود را برای 

تشکیل یک شرکت سبدگردانی، تخصیص دهند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه این امر با هماهنگی بورس 
و تمامی شرکت های معدنی و صنایع معدنی و شرکت های دارای سبدگردان 
توسط  سبدگردانی  مدیریت  داشت:  اظهار  می شود،  انجام  بورس  در  حاضر 
ایمیدرو و از سوی قائم مقام این سازمان و مدیر عامل شرکت بورس، انجام 

خواهد شد.
غریب پور با اشاره به اینکه کنترل نوسانات و صیانت از سهام سهامداران خرد 
تاکید کرد: در گام نخست،  این سبدگردانی است،  دار  اولویت  جزو وظایف 
شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر و نیز فوالد خراسان پیشنهاد 
برای ارایه سهم شناور در این صندوق سبدگردانی را طی روزهای آینده، به 

سازمان بورس ارایه می دهند.
رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین خبر داد: شرکت توسعه معادن و فلزات 
)تحت مدیریت ایمیدرو(، نخستین شرکت بورسی است که »شرکت سهامی 

عام پروژه« راه اندازی کرده است.
غریب پور درباره جایگاه شرکت های این بخش یادآور شد: ارزش شرکت های 
معدن و صنایع معدنی بورسی ۶۵ میلیارد دالر است که شامل ۸۵ شرکت در 
بازار بورس هستند.وی اظهار داشت: مقایسه P/E نشان می دهد که شرکت های 
بخش معدن و صنایع معدنی با وجود جذاب بودن، سود کمتری تقسیم کرده و 

بیشتر سود را به سمت اجرای طرح های توسعه ای هدایت کرده اند.
به گفته غریب پور، نسبت P/E شرکت های معدن و صنایع معدنی ۲۶ درصد 
است در حالی که فضای رشد تا ۳۰ درصد )متوسط نرخ پی / ایی بازار( را 
دارند.وی همچنین گفت: در حالی که ۱۴ درصد از درآمد شرکت های بورسی 

در اختیار این شرکت ها است اما ۲۳ درصد از سود را در اختیار دارند.
رییس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه شرکت های بزرگ بخشی از سود 
خود را صرف توسعه کرده اند، گفت: در شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو، شامل 
فوالد مبارکه، مس، گل گهر، فوالد خوزستان، چادرملو، غدیر ایرانیان و غیره، 
۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون یورو و ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح توسعه ای تعریف 
کرده ایم. وی تاکید کرد: این امر نشان از آینده درخشان شرکت های معدنی 
و صنایع معدنی در بورس می دهد.غریب پور افزود: ارزش شرکت های معدن 
و صنایع معدنی در بورس به نرخ ارز نیما، ۷۳ میلیارد دالر است در حالی که 
کل ارزش بازار ۲۷۴ میلیارد دالر است با احتساب فرابورس به ۳۲۲ میلیارد 
دالر می رسد.در ادامه امیر صباغ مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی ایمیدرو به 
ارایه پیشنهادهای ایمیدرو برای تقویت بازار بورس پرداخت و اظهار داشت: 
تشکیل صندوق بازارگردانی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان، اجرای مصوبه 
بورس درباره مصوبه ۱۰ درصد سهام خزانه، اجرای مصوبه بورس اوراق اختیار 
فروش تبعی و بیمه سهام، تسریع در افزایش سرمایه شرکت ها، تجدید ارزیابی 
با  اعتبارات سبدگردانان مستقل، هماهنگی بیشتر  افزایش  لزوم،  در صورت 
شرکت های حقوقی فروشنده سهام برای کنترل هیجانات بازار و هماهنگی 
بیشتر با بازارگردانان شرکت های تابعه ایمیدرو جزو پیشنهادهای این سازمان 

است.

ستاد تنظیم بازار تصویب کرد

بانک مرکزی تامین ارز کود و سم را با اولویت ویژه انجام دهد
ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که بانک مرکزی تامین 
ارز کود و سم بخش کشاورزی را با اولویت ویژه انجام 

دهد.
تأثیر  به  توجه  با  که  کرد  بازار مصوب  تنظیم  ستاد   
محصوالت  بر  سم  و  کود  مانند  کشاورزی  نهاده های 
کشاورزی به خصوص محصوالت باغی، بانک مرکزی 
تأمین ارز نهاده های پایه مانند کود و سم را با اولویت 

ویژه انجام دهد.
گفتنی است، هفته گذشته سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با حضور در وزارت جهاد کشاورزی و 
برگزاری نشستی راهکارهای تأمین پایدار کود و سم 
محصوالت کشاورزی را با حضور وزیر جهاد کشاورزی 

مورد بررسی قرار داد.
جعفر سرقینی در این نشست مشترک، آمادگی شرکت 
ملی صنایع مس ایران برای تأمین کود فسفاته مورد 

نیاز کشاورزان را نیز اعالم کرد.
تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای ذخیره سازی سیب 

و پرتقال
اخباری  به دریافت  توجه  با  این جلسه،  همچنین در 
بازار  کف  به  همسایه  کشورهای  تجار  ورود  بر  مبنی 
و  سیب  کشاورزی  محصوالت  خرید  برای  استان ها 
پرتقال به قیمت سر درخت و صادرات این محصوالت 
به نام خود، اتاق های بازرگانی و تعاون مکلف شدند تا 
با برگزاری جلسات تخصصی راهکار قانونی برای تأمین 
فعاالن  و  تولیدکنندگان  برای  صادرات  سود  حداکثر 

اقتصادی را به کارگروه تنظیم بازار ارائه دهند.
همچنین برای اینکه مقادیر افزایش صادرات در قالب 
نرخ ارز تأثیرگذار در بازار منجر به باال رفتن قیمت این 
محصوالت برای مصرف کننده نشود، کارگروهی مکلف 

به رصد و پایش موضوع شد.
در این راستا اعالم شد که برای حمایت از تولیدکننده، 
عوارض  وضع  به  اقتصادی  فعال  و  کننده  مصرف 

صادراتی نیز در صورت لزوم توجه خواهد شد.
پرتقال  و  که طرح ذخیره سازی سیب  است  گفتنی 

هر ساله با دو هدف اصلی انجام می شود که حمایت 
این اهداف  از  تولید کننده در فصل برداشت یکی  از 
است و وقتی دولت بعنوان یک عامل کمی به بازار ورود 
تقاضا  افزایش  قاعدتاً  انجام می دهد،  و خرید  می کند 
محسوب می شود و با افزایش قیمت سر درخت برای 

باغدار سودمند خواهد شد.
همچنین طبق گزارشی که وزارت جهاد کشاورزی در 
در  اعالم شد که  کرد،  ارائه  بازار  تنظیم  جلسه ستاد 
تولید پرتقال در سال جاری حدود ۱۵ درصد افزایش 

تولید خواهیم داشت.
بر اساس این آمار، امسال در زمینه انواع پرتقال ناول، 
والنسیا، خونی و سایر اقالم حدود سه میلیون و ۴۷۱ 
هزار تن تولید می شود که نسبت به سه میلیون تن 
پارسال تقریباً ۱۵ درصد رشد خواهد داشت. همچنین 
درصد  یک  حدود  نیز  سیب  تولید  در  که  شد  اعالم 
نسبت به سال گذشته رشد خواهیم داشت که با این 

رشد تولید، بازار نیز متعادل خواهد شد.

انرژی اعالم کرد که  آژانس بین المللی 
ماه های  در  نفت  تقاضای  رشد  آهنگ 
باقیمانده از سال ۲۰۲۰ کندتر می شود.

به نقل از وزارت نفت، آژانس بین المللی 
خود  پیشین  برآورد    )IEA( انرژی 
 ۲۰۲۰ سال  در  نفت  تقاضای  درباره 
در  بیشتری  احتیاط  و  کرد  اصالح  را 
در  اقتصادی  بهبود  سرعت  پیش بینی 

پی شیوع ویروس کرونا به خرج داد.
چشم انداز  پاریس  در  مستقر  نهاد  این 
تقاضا در سال ۲۰۲۰ را با روزانه ۲۰۰ 
هزار بشکه کاهش، ۹۱ میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشکه در روز اعالم کرد، این دومین 

کاهش برآورد در چند ماه اخیر است.
گزارش  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
ماهانه خود گفت: انتظار داریم در نیمه 
نفت  تقاضای  بهبود   ۲۰۲۰ سال  دوم 
زیرا  یابد،  کاهش  چشمگیری  به طور 
بخش بیشتری از بهبودهایی که ممکن 
بود به راحتی رخ دهد اکنون انجام شده 

است.
این نهاد افزود: ماه ها طول خواهد کشید 
تا این رکود اقتصادی به طور کامل بهبود 
یابد. به عالوه، این احتمال وجود دارد 
که موج دوم ویروس کرونا )که اکنون 
بتواند  است(  مشاهده  قابل  اروپا  در 
دوباره سبب کاهش تحرک و رفت وآمد 

وسایل نقلیه شود.
کرد:  تصریح  انرژی  بین المللی  آژانس 
ویروس  به  ابتالء  موارد  دوباره  افزایش 
افزایش  و  کشورها  بسیاری  در  کرونا 

برای  اعمال شده  دوباره محدودیت های 
مهار آن، ادامه دورکاری و ادامه ضعف 
را  تقاضا  هواپیمایی،  بخش  فعالیت 

تضعیف می کند.
این نهاد افزود: چین - که پیش از دیگر 
اقتصادهای بزرگ جهان از رکود خارج 
شده و تقاضای جهانی را بهبود بخشید 
- به بهبود خود ادامه می دهد. این در 
ابتالء به  افزایش موارد  حالی است که 
کرونا در هند بیشترین افت تقاضا از ماه 

آوریل تاکنون را به همراه داشته است.
کاهش  و  نفت  جهانی  تولید  افزایش 
معنای  به  همچنین  تقاضا  چشم انداز 

ذخیره سازی  از  برداشت  شدن  کندتر 
اوج  زمان  در  که  است  خام  نفت 
کرونا  مهار  برای  انجام شده  اقدام های 

انباشته شدند.
سطح  اینکه  به  اشاره  با  آژانس 
در  پیشرفته  کشورهای  ذخیره سازی 
بی سابقه ای  به طور  دوباره  ژوئیه  ماه 
افزایش یافته بود، اکنون به طور ضمنی 
 ۳ سال  دوم  نیمه  در  کرد  پیش بینی 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز از این 
ذخیره سازی ها برداشت شود که تقریباً 
یک میلیون بشکه در روز کمتر از برآورد 

پیشین خواهد بود.

اوت  ماه  اولیه  اطالعات  حال،  این  با 
خام  نفت  ذخیره سازی  که  داد  نشان 
اروپا و ژاپن  ایاالت متحده،  صنعت در 

کاهش یافته است.
سازمان  تولید  کاهش  تسهیل  با 
و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 
متحدانش مانند روسیه، عرضه جهانی 
و ۱۰۰  میلیون  یک  اوت  ماه  در  نفت 

هزار بشکه در روز افزایش یافت.
این در حالی است که توقف تولید در 
نفت  تولید  شد  سبب  لورا  طوفان  پی 
ایاالت متحده آمریکا ۴۰۰ هزار بشکه 

در روز کاهش یابد.

آژانس بین المللی انرژی؛

آهنگ رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ 
کندتر می شود
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اجتماعی
خبر

رییس سازمان تعزیرات خبرداد؛
افزایش گشتهای مشترک تعزیرات با 

تمرکز بر احتکار

گشت  افزایش  لزوم  بر  تعزیرات  سازمان  رئیس 
های مشترک تعزیرات با تمرکز بر احتکار تاکید 

کرد.
به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، 
انصاری در نشست ساماندهی گشت های  جمال 
مشترک سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تاکید 
بر لزوم افزایش همکاری با دستگاه های نظارتی با 
توجه به شرایط موجود اقتصادی گفت: گشت های 
مشترک تعزیرات باید افزایش پیدا کند و تمرکز 
این گشت ها بر موضوع احتکار و اختفا به قصد 

گران فروشی باشد.
با  مشترک  گشت های  شد  مقرر  جلسه  این  در 
هدف برخورد با تخلفات حوزه احتکار با همکاری 
پلیس امنیت اقتصادی، سازمان حمایت از مصرف 
اتاق  و  اتحادیه ها  تولیدکنندگان،  و  کنندگان 

اصناف افزایش پیدا کند.
در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات انجام 
راهکارهای  و  ارائه  مشترک  گشت های  در  شده 
تقویت و بهبود گشت های مشترک این سازمان 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست به ریاست جمال انصاری معاون وزیر 
دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با 
حضور محمد بارانی معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع تخلفات، سلیمان رزاقی مدیرکل نظارت و 
هماهنگی گشت های مشترک، سیدیاسر رایگانی 
سخنگو،  و  تشریفات  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  اسفنانی  محمدعلی 
گشت  مسئول  مدیحی  ناصر  و  تهران  شهر 

مشترک تعزیرات شهر تهران برگزار شد.

آن  گفت:  ناجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
راحل  امام  تفکر حسینی  و  عاشورایی  تفکر 
که  بود  اسالمی  ایران  سرافراز  رزمندگان  و 
مقابل  در  تسلیم  به  را  دوران  آن  متجاوزان 

ایران وادار کرد.
جلسه  در  بیگی  معصوم  مهدی  سردار 
هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس که 
با حضور  و  ناجا  پیشگیری  پلیس  ستاد  در 
رضا طبیبی از یادگاران دوران دفاع مقدس 
برگزار شد، یاد و خاطره امام راحل و شهدای 
از  و  داشت  گرامی  را  مقدس  دفاع  سال   ۸
تالش های سنگر سازان بی سنگر در تأمین 

نظم و امنیت عمومی قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه در آستانه چهل سالگی دفاع 
مقدس قرار داریم، افزود: بدون شک نیروهای 
انتظامی از نخستین مدافعان وطن در دوران 
در  آفرینان  نقش  اولین  از  و  مقدس  دفاع 
میهن  به  بیگانگان  تجاوز  از  جلوگیری 
اسالمی مان بوده و هستند که وظیفه داریم 
جانبازان  شهدا،  رزمندگان،  ارزشمند  نقش 
نحو  به  را  پرتالش  نیروی  این  ایثارگراِن  و 

احسن به نسل حاضر منعکس کنیم.
این مقام انتظامی با بیان اینکه دفاع مقدس 
امتداد راه کربال و رزمندگان اسالم پویندگان 
این  گفت:  هستند،  حسینی  خط  واقعی 
مخلص  و  ایمان  با  و  جهادگر  فرماندهان 
به  را  مقدس  دفاع  که  بودند  اسالمی  نظام 
معنی واقعی کلمه با تأسی از کربال و عاشورا 
مدیریت کردند و در نهایت حقانیت انقالب 
اسالمی را با پیروزی بر کفر زمان به اثبات 

رساندند.

سردار معصوم بیگی خاطرنشان کرد: تاریخ 
دنیا  دوران همه  آن  در  که  گواهی می دهد 
در مقابل نظام نوپای اسالمی قد علم کردند 
از  شرق  و  غرب  بلوک  ظرفیت های  همه  و 
در  روانی  عملیات  و  تجهیزاتی  فکری،  نظر 
اختیار صدام قرار گرفت و از اقدام نامشروع 
وی حمایت همه جانبه به عمل آمد اما آن 
راحل  امام  تفکر حسینی  و  عاشورایی  تفکر 
که  بود  اسالمی  ایران  سرافراز  رزمندگان  و 
مقابل  در  تسلیم  به  را  دوران  آن  متجاوزان 

ایران وادار کرد.

با بیان اینکه امروز نظام اسالمی، نظام  وی 
قدرتمند و قوی است و به واسطه این اقتدار 
جای  جای  در  ستودنی  و  مطلوب  امنیت 
دستاوردهای  داد:  ادامه  است،  برقرار  کشور 
مقدس  دفاع  دوران  در  اسالمی  انقالب 
ِسترگ و قابل افتخار است، امت شهید پرور 
و آزاده، مردم والیی و حامی امام و رهبری از 
جمله این دستاوردها محسوب می شوند که 
مایه افتخار و مباهات برای همه ما هستند و 
ما باید قدردان خون شهدا و عزت و بزرگی 
آن ها  رسم  و  که خط  باشیم  خانواده شهدا 

باعث شده تا امروز بی هیچ دغدغه و نگرانی 
در صلح و آرامش زندگی کنیم.

خاطرنشان  پایان  در  بیگی  معصوم  سردار 
ادامه دهیم،  را  راه شهدا  باید  ما  کرد: همه 
وصیت نامه  و  زندگینامه  خاطرات،  به  توجه 
ما  زندگی  مسیر  راهگشای  می تواند  شهدا 
که  عزیز  جانبازان  با  باید  طرفی  از  باشد، 
و  هستند  مقدس  دفاع  دوران  یادگاران  از 
ارتباط مستمر  همچنین خانواده های شهدا 
داشته باشیم تا بتوانیم با پیوند معنوی با این 
عزیزان همیشه آماده جهاد در راه خدا باشیم.

تفکر عاشورایی و حسینی امام بر تفکر 
نامشروع صدام پیروز شد

وام های  پرداخت  وضعیت  بررسی 
پوشش  تحت  بازنشستگان  ضروری 
صندوق بازنشستگی کشوری در هشت 
سال اخیر نشان می دهد که تعداد این 
تسهیالت دو برابر و سقف آن نیز پنج 

برابر شده است.
بازنشستگی  صندوق  عمومی  روابط   
کشوری اعالم کرد: وضعیت پرداخت 
از  کشوری  بازنشستگان  ضروری  وام 
سال ۱۳۹۳ تاکنون نشان می دهد که 
تعداد این تسهیالت از ۲۰۰ هزار فقره 
به ۴۰۰ هزار فقره و رقم آن نیز از ۲ 
تومان  میلیون   ۱۰ به  تومان  میلیون 

افزایش یافته است.
سال  در  و  زمانی  دوره  این  از  پیش 
بازنشستگی کشوری  ۱۳۹۲، صندوق 
مبلغ ۲ میلیون تومان وام کم بهره تنها 
به تعداد ۶۴ هزار نفر از بازنشستگان 
پرداخت کرد و مجموع وام پرداختی 
با  بین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۲ نیز 
اعتباری حدود ۴۳۰ میلیارد تومانی با 
ارقام ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان در مجموع به بیش 
از ۴۰۵ هزار نفر از بازنشستگان تحت 

پوشش پرداخت شده بود.
سیاست  که   ۱۳۹۳ سال  از  اما 
در  عدالت  تسهیالت ضروری،  توسعه 
در  منابع  شدن  فعال  و  وام  پرداخت 
بازنشستگان  برای  عامل  بانک  اختیار 
کشوری توسط مدیران وقت صندوق 
کار  دستور  در  کشوری  بازنشستگی 
تعداد  و  اعتبار  ظرفیت،  گرفت،  قرار 
استفاده کنندگان از این تسهیالت با 

تحول جدی همراه شد.
با  و   ۱۳۹۳ سال  در  اساس،  این  بر 
 ۲ ضروری  وام  سیاست،  این  اجرای 
نفر  هزار   ۲۰۰ برای  تومانی  میلیون 
بازنشستگان تحت پوشش در نظر  از 
میلیارد   ۴۰۰ اعتبار  که  شد  گرفته 
به  نزدیک  سال  این  برای  تومانی 
بین  تومانی  میلیارد   ۴۳۰ اعتبار  کل 

سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۲ بوده است. 
نیز  یعنی ۱۳۹۴  آن  از  در سال پس 
 ۵۰۰ اعتباری  با  تسهیالت  این  رقم 
نفر  هزار   ۲۵۰ برای  تومانی  میلیارد 

پرداخت شد.
حاکی  ضروری،  وام  آمار  به  نگاهی 
این  پرداختی  رقم  که  است  آن  از 
تسهیالت در سال ۱۳۹۵ با رشد ۵۰ 
درصدی و با اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان 
به رقم ۳ میلیون تومان رسید و برای 
۲۵۰ هزار نفر ارائه شد. در این سال 
بار  اولین  برای  ضروری  وام  پرداخت 
به صورت ثبت نام اینترنتی متقاضیان 
در سایت صندوق بازنشستگی و انجام 
فرآیند قرعه کشی بین افراد متقاضی 
اینترنتی  نام  ثبت  این  که  شد  انجام 
ادامه  نیز  بعدی  سال های  در  عماًل 
 ۴۱۰ از  بیش  سال  همین  در  یافت. 
صورت  به  بازنشستگان  از  نفر  هزار 
اینترنتی تقاضای دریافت وام خود را 
ثبت کردند که پس از قرعه کشی به 
صورت نوبت بندی شده ۲۵۰ هزار نفر 

مشمول دریافت وام شدند.
این روند سبب شد تا در سال ۱۳۹۶، 
بیش از ۶۲۳ هزار نفر برای ۳۰۰ هزار 
از  تومانی  میلیون   ۴ تسهیالت  فقره 
طریق سایت صندوق بازنشستگی ثبت 
نام کنند. از این تعداد بیشترین آمار 
مربوط  ضروری،  وام  درخواست  ثبت 
و  هزار   ۱۰۹ با  تهران  استان های  به 
 ۱۹۶ و  هزار   ۴۷ با  فارس  نفر،   ۵۰۳
نفر، خراسان رضوی با ۴۶ هزار و ۳۹۵ 
نفر، اصفهان با ۴۲ هزار و ۳۱۳ نفر و 
مازندران با ۳۴ هزار و ۵۹۵ نفر می شد.

یکی  هماهنگی  با   ۱۳۹۷ سال  در 
با  ضروری  وام  تسهیالت  بانک ها  از 
اعتباری بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان 
تعداد  برای  درصدی   ۶۶ رشدی  با  و 
میلیون   ۵ مبلغ  به  و  نفر  هزار   ۴۰۰
تومان در نظر گرفته شد. از این سال 
بر  تسهیالت  این  پرداخت  بعد،  به 

چون  شاخص هایی  و  اولویت  اساس 
متقاضی،  توسط  وام  دریافت  عدم 
اجرایی  شرایط  سایر  و  حقوق  میزان 
آن  پرداخت  که  دوره  این  در  شد. 
تعداد  شد  آغاز   ۱۳۹۷ مهرماه  از 
متقاضیان مشمول در ۱۲ نوبت تقسیم 
بندی شدند و بانک عامل نیز هرماه بر 
اساس نوبت بندی انجام شده اقدام به 
پرداخت وام کرد. این نوبت ها عماًل تا 

مهرماه سال بعد ادامه یافت.
نام  ثبت  روش  نیز   ۱۳۹۸ سال  در 
بر  پرداخت  و  بندی  نوبت  اینترنتی، 
ادامه  شده  تعیین  اولویت های  اساس 
یافت. در این سال پرداخت تسهیالت 
ضروری در قالب ۴۰۰ هزار فقره وام ۷ 
میلیون تومانی در قالب دو مرحله ۲۰۰ 
ثبت  بندی شد.  تقسیم  فقره ای  هزار 
نام اینترنتی مرحله اول در مهرماه ۹۸ 
برای ۲۰۰ هزار فقره انجام و پرداخت 
تا   ۱۳۹۸ سال  دوم  نیمه  طی  آن 
نام  ثبت  شد.  انجام   ۱۳۹۹ فروردین 
مجدد برای ۲۰۰ هزار فقره دیگر نیز 
شد  انجام   ۱۳۹۹ ماه  اردیبهشت  در 
تا این تعداد وام باقیمانده برای نیمه 
شود.  پرداخت   ۱۳۹۹ سال  نخست 
این در حالی است که معاون توسعه 
مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی 
اعالم کرد:  امسال  تیرماه  کشوری در 
این قرار بود مرحله دوم وام  از  پیش 
ضروری بازنشستگان کشوری با رقم ۷ 
میلیون تومان در ۷ نوبت برای ۲۰۰ 
پرداخت  شرایط  واجدین  از  نفر  هزار 
با  و  بعد  به  چهارم  نوبت  از  اما  شود، 
این  بازنشستگان  درخواست  به  توجه 
تومان  میلیون   ۱۰ رقم  به  تسهیالت 

افزایش یافت.
درخواست  پی  در  که  تغییرات  این 
سقف  افزایش  برای  بازنشستگان 
آن  شدن  متناسب  و  ضروری  وام 
اجرا شد،  این عزیزان  نیاز  و  تورم  با 
موجب تغییراتی در اعتبار تخصیص 

این  به  این حوزه شد.  به  داده شده 
هزار   ۷۵ خردادماه  پایان  تا  ترتیب، 
تومانی  میلیون   ۷ وام  همچنان  نفر 
با  دریافت کردند و مابقی تسهیالت 
 ۱۲۵ برای  تومان  میلیون   ۱۰ رقم 
هزار نفر تعیین شد تا این تسهیالت 
پرداخت  مشموالن  به   ۹۹ آبان  تا 
تسهیالت  اعتبار  مجموع  در  شود. 
بر  بالغ  )دو دوره(  برای سال ۱۳۹۸ 
سه هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان است.

مجموع  که  می دهد  نشان  آمارها 
اعتبار وام پرداختی از سال ۷۷ تا ۹۲ 
که  بوده  تومان  میلیارد  حدود ۴۳۰ 
با افزایش ۱۷۶۶ درصدی به ۸ هزار 
برای سال های  تومان  میلیارد  و ۲۵ 
۹۳ تا ۹۸ رسیده است. همچنین اگر 
سال های  در  گیرندگان  وام  مجموع 
نفر  هزار   ۴۰۵ بر  افزون   ۹۲ تا   ۷۷
 ۹۸ تا   ۹۳ سال های  کل  در  بوده، 
نفر  حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
وام دریافت کرده اند. رقم وام ضروری 
مبلغ ۲  ابتدای سال ۹۳  در  که  نیز 
با  بود  شده  تعیین  تومان  میلیون 
 ۱۰ به  اکنون  برابری  پنج  افزایش 
این  و  است  رسیده  تومان  میلیون 
مسیر همچنان برای سال جاری نیز 
ادامه دارد چراکه وضعیت تسهیالت 
دولت  پایانی  سال  که   ۹۹ سال 
نشده  نهایی  هنوز  است،  دوازدهم 

است.
تسهیالت وام ضروری بازنشستگان و 
بازنشستگی  صندوق  بگیران  وظیفه 
درصد   ۴ ساالنه  کارمزد  با  کشوری 
 ۸ طول  در  ماهه   ۳۶ بازپرداخت  و 
از  یکی  و  شده  اجرایی  اخیر  سال 
و مورد  دار  اولویت  رفاهی  طرح های 
از  و  کشوری  بازنشستگان  تقاضای 
معیشت  به  کمک  برنامه های  جمله 
که  بوده  این سال ها  در  عزیزان  این 
توسط صندوق بازنشستگی کشوری 

اجرایی شده است.

افزایش ۵ برابری سقف 
پرداخت وام ضروری 
بازنشستگان کشوری

خبر

مشاوره و مددکاری کالنتری ها باید 
فعال، پویا و تاثیرگذار باشند

رئیس پلیس پایتخت گفت: واحد مشاوره و مددکاری 
کالنتری ها باید فعال، پویا و تاثیرگذار باشند.

 سردار حسین رحیمی با تاکید بر اینکه دوایر مشاوره 
تأثیرگذار  و  پویا  فعال،  باید  کالنتری ها  مددکاری  و 
و  مشاوره  دوایر  اگر  حتم  بطور  داشت:  بیان  باشند، 
مددکاری کالنتری ها بتوانند مأموریت خود را به خوبی 
انجام دهند شاهد حل و فصل بیشتر و بهتر مشکالت 
مراجعان و همچنین کاهش چشمگیر اطاله دادرسی 

خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه مراکز مشاوره و مددکاری باید در 
رأس برنامه های رؤسای کالنتری ها باشند، گفت: دوایر 
مشاوره و مددکاری باید جایگاه واقعی و تأثیرگذار خود 
را که در حقیقت ایجاد مصالحه ای منطقی و پایدار بین 

دو طرف دعوا می باشد را پیدا کنند.
رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه کالنتری ها باید 
مامن و ملجا مردم باشند و به مشکالت مردم با دقت 
کالنتری ها  داشت:  عنوان  کنند،  رسیدگی  سرعت  و 
رو  این  از  هستند  انتظامی  نیروی  نماد  و  ویترین 

کالنتری ها باید از هر نظر الگویی شایسته باشند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه کالنتری 
پر  فعال،  باید  بلکه  شوند  روزمرگی  دچار  نمی بایست 
انرژی و پر تحرک باشند و در راه خدمت به مردم و گره 
گشایی از مشکالت مراجعان نهایت تالش خود را بکار 
ببندند، گفت: باید در اسرع وقت به پرونده های مردم 
رسیدگی شود و هیچ پرونده ای نباید بالتکلیف و بدون 

فرجام الزم در کالنتری وجود داشته باشد.
سردار رحیمی افزود: مأموریت ها باید به درستی انجام 
از عملکرد کالنتری ها رضایت الزم  باید  شود و مردم 
را به دست آورند و این میسر نمی شود مگر با همتی 
مضاعف و اینکه مأموران ما در کالنتری ها مشکل مردم 

را مشکل خود بدانند.
این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه در کالنتری ها باید 
باید  داشت:  اظهار  شود،  ستانده  ظالم  از  مظلوم  داد 
به گونه ای که  نمائیم  در کالنتری ها مجاهدانه تالش 
کسانی که به کالنتری ها مراجعه می کنند باید راضی از 

کالنتری بیرون بروند.
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شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران 

واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(

شرایط:

1 – شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

2 – ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد.

3 – هزینه درج دونوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

4 – به پیشنهادات مشروط ، مخدوش وفاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.

5 – مبلغ تضمین شرکت د رمناقصه می بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بصورت فیش 

واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانتامه معتبر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد.

6 – سپرده برندگان اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که 

حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود.

7 – محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت 

10روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد 

مناقصه به امور پیمانهای این شهرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام خمینی)ره( – شهرداری رباط کریم 

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

8 – سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اصغر پارسا – شهردار رباط کریم

توضیحات  مبلغ تضمین شرکت
درمناقصه )ریال

 مدت
اجرا

 مبنای قیمت
پیشنهادی

 مبلغ تامین
اعتبار

مبلغ اعتبار مصوب )ریال  موضوع
مناقصه

ردیف

 داشتن
 حداقل

 صالحیت
 پیمانکاری در
 رشته راه و
باند رتبه5

1/250/000/000 5ماه  براساس
 فهرست
 بهای راه
 و باند

سال99

 ردیف بودجه
شماره

40101005

25/000/000/000  اجرای پروژه
 لکه گیری
 و آسفالت

 مناطق پایین
 دست ریل
 راه آهن

 ضلع غربی
مصلی

1

)
)
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طی ۸ سال اخیر اجرایی شد؛

معصوم بیگی:



اخبار

استاندار اردبیل: حمایت از واحدهای کوچک 

اقتصادی و اشتغالزا در دستور کار دولت است

و  اقتصادی  رونق  راستای  در  گفت:  اردبیل  استاندار 
اشتغال در منطقه حمایت از واحدهای کوچک تولیدی 
در نواحی صنعتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

اکبر بهنامجو 25 شهریور در جلسه شورای اقتصاد استان 
اردبیل اظهار کرد: با حمایت از ایجاد واحدهای صنعتی 
واحدها  این  در  اشتغالزایی  اردبیل  استان  در  کوچک 

افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: ناحیه صنعتی رضی از جمله نواحی 
واحدهای  اخیر  سال  دو  در  که  است  استان  صنعتی 
تعاون  هفته  در  و  است  شده  ایجاد  آن  در  مختلفی 
سالجاری نیز شاهد بهره برداری از چند واحد صنعتی در 

این ناحیه بودیم.
رئیس شورای اداری استان اردبیل گفت: در این ناحیه 
صنعتی که از سال ۸۸ ایجاد شده بود،  تا سال ۹۷ هیچ 
واحد تولیدی راه اندازی نشده بود که با افتتاح واحدهای 
تولیدی که به صورت تعاونی از محل جذب تسهیالت 
اشتغال روستایی احداث شده اند، این ناحیه رونق گرفته 

است.
بهنامجو بیان کرد: در حال حاضر ۱۴ قرار داد احداث 
که  منعقد شده  واحد  این  در  و صنعتی  تولیدی  واحد 
سه مورد به بهره برداری رسیده و مابقی واحدها در حال 

اجرا هستند.
شده  بهره برداری  واحدهای  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
نفر  برای ۷5  اول  فاز  در  است که  پوشاک  تولید  واحد 
اشتغالزایی کرده و در مرحله بعد این تعداد را به ۱5۰ 

نفر می رساند.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه واحد تولیدی نئوپان با 
۱۰۰ نفر اشتغالزایی و واحد رزین با ۳5 نفر اشتغال دیگر 
در  افزود:  است،  ناحیه  این  در  فعال  واحدهای صنعتی 
کنار حمایت از واحدهای صنعتی بزرگ در شهرک های 
صنعتی استان، با فعال سازی نواحی صنعتی و حمایت از 
واحدهای تولیدی کوچک اشتغالزایی و صنایع کوچک 

نیز شتاب می گیرد.
به استان  با اشاره به سفر معاون وزیر صنعت  بهنامجو 
در هفته گذشته از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای 

تجهیز تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.
پنج  برای   ۶۳ برق  پست  پنج  مجوز  صدور  گفت:  وی 
شهرک و ناحیه صنعتی استان از دیگر مصوبات و ره آورد 

سفر معاون وزیر صمت به استان بود.
رئیس شورای برنامه ریزی استان اردبیل بیان کرد: هزینه 
که  بوده  تومان  میلیارد   ۴5 حدود  برق   ۶۳ پست  هر 
هزینه آن به صورت مشترک توسط شهرک های صنعتی، 

اعتبارات دولتی و شرکت برق پرداخت می شود.
بهنامجو با اشاره به تحقق حقوق مالکیت اراضی عشایر 
در محدوده کشت و صنعت مغان و پارس گفت: واگذاری 
اسناد مالکیت اراضی عشایر در هیات دولت مصوب شده 

است.
وی اظهار کرد: عشایر جایگاه ویژه ای در حراست از مرزها 
در استان دارند واقدامات احقاق حقوق اراضی عشایر از 

سال ۸۷ شروع شده بود.
و  محدوده کشت  در  که  کسانی  کرد:  تصریح  بهنامجو 
صنعت ها از لحاظ واحد مسکونی مالکیت و سند و حقوق 

عرفی دارند، بررسی و سند مالکیت صادر می شود.
و صنعت  محدوده کشت  در  روستا  کرد: ۱2  بیان  وی 
مغان و چند روستا در کشت و صنعت پارس وجود دارد 
که با تعامل دستگاه های اجرایی، استانداری و مجموعه 
کشت و صنعت ها سند مالکیت این اراضی تا زمان کشت 

بهاره به صاحبانشان واگذار می شود.

و  امالک  معاونت  از  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اراضی آستان قدس رضوی بازدید و ضمن خداقوت 
نحوه  و  معاونت  این  موجود  وضعیت  کارکنان،  به 
رسیدگی به امور مراجعان و پرونده ها را مورد ارزیابی 
االسالم  حجت  نیوز،  آستان  گزارش  داد.به  قرار 
والمسلمین احمد مروی با حضور رئیس بنیاد بهره 
وری موقوفات از معاونت امالک و اراضی آستان قدس 
در  مراجعان  و  کارکنان  با  و ضمن گفت وگو  بازدید 

جریان مسائل موجود قرار گرفت.
روند  به  نسبت  مراجعان  از  تعدادی  بازدید  این  در 
رسیدگی به پرونده های اراضی آستان قدس گالیه 
آستان  تولیت  دستور  با  که  نمودند  مطرح  را  هایی 
قرار  مجدد  بررسی  مورد  آنها  پرونده  رضوی  قدس 

گرفت.
و  تذکرات  سپس  مروی  والمسلمین  السالم  حجت 
کار  انجام  برای  امور  تسهیل  با  رابطه  در  دستوراتی 

در کمترین زمان ممکن و تکریم ارباب رجوع با توجه 
سازی  فراهم  به  نسبت  و  صادر  کرونایی  شرایط  به 
امکانات الزم برای حفظ سالمت کارکنان تاکید کرد.

به  بازید  این  در  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
معاون امالک و اراضی بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
و  کارشناسی  بررسی  با  تا  داد  قدس رضوی دستور 
درنظر گرفتن شرایط و مفاد قانونی تا حدامکان برای 

رفع مشکالت با مردم مساعدت شود.
را  دستوراتی  همچنین  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
نسبت به دیجیتال سازی امور معاونت امالک و اراضی 
در راستای افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به 

مراجعان صادر کرد.
گفتنی است، در این بازید تولیت آستان قدس رضوی 
نحوه برخورد و پاسخگویی، سرعت و دقت در انجام 
کار ارباب رجوع توسط کارکنان را مورد بررسی قرار 

داد و دستوراتی در این خصوص صادر گردید.

بازدید حجت االسالم مروی از معاونت 
امالک و اراضی آستان قدس رضوی

اخبار

پایش تصویری در نسیم شهر
 کلید خورد

طالیی: ۱۳ نقطه از نسیم شهر مجهز به دوربین خواهد 
شد

با مجوز شورای اسالمی ۱۳  شهردار نسیم شهر گفت: 
نقطه مهم نسیم شهر به دوربین های مدار بسته و پایش 

تصویری مجهز خواهند شد.
با  ها  دوربین  این  زودی  به   : افزود  طالیی  قدرتعلی 

اعتباری بالغ بر 5۰ میلیارد ریال نصب خواهد شد.
وی نصب دوربین در نقاط مختلف نسیم شهر را بسیار 
مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: با پایش تصویری و نصب 
دوربین میتوان امنیت شهر را دو چندان کرد و کمک 

شایانی در حوزه های مختلف به پلیس می کند.
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تشریح برنامه های سپاه البرز به 
مناسبت هفته دفاع مقدس

فرمانده سپاه البرز گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد 
هفته دفاع مقدس ۱5۰ برنامه با محوریت فضای مجازی 

در البرز اجرا می شود.
اصحاب  با  خبری  نشست  در  موالیی،   یوسف  سردار 
دفاع  هفته  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  که  رسانه 
مقدس برگزار شد، اظهارکرد: هفته دفاع مقدس هفته 
ما  »نهضت  فرمود  امام)ره(  است.  ارزش ها  گرامیداشت 
عاشورایی بودن  است«.  رسول)ص(  نهضت  از  جلوه ای 
و ظلم ستیزی از ویژگی های این نهضت است و همین 
ویژگی باعث شد دفاع مقدس ما نتیجه داده و الگو شود.

الگوی خردورزی،  دفاع مقدس  اینکه  بر  تاکید  با   وی 
اوج  در  حتی  دشمن  فشار  از  خسته نشدن  همدلی، 
ناامیدی، بی توجهی به تهدیدات توخالی دشمن و همت 
بلند برای کارهای بزرگ است، گفت: همه پیشرفت ها و 
پیروزی هایی که انقالب اسالمی تاکنون به دست آورده 
وابسته به مجاهدت ها و از خودگذشتگی شهدا، جانبازان 

و آزادگان در دوران دفاع مقدس است.
و  ازخودگذشتگی ها  براینکه  تاکید  با  مسئول  این 
فراموش  نباید  مقدس  دفاع  دوران  جانفشانی های 
باید  مقدس  دفاع  ارزش های  حفظ  برای  گفت:  شود، 
بین نسل ها  پیوند  انقالب اسالمی معرفی شود و  تفکر 
راه  ایجاد شود که مهم ترین  ارزش های دفاع مقدس  و 

ایجاد این پیوند شهدا هستند.
مناسبت  به  البرز  سپاه  برنامه های  به  ادامه  در  موالیی 
چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: 
و  مجازی  فضای  در  برنامه   ۱5۰ از  بیش  ایام  این  در 
حقیقی اجرا می شود که تولید موشن گرافی نقش سپاه 
کرج و لشکر ۱۰سیدالشهدا)ع( در دفاع مقدس، انتشار 
»تپه  و  مجنون«  دوجلدی»طالیه داران  صوتی  کتاب 
کرجی ها«، پخش مستند »روستای سیرود ساوجبالغ«، 
انتشار موشن گرافی شهید شاخص استان »شهید اصغر 
الیاسی« و همچنین رونمایی از بازی موبایلی با محوریت 

عملیات خیبر از جمله این برنامه هاست.
وی به راه اندازی کاروان رزمندگان دیروز مدافعان سالمت 
امروز،  برگزاری همایش یادگاران دفاع مقدس، برگزاری 
فینال مسابقه عصرجدید خدمت، برگزاری مراسم آبروی 
با  قرض الحسنه  صندوق های  طرح  از  رونمایی  و  محله 
مقاومتی  اقتصاد  محصوالت  مجازی  فروشگاه  رویکرد 
اشاره کرد و گفت: همچنین در این ایام مراسم تجلیل 
از خانواده شهدای دفاع مقدس، خانه تکانی و غبارروبی 
منزل خانواده شهیدان، افتتاح کارگاه اقتصاد مقاومتی، 
تجلیل از مدافعان سالمت در پایگاه های سالمت، اهدای 
هدیه مهر به دانش آموزان نیازمند، پخش مستند گردان 
نمایشگاه  محرومیت زدایی،   پروژه های  افتتاح  ذوالفقار، 
از  رونمایی  و  روایتگری، طراحی  کاروان  و  منزل  چهل 
تمبر ویژه گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و 

برگزاری المپیاد مسابقات ورزشی اجرا می شود.

تهران  استان  شهرداران  فصلی  نشست  هفتمین  در 
و  تهران  استاندار  بندپی  محسنی  دکتر  حضور  با 
تقی زاده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
تهران از علی کمرئی مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری شهریار به عنوان مدیر روابط عمومی 
تالشگر استان تهران تقدیر گردید.در متن این تقدیر 

نامه آمده است:
بسمه تعالی

جناب آقای علی کمرئی
مدیر محترم روابط عمومی شهرداری شهریار

سالم علیکم
ایران  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  اهداف  تحقق 
و  یافته  توسعه  شهر  های  شاخصه  به  ودستیابی 
ویژه  به  مسئوالن  جدی  واراده  تالش  پویا،نیازمند 

شهری  مدیریت  عرصه  گزاران  خدمت  و  تالشگران 
را  زندگی شهروندان  برای  است که فضایی مطلوب 
فراهم می کنند.اینجانب با عنایت به ارزیابی عملکرد 
توسط  تهران  استان  های  شهرداری  عمومی  روابط 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 
شما  از  وتخصصی  علمی  های  شاخص  مبنای  بر 
تالشگر  عمومی  روابط  عنوان  به  محترم  وهمکاران 
ظل  در  است  نمایم.امید  می  تقدیر  تهران  استان 
توجهات حضرت ولیعصر)عج( ومنویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(در مسیر خدمت به شهروندان 
شریف استان تهران و تحقق اهداف سازمانی موفق 

موید باشید.
انوشیروان محسنی بندپی

استاندار تهران

تقدیر استاندار تهران از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار

ماهیت  نوروزی:  حسن  حاج  دکتر  االسالم  حجت 
پارلمان شهری شفاف  سازی در امور اجرایی ، ارائه 
خدمت صادقانه و شهروندمحوری در راستای جلب 
اعتماد و رضایت مردم است.شهردار و اعضای شورای 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  همراه  به  شهر 
شهرستان بهارستان طی یک بازدید میدانی از پروژه 
پارلمان  ساختمان  از  آن  رأس  در  و  عمرانی  های 
شهری نسیم شهر دیدن کردند .بر اساس این گزارش 
در این بازدید ، میزان پیشرفت، نحوه اجرا و موانع و 
مشکالت احتمالی پروژه ها بررسی شد و راهکارهای 
مهم و مورد نیاز در این زمینه مطرح و دستورات الزم 
نیز ارائه شد.نماینده مردم شریف شهرستان بهارستان 
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد : هر چقدر که 
شوند،  نظارتی  و  اجرایی  عرصه  وارد  بیشتر  شوراها 

عملکرد مدیریت شهری در حوزه خدمات رسانی بهتر 
خواهد شد تا بتوانند خدمات بیشتری را به مردم ارائه 
دهند.حجت االسالم  دکتر نوروزی تاکید کرد: شوراها 
امورات  تمام  به  باشند که  پارلمان شهری  باید یک 
اجتماعی،  سیاسی،  سالمت،  از  اعم  شهری  حوزه 
فرهنگی و اقتصادی بپردازند و در این حوزه ها نقش 

تصمیم  ساز داشته باشند.
در ادامه رییس شورای اسالمی نسیم شهر بیان کرد: 
با  امروزه همدلی و مشارکت همه جانبه شهروندان 
شورا و مدیریت شهری مهمترین هدف در راستای 

توسعه متوازن و عدالت محوری است.
زارعی اضافه کرد: براین اساس رویکرد شورای پنجم 
برپایه شفافیت و پاسخگویی و شهروند محوری استوار 

است.

دکتر نوروزی: ماهیت پارلمان شهری جلب اعتماد مردمی است

 مهندس اصغر پارسا  از پروژه های سطح شهر بازدید 
کرد و گفت: بزودی شاهد افتتاح و بهره برداری پروژه 

های مهمی در سطح شهر خواهیم بود.
شهردار رباط کریم به توضیح پروژه های قابل افتتاح 
در دهه مبارک فجر سالجاری پرداخت و گفت: پروژه 
ساختمان شهرداری و آتش نشانی ناحیه سفیدار  در 
دو طبقه به مساحت ۴۰۰ متر مربع و زیربنای ۸۰۰ 

متر مربع در حال احداث می باشد.
ایشان به پروژه عظیم و ماندگار میدان سردار شهید 
سلیمانی اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه به مساحت 
زیبا  ورودی  یک  ایجاد  جهت  به  مترمربع   2۸۶۰۰
برای شهر با یاد و نام سردار بزرگ اسالم حاج قاسم 

سلیمانی در حال احداث می باشد.
وی به توضیحاتی در مورد تکمیل پارک ملل و پارک 
بانوان آبشناسان پرداخت و اذعان داشت: پروژه پارک 
ملل به مساحت 2۰ هزار مترمربع و پارک آبشناسان 
هزار   5 که  باشد  می  هزارمترمربع   52 مساحت  به 
مترمربع آن شامل پارک بانوان و 2۰ هزار مترمربع 
آن شامل شهر بازی و 2۷ هزار متر مربع آن شامل 
خود پارک خواهد شد که در آن اقدامات عمرانی و 

فضای سبز ایجاد خواهد شد.
مهندس پارسا به دیگر پروژه قابل افتتاح در دهه فجر 
به  راه خیابان جهاد  پیاده  احداث  و گفت:  پرداخت 

مساحت ۱2۰۰ متر به طول ۱۰۰ متر بمنظور تسهیل 
در رفت و آمد و زیباسازی منطقه اجرایی خواهد شد.

ساختمان  پروژه  به  ادامه  در  کریم  رباط  شهردار 
خدمات شهری شهرداری رباط کریم پرداخت و اظهار 
بنا و  داشت: این پروژه به مساحت ۱۸۳۰ مترمربع 
از سه سال قبل آغاز شده  2۶۰۰ مترمربع محوطه 
بود  است که در دوسال گذشته کامال متوقف شده 
اما با تالش همکارانم در معاونت فنی و عمرانی هم 

اکنون نماکاری ساختمان آغاز شده است.  
ایشان به دیگر پروژه قابل افتتاح در دهه فجر اشاره 
نمود و گفت: سوله مدیریت بحران شهرداری رباط 
کریم نیز به مساحت ۹۰۰ مترمربع و احداث سالن 
ورزشی شیریندر به مساحت تا دهه مبارک فجر به 
شهری  مدیریت  رسید.سکاندار  خواهد  برداری  بهره 
اذعان داشت: ایجاد زیرساخت های ورزشی عالوه بر 
ترویج  در  کریم،  رباط  شهر  ورزشی  سرانه  افزایش 
عالقه  و  انگیزه  افزایش  همگانی،  ورزش  فرهنگ 
افزایش سالمت  ورزش،  به  گرایش  برای  در جوانان 
جامعه و کمک به کاهش آسیب های اجتماعی موثر 
است، به همین دلیل احداث سالن ورزشی شیریندر 
به مساحت کلی 2۰۰۰ متر مربع با ۱۳۰۰ مترمربع 

زیربنا در حال احداث می باشد.
وی در ادامه به پروژه گلخانه شهرداری اشاره کرد و 

گفت: این گلخانه نیز با هدف خودکفایی شهرداری 
رباط کریم در تولید گل و گیاه به مساحت ۸5۰۰ 
هم  که  بود  شده  متوقف  پیش  سال  از ۴  مترمربع 
اکنون کار احداث آن از سرگرفته شد و تا دهه مبارک 
فجر به بهره برداری خواهد رسید.شهردار رباط کریم 
در  کتابخانه   ۳ احداث  به  بازدید  این  حاشیه  در 
محالت شیریندر، پارک گل نرگس و شهرک شهید 
آبشناسان اشاره کرد و گفت: برای اولین بار احداث 
رباط  شهرداری  همت  به  محالت  این  در  کتابخانه 

کریم احداث و تا 22 بهمن سالجاری به بهره برداری 
خواهد رسید.شهردار رباط کریم در پایان به احداث 
پایانه تاکسی در میدان آزادگان اشاره کرد و گفت: به 
منظور جمع آوری تاکسی های برون شهری از سطح 
شهر، این پایانه در میدان آزادگان به مساحت 2۰۰۰ 
مترمربع در حال احداث می باشد که در آن احداث 
دفتر  و  بهداشتی  سرویس  نمازخانه،  استراحتگاه، 
اداری برای رانندگان عزیز در نظر گرفته شده است تا 
از امنیت بیشتر و نظارت دقیق تری برخوردار باشند.

بازدید شهردار رباط کریم از پروژه های عمرانی قابل افتتاح 
در دهه مبارک فجر
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نماینده ولی فقیه در کردستان: علما 
در مسائل فرهنگی مطالبه گر باشند

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: علما در مسائل 
فرهنگی هر مطالبه ای دارند اعالم کنند اما در مسائل 
اجرایی می توانیم از ادارات و مسووالن اجرایی مطالبه 

کنیم.
حجت االسالم علیرضا پورذهبی در همایش اهل بیت 
در نگاه پیروان امام شافعی در شهرستان سقز که در 
مجتمع فرهنگی نور این شهرستان برگزار شد، اظهار 
نگاه معنوی  کرد: محورهایی مانند مهر، عطوفت و 
اهل بیت)ع( می تواند برادران و خواهران مسلمان را 

به هم نزدیک کند.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم پیامبر را بشناسیم 
باید به گفته های علمای عصر حاضر استناد کنیم، 
افزود: پیامبر پیشوای علما و بزرگان دینی ما هستند.

کرد:  بیان  کردستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
انقالب، علمای بزرگ دین  امام راحل، رهبر معظم 
همگی ادامه دهنده راه پیامبر هستند و ما هم باید به 
گفته های بزرگان دین در خصوص اهل بیت و پیامبر 

اکرم)ص( توجه کنیم.
وی اعالم کرد: استفاده از نقاط مشترک و منابع دینی 

می تواند عامل وحدت بین شیعه و سنی باشد.
حجت االسالم پورذهبی اضافه کرد: در امر فرهنگی و 
مسائل فرهنگی رسیدگی به معیشت طالب و علمای 
فرقین رسالت ماست و ما هم نیز در این راستا تالش 

خواهیم کرد.
تکریم  بر  کردستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
علمای دین تاکید کرد و یادآور شد: علما در مسائل 
فرهنگی هر مطالبه ای دارند اعالم کنند اما در مسائل 
اجرایی می توانیم از ادارات و مسووالن اجرایی مطالبه 

کنیم.

استفاده از مدیران با سابقه در بدنه 
شهرداری گلستان

مدیریت  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  گلستان  شهردار 
ارتباطات و امور بین الملل و همچنین معاونت فنی و 

عمرانی گفت:
تغییر و تحول در بدنه شهرداری موجب پویایی شهرداری 
می گردد  که می تواند منجر به رشد و ارتقاء خدمات 

رسانی به همشهریان عزیزگردد.
نیروهای  از  ابوالفضل فیاضی یکی  آقای  این مراسم  در 
قدیمی و کاربلد شهرداری گلستان و مدیرعامل  سازمان 
ساماندهی مشاغل  شهر گلستان با حفظ سمت به عنوان 
مدیر جدید اداره ارتباطات وامور بین الملل روابط عمومی 

این نهاد معرفی شد .
عمرانی  و  فنی  معاونت   عنوان  به  نیز  محمدی  صمد 

شهرداری گلستان معرفی گردید .
اقدامات  و  تالشها  از  گلستان  شهردار  قاسمیان  دکتر 
اداره  سابق  مدیر  عزیزی  علی  آقایان  ساله  چندین 
ارتباطات وامور بین الملل و مهدی محمدی معاونت فنی 

وعمران شهرداری نیز در این مراسم قدردانی نمود.

 علی ملکی شهردار اندیشه با تقدیم لوح سپاس از 
مدیر کل و معاونین امور مالیاتی غرب استان تهران 

بمناسبت هفته دولت تقدیر  نمود.
امور  سویه  دو  همکاری  و  تعامل  پی  در  اقدام  این 
مالیاتی غرب استان تهران و شهردار اندیشه صورت 
گرفت  که طی نشستی این لوح سپاس توسط مشاور 
معاونین  و  مدیرکل  به  اندیشه  شهرداری  مالیاتی 

مالیاتی غرب استان تهران اعطا گردید.

بی  اندیشه درخصوص همراهی  ملکی شهردار  علی 
 شائبه امور مالیاتی غرب استان تهران به واحد خبر 
اعتالی  جهت  در  حرکت  گفت:   اندیشه  شهرداری 
مقدس  نظام  آرمانهای  و  اسالمی  انقالب  اهداف 
جمهوری اسالمی ایران از وظایف همه دستگاه ها و 
ارگانها و مردم است اما در این بین برخی از ارگانها با 
تعامل بسیار صمیمانه باعث می شوند در تحقق یافتن 

این اهداف شاهد سرعت بیشتری باشیم .

وی افزود : خوشبختانه اداره کل امور مالیاتی غرب 
استان تهران اهتمام ویژه ای در این خصوص داشته 
تا در راستای انجام خدمات مطلوب و مناسب با توجه 
به ماموریت های مالیاتی اداره امور مالیاتی و خدمت 
رسانی به شهروندان توسط شهرداری اندیشه شاهد 
اقدامات خوبی باشیم و با برطرف نمودن مشکالت و 
موانع و ارائه راهکارهای متناسب طبق قوانین اقدامی 
مناسب را شکل دهی تعامل بین مردم و شهرداری 

شکل دهد.
علی ملکی در پایان سخنان خود افزود : شهرداری 
مدیرانی  همه  از  داند  می  وظیفه  خود  بر  اندیشه 
برای خدمت  ارزنده  تعامل  و  که سعی در همکاری 
اداره  نماید که  قدردانی  دارند  مردم  به  بهتر  رسانی 
امور مالیات غرب استان تهران بدون شک در راستای 
این موضوع همواره و مجدانه تالش نموده است و الزم 

می دانیم از این همکاری صمیمانه قدردانی نماییم.

قدردانی شهردار اندیشه از مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تهران 
بمناسبت هفته دولت /تعامل عامل اصلی برطرف شدن مشکالت 



سالمت
خبر

 دستور وزیر بهداشت بر 

جامعه محور شدن رشته دندانپزشکی

به  باید  دندانپزشکی  دانشجوی  گفت:  بهداشت  وزیر 
سمت جامعه محور کردن آموزش پیش برود، درصدد 
هستیم، جامعه محور بودن را در دندانپزشکی نهادینه 

کنیم، این تقاضا و دستور من است.
دکتر سعید نمکی، در سی و نهمین نشست شورای 
آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور که به صورت 
بحث  قبل  سالها  از  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  وبینار 
را  دندان ذهنم  و  بهداشت دهان  یا   Oral Health
قبلی  دوره  در  که  گامی  اولین  و  بود  کرده  مشغول 
دفتر  ایجاد  برداشتم،  بهداشت  وزارت  در  مسئولیتم 
بهداشت دهان و دندان و گماردن یکی از دندانپزشکان 
بود.وی  دفتر  این  سرپرستی  برای  پیشگیری  نگاه  با 
افزود: بحث دهانشویه سدیم فلوراید و سایر اقدامات را 
آغاز کردیم اما متاسفانه بعد از آن، این موضوع آنطور 
که باید و شاید، پیگیری نشد و امروز که به وزارتخانه 
بازگشته ام، گرچه دستاوردها در بسیاری از شاخص ها 
افتخارآمیز است، اما در زمینه بهداشت دهان و دندان، 

یکی از بدترین وضعیت ها را در بین کشورها داریم.
امروز  که  بازاری  آشفته  ندارم  تردیدی  افزود:  نمکی 
در زمینه دندانپزشکی کشور مشاهده می شود و این 
دندان های پوسیده غیرقابل استفاده و رواج پروتزهای 
گرانقیمت، حاصل عدم پرداختن به مبحث پیشگیری 

در حوزه بهداشت دهان و دندان است.
می  مشاهده  امروز  اگر  کرد:  عنوان  بهداشت  وزیر 
که  صرفد  نمی  علمی  هیات  عزیزان  برای  که  کنید 
ساعات خود در راستای آموزش دانشجو صرف کنند 
آنچنانی  تبلیغات  و  باالی شهری  به کلینیک های  و 
و درآمدهای غیرقابل تصور تمایل دارند، به این دلیل 
وزارت  در  و  اسالمی  جمهوری  دولت  در  که  است 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت دهان و 
دندان در ذهن و در عملکردمان، بسیار مغفول مانده 
است.وی تصریح کرد: از دیدگاه یک معلم ایمونولوژی 
گذرانده  نظام سالمت  در  را  درازی  عمر  که  و کسی 
مهمترین  از  یکی  دهانی  حفره  که  گویم  می  است، 
قسمت های بدن انسان است. این موضوع نه تنها از 
منظر دندانپزشکی، بلکه از سایر جهات، مهم است. باید 
گفت حفره دهان، جایی است که بر سایر قسمت های 

بدن تاثیرگذار است.

به  توجه  با  گفت:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
همزمانی شیوع ویروس کرونا و آنفلوانزا در پاییز و 
زمستان، وزارت بهداشت قصد دارد ۱۶ میلیون دوز 

واکسن آنفلوانزا وارد کشور کند.
تشریح  با  تلویزیونی،  برنامه  یک  در  همتی  کریم 
اقدامات هالل احمر در زمینه خرید، تأمین و واردات 
واکسن آنفلوانزا، اجرای طرح نذر آب ۳ در استان های 
دچار تنش آبی و همچنین آمادگی هالل احمر برای 
مواجهه با انواع حوادث از حیث تأمین اقالم انبارهای 

امدادی پرداخت.
توزیع  بهداشت،  وزارت  پروتکل  طبق  افزود:  وی 
واکسن ها از ابتدای مهر آغاز می شود. عالوه بر این 
۲ میلیون دوز، هالل احمر در حال حاضر ۱۵۰ هزار 
دوز واکسن آنفلوانزا در اختیار دارد که منتظر مجوز 

وزارت بهداشت برای توزیع این واکسن ها هستیم.
کرد:  تاکید  همچنین  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده کسانی که واکسن 
آنفلوانزا را از هالل احمر خریداری می کنند در مراکز 
در نظر گرفته شده از سوی این جمعیت، تزریق آن 
را انجام دهند تا امکان هیچگونه سوءاستفاده برای 

دالالن این واکسن در بازار آزاد باقی نماند.
سال  در  آنفلوانزا  باالی  شیوع  به  اشاره  با  همتی 
با توجه  این است که  افزود: پیش بینی ها  گذشته، 
به همزمانی و تقارن شیوع ویروس کرونا و آنفلوانزا، 
واکسن  خرید  و  دریافت  برای  تقاضا  و  درخواست 
نسبت به سال های قبل بیشتر باشد، بنابراین انتظار 
زمینه ای  و  خاص  مشکالت  که  کسانی  است  این 
ندارند برای خرید و تزریق این واکسن عجله نکنند 
باردار،  زنان  سالمندان،  با  خرید،  اولویت  که  چرا 

کودکان و بیماران است.
نظارت کامل وزارت بهداشت بر خرید و توزیع واکسن

وی با بیان اینکه بهترین زمان تزریق واکسن مهرماه 
بر  کامل  نظارت  بهداشت  وزارت  کرد:  تاکید  است، 
نوع کاال و نحوه توزیع واکسن ها را برعهده دارد اما 
که  بوده  این  دارو  و  غذا  سازمان  از  ما  درخواست 
سهمیه ای از واکسن ها برای توزیع در داروخانه های 

هالل احمر در سراسر کشور در نظر گرفته شود.
واکسن های  قیمت  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
خریداری شده با ارز دولتی را که شامل واکسن های 
آلمانی، فرانسوی و کانادایی است بین ۵.۹ تا ۷ یورو 
اعالم کرد و افزود: اگر تقاضا برای واکسن آنفلوآنزا 
نکند  کفایت  دوز  میلیون   ۱۶ این  و  باشد  بیشتر 
وارد  واکسن  مجدداً  آزاد  ارز  با  بود  خواهیم  مجبور 

کشور کنیم.
طرح نذر آب چرا و چگونه اجرا می شود

»نذر  طرح  اجرای  روند  تشریح  به  ادامه  در  همتی 
در  و  متوالی  سال  سومین  برای  احمر  هالل  آب« 
و گفت:  پرداخت  آبی  تنش های  استان دچار  چهار 
طرح نذر آب در ۲ سال گذشته در ۱۹ شهرستان 
به  توجه  با  اما  بود  شده  اجرا  آبی  تنش های  دچار 
و  فعالیت ها  همچنین  و  گذشته  سال  در  بارش ها 
در  به کمک خیرین  احمر  زیربنایی هالل  خدمات 
این مناطق، امسال طرح نذر آب ۳ در ۱۲ شهرستان 
)۶ شهرستان در سیستان و بلوچستان، ۳ شهرستان 
در خراسان جنوبی، یک شهرستان در کرمان و ۲ 
نیز در استان هرمزگان( به اجرا درآمده  شهرستان 
که تا ۱۶ مهرماه هم اجرای طرح ادامه خواهد داشت.

از  طرح  این  در  افزود:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
و  معین  استان های  عنوان  به  استان   ۱۲ ظرفیت 
برای  استان های پشتیبان  عنوان  به  استان هم   ۱۲
تنش های  دچار  شهرستان های  در  دهی  خدمات 
برای  داوطلب جمعیت  و ۱۰۰۰  استفاده شده  آبی 
خدمات رسانی در طرح با هالل احمر همکاری دارند. 
همچنین خیرین نیز ۱۰ میلیارد تومان تاکنون برای 
کمک های  که  اند  کرده  کمک  طرح  این  اجرای 
توزیع،  تا شبکه  منابع  از  لوله کشی  خیرین شامل 

تانکرهای آب و نظایر آن  تهیه دبه های حمل آب، 
بوده است.

رفع  برای  تالش  با  همزمان  گفت:  ادامه  در  همتی 
پزشکان  تیم های  مناطق،  این  در  آبی  تنش های 
داوطلب هالل احمر که شامل ۱۷۰ پزشک متخصص 
و فوق تخصص می شود در این ۱۲ شهرستان حضور 
پیدا می کنند و ویزیت اهالی و همچنین توزیع داروی 
رایگان در داروخانه هایی که در نظر گرفته شده در 

این مناطق محروم انجام می شود.
احمر  هالل  خدمات  عمده  بخش  کرد:  تاکید  وی 
کارهای   ،۳ آب  نذر  طرح  در  خیرین  همراهی  با 
برای  تحریر  لوازم  تأمین  شامل  که  است  حمایتی 
ماهه،  یک  غذایی  بسته های  تهیه  محروم،  کودکان 
۷۲ ساعته و.. و توزیع اقالم زیستی از جمله پتو میان 

کپرنشینان می شود.
این  اینکه  بر  تاکید  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
می دانند  مردم  چراکه  است  ارزشمند  بسیار  طرح 
ما به یاد آنها و در کنارشان هستیم، افزود: شرایط 
زندگی در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان 
اصاًل قابل تصور نیست. مردم این مناطق بعضاً ۱۵ 
لیتر روزانه آب در اختیار دارند که شرایط زندگی را 

بسیار پیچیده و سخت می کند. بنابراین از خیرین و 
کسانی که توانایی تأمین لوله های آب، تانکرهای آب، 
وسیله ای برای حمل آب به این مناطق، لوازم تحریر 
و نظایر آن دارند، انتظار داریم که هالل احمر را تنها 
نگذارند و کمک کنند تا بار بیشتری از روی دوش 

مردم محروم این مناطق برداریم.
رئیس جمعیت هالل احمر در ادامه این گفت و گو 
و در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت 
موجودی انبارهای امدادی هالل احمر برای مواجهه با 
بحران های احتمالی چگونه است، گفت: در شروع کار 
بنده در هالل احمر، به دلیل وقوع حوادث مختلف و 
متنوعی همچون سیل و زلزله در کشور در سال های 
اخیر، موجودی انبارهای هالل احمر مناسب نبود که 
در گزارشی این وضعیت را به رئیس جمهور اعالم 
برای  تومان  میلیارد  اول ۲۵۰  مرحله  در  و  کردیم 
تأمین اقالم امدادی مورد نیاز انبارها دریافت کردیم. 
این میزان حدود ۲۰ درصد از نیازهای ما را برآورده 
کرده اما طبق قول سازمان برنامه و بودجه، با دریافت 
ماه،  آبان  و  مهرماه  در  اعتبارات الزم  از  درصد   ۵۰
هالل احمر برای مواجهه با حوادث احتمالی بیشتر از 

۵۰ درصد آمادگی خواهد داشت.

واردات ۱۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا
خبر

مصرف خون در مراکز درمانی 
باید مدیریت شود
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مدیرعامل سازمان انتقال خون، از همه پزشکان تجویز 
کننده خون و فرآورده های خونی خواست توجه ویژه 

ای به علم مدیریت خون بیمار داشته باشند.
بیمار  خون  مدیریت  داشت:  اظهار  عشقی،  پیمان   
رویکردی مبتنی بر شواهد با هدف بهینه سازی مصرف 
خون و مراقبت از بیمارانی است که ممکن است طی 

روند درمان به انتقال خون نیاز داشته باشند.
وی افزود: سازمان انتقال خون در تالش است تا این 
حوزه از طب انتقال خون را در مراکز درمانی عملی و 

اجرایی سازد.
یک  آنها  رأس  در  و  پژوهشگران  تالش  از  عشقی 
متخصص بیهوشی در مؤسسه عالی طب انتقال خون 
رویکرد  پیشبرد  حال  در  افراد  این  گفت:  و  داد  خبر 
تولید  و  تهران  مراکز درمانی  در  بیمار  مدیریت خون 
اشاعه  بیشتر  هرچه  برای  آموزشی  و  علمی  محتوای 

دادن این علم در سطح کشور هستند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت خون بیمار از مهم ترین 
اجرا  انتقال خون است که در صورت  حوزه های طب 
دریافت خون  به  نیازمند  بیماران  درمان  نتایج  بهبود 
یا فرآورده های سلولی را به ارمغان خواهد آورد، اظهار 
کرد: بهره گیری از تجهیزات نوین، داروهای جایگزین، 
رویکرد سنجش حداکثر میزان درخواست خون برای 
نیاز  جبران  منظور  به   )MSBOS( جراحی  عمل 
بیماران به خون و فرآورده های آن و جلوگیری از تزریق 
خون غیر ضروری موجب کاهش مصرف خون و بهره 

برداری مناسبت از ذخایر موجود خواهد شد.
عشقی تصریح داشت: این علم تمام جنبه های ارزیابی 
بیمار و مدیریت بالینی مربوط به فرآیند تصمیم گیری 
افزود:  می شود.وی  شامل  را  خون  انتقال  مورد  در 
در  از  اطمینان  ضمن  می تواند  بیمار  خون  مدیریت 
دسترس بودن خون برای بیمارانی که به آن نیاز دارند 
را کاهش داده و هزینه  آلوژنیک  انتقال خون  به  نیاز 
گفت:  دهد.عشقی  کاهش  را  بهداشتی  مراقبت های 
پزشکان باید وضعیت خون بیمار را تحت کنترل داشته 
باشند و شرایط سالمتی وی که ممکن است منجر به 
نیاز بیمار به خدمات انتقال خون شود را شناسایی و 
کم خونی و فقر آهن را پیش از اعمال جراحی برطرف 

کنند.

عامل  گفت:  شناس،  جنین  یک 
تعیین کننده  عوامل  از  یکی  سن 
ویژه  به   افراد  باروری  قدرت  در 

خانم ها است .
محمدرضا صادقی جنین شناس و 
درمان  مرکز  و  پژوهشگاه  رئیس 
منظور  گفت:  ابن سینا،  ناباروری 
 fertility یا  باروری  حفظ  از 
و  تکنیک ها   preservation
از  محافظت  برای  روش هایی 
در  فرزندآوری  یا  باروری  قدرت 
برابر عوامل مخرب و تهدیدکننده 
دالیل  به  ما  باروری  توان  است. 
مختلف، از جمله عوامل بیولوژیک، 
و...،  بیماری ها  محیطی،  عوامل 
ممکن است در معرض کاهش یا 
با  دلیل،  همین  به  باشد.  آسیب 
پیشرفت علوم و فناوری های تولید 
مثلی، روش هایی شکل گرفته اند تا 
بتوانند از قدرت باروری محافظت 
آینده ذخیره  برای  را  آن  و  کنند 
عبارت اند  تکنیک ها  این  کنند. 
بافت های  نمونه  و  گامت  فریز  از 
تخمک،  یعنی  تولیدمثلی، 
و  بیضه  بافت  جنین،  اسپرم، 
این  از  استفاده  با  تخمدان.  بافت 
تکنیک ها می توان گامت یا نمونه 
بافت تولیدمثلی را بدون هیچ گونه 
تغییر در کیفیت آن، برای سال ها 
در  و  کرد  نگهداری  و  منجمد 
زمان مقتضی از آنها برای باروری 

استفاده کرد. 
وی در رابطه با پیشینه این روش ها 
فناوری  افزود:  ایران،  و  جهان  در 
بیش   IVF یا  آزمایشگاهی  لقاح 
از ۴۰ سال قدمت دارد و می توان 
گفت روش های حفظ باروری نیز 
از همان زمان و همپای روش های 
درمان ناباروری آغاز شده و توسعه 
یافته اند. همان طور که با گذشت 
در  بسیاری  پیشرفت های  زمان 
حوزه درمان ناباروری حاصل شده 
است، در حوزه حفظ باروری هم، 
شاهد  اخیر  سال های  در  ویژه  به  
بوده ایم.  بسیاری  پیشرفت های 
تکنیک های  همه  خوشبختانه 
حفظ باروری، هم طراز کشورهای 
کشورمان  در  جهان،  پیشرفته 
درمان  مرکز  و  می پذیرد  انجام 
ناباروری ابن سینا نیز همه خدمات 
ارائه  باروری را به مراجعان  حفظ 

می کند. 

سئوال  این  به  پاسخ  در  صادقی 
که چه گروه هایی ممکن است در 
معرض آسیب باروری قرار داشته 
مختلفی  عوامل  گفت:  باشند، 
از  یا  کاهش  باعث  می توانند 
از  شوند.  باروری  توان  رفتن  بین 
مانند  بیولوژیک  عوامل  جمله 
بیماری ها  برخی  سن،  افزایش 
مانند نارسایی زودرس تخمدان و 
یائسگی زودرس در خانم ها و بیضه 
نزول نکرده در آقایان و همچنین، 
بر  افزون  محیطی.  عوامل  برخی 
بیماری ها،  برخی  درمان  اینها، 
باعث  می تواند  سرطان،  به ویژه 
آسیب به توان باروری شود. افرادی 
که به دلیل ابتال به سرطان تحت 
قرار  پرتودرمانی  یا  شیمی درمانی 
ناباروری  دچار  معموالً  می گیرند، 
فقط  درمان ها  این  زیرا  می شوند. 
هدف  را  سرطانی  سلول های 
نیز  و سلول های سالم  نمی گیرند 
توجه  با  می شوند.  آسیب  دچار 
به پیشرفت های حاصل در زمینه 
به  امید  افزایش  و  درمان سرطان 
زندگی در مبتالیان، فریز و ذخیره 
گامت یا بافت تولیدمثلی می تواند 
در  شدن  بچه دار  فرصت  آنها  به 

سال های بعد را بدهد.
در  سن  تاثیر  با  رابطه  در  وی 
عامل  داد:  توضیح  باروری،  توان 
تعیین کننده  عوامل  از  یکی  سن 
ویژه  به   افراد  باروری  قدرت  در 
خانم ها است . باروری خانم ها مدت 
زمان  از  یعنی  دارد،  محدودی 
 ۴۵ تا  سالگی   ۱۵ حوالی  بلوغ، 
سالگی و با افزایش سن، تعداد و 
کیفیت تخمک ها کاهش می یابد. 
ازدواج  سن  افزایش  به  توجه  با 
الگوی  تغییرات  و  فرزندآوری  و 
مهم  بسیار  شهرنشینی،  زندگی 
آینده  در  که  است که خانم هایی 
به  فعاًل  و  دارند  فرزندآوری  قصد 
بچه دار  یا  ازدواج  امکان  دلیل  هر 
شدن را ندارند، در سنین طالیی 
باروری خود، یعنی در سنین ۲۵ 
تخمک  فریز  برای  سالگی   ۳۵ تا 
اقدام کنند. زیرا پس از ۳۵ سالگی 
توان باروری، یعنی تعداد و کیفیت 

تخمک ها رو به کاهش می رود.
همچنین،  داد:  ادامه  صادقی 
سابقه  خانواده  در  که  خانم هایی 
یا  تخمدان  زودرس  نارسایی 

دارند، می توانند  یائسگی زودرس 
باروری  حفظ  برای  روش  این  از 
مهم  بسیار  نکته  کنند.  استفاده 
تکنیک های  اگرچه  است که  این 
درمان  و  باروری  حفظ  موجود 
خانم ها  به  می توانند  ناباروری 
حتی در سنین باالتر کمک کنند، 
اما فاکتور سن در شانس موفقیت 
این روش ها هم بسیار مهم است. 
است  این گونه  تخمک  فریز  روند 
که خانم پس از انجام بررسی های 
تحریک  سیکل  در  اولیه، 
تحریک  یعنی  تخمک گذاری ، 
از  استفاده  با  تخمدان ها  عملکرد 
داروهای هورمونی قرار می گیرد و 
هنگامی که تخمک ها بالغ شدند، 
یعنی  تخمدان،  پانکچر  عمل 
تخمدان  از  تخمک ها  برداشتن 
در  تخمک ها  و  می شود  انجام 
فریز  جنین شناسی  آزمایشگاه 
اگر  نمونه،  برای  حال  می شوند. 
برای  در سن ۳۰ سالگی  خانمی 
فریز تخمک اقدام کند، هم تعداد 
دست  به  بیشتری  تخمک های 
تخمک ها  کیفیت  هم  می آید، 
بهتر است و هم داروهای کمتری 
برای تحریک تخمک گذاری  الزم 
این خانم در چهل  اگر  اما  است. 
اقدام  تخمک  فریز  برای  سالگی 
محدود  تخمک  تعداد  هم  کند، 
خواهد بود، هم کیفیت تخمک ها 
پایین خواهد بود و هم الزم است 
برای  بیشتری  بسیار  داروهای 
دریافت  تخمک گذاری   تحریک 

کند. 
وی افزود: فرایند تولید تخمک در 
آقایان  در  اسپرم  تولید  و  خانم ها 
در  خانم ها  است.  متفاوت  کاماًل 
مرحله  وارد  سالگی   ۵۰ حوالی 
یائسگی می شوند و تخمک گذاری 

می شود،  متوقف  کاماًل  آنها  در 
اسپرم  تولید  یا  اسپرماتوژنز  اما 
ادامه  آقایان  در  نیز  کهنسالی  تا 
اخیر  پژوهش های  البته،  دارد. 
سن  افزایش  که  داده اند  نشان 
و  اسپرم  کیفیت  کاهش  باعث 
ناهنجاری ها  بروز  خطر  افزایش 
فرزند  در  ژنتیکی  بیماری های  و 
افزایش سن  با  بنابراین،  می شود. 
آقایان اگرچه تولید اسپرم متوقف 
اسپرم ها  کیفیت  اما  نمی شود، 
بروز  خطر  و  می یابد  کاهش 
اسپرم  در  کروموزومی  اختالالت 
و در نتیجه، ناهنجاری در جنین 

افزایش می یابد.
سئوال  این  به  پاسخ  در  صادقی 
حفظ  برای  تکنیک هایی  چه  که 
در  گفت:  دارد،  وجود  باروری 
فریز  تکنیک  از  آقایان،  مورد 
یعنی  می کنیم.  استفاده  اسپرم 
با مراجعه به مرکز و  آقا می تواند 
دادن نمونه مایع منی، برای فریز 
اسپرم اقدام کند. این نمونه توسط 
بررسی  آندرولوژی  آزمایشگاه 
داشتن  صورت  در  و  می شود 
کیفیت مناسب، فریز می شود. در 
مورد زوج ها هم، اگر زوجی قصد 
را  فرزندآوری  دلیل  هر  به  دارند 
به تعویق بیندازند و یا در معرض 
قدرت  تهدیدکننده  عوامل  دیگر 
از  می توانند  دارند،  قرار  باروری 
کنند.  استفاده  جنین  فریز  روش 
آی  تکنیک  از  روش،  این  در 
یعنی  می شود.  استفاده  اف  وی 
محیط  در  زوج  اسپرم  و  تخمک 
آزمایشگاهی لقاح داده می شود و 
می شوند  فریز  حاصل  جنین های 
با  بتوانند  زوج  این  آینده  در  تا 
با  بارداری  جنین،  انتقال  عمل 

جنین های خود را تجربه کنند.

سن فرزندآوری افزایش یافته است
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شورای حل اختالف 

مرکزی  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه  رسیدگی  مرجع 
پرند

خواهان :1-محمد   2-شهرزاد                     نام خانوادگی : 
1-امامی فرزند حسین  2-لفاظ نوبری فرزند مهدی 

محل اقامت : پرند – فاز 4 خیابان ابن سینا خیابان 9 دی 
شرقی ساختمان کوروش طبقه 5 واحد 26 شرقی 

 خوانده :علی عسلی
محل اقامت :مجهول المکان  

موضوع : مطالبه خسارت به مبلغ 12/000/000 تومان 
و  دادرسی  هزینه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  احتساب  با 

کارشناسی پارکینگ و جرثقیل
نظر  تحت  پرونده کالسه فوق  مقرر  :در وقت  گردشکار 
می باشد و ختم رسیدگی اعالم میگردد و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای میگردد .

 رأی قاضی شورا 
در خصوص دعوی خواهان ها ردیف 1 محمد امامی فرزند 
حسین خواهان ردیف 2 شهرزاد لفاظ نوبری فرزند مهدی 
به طرفیت اقای علی عسلی به خواسته مطالبه خسارت به 
تاخیر  خسارت  احتساب  به  12/000/000تومان  مبلغ 
تادیه و هزینه دادرسی و کارشناسی  و پارکینگ و جرثقیل 
علی رغم نشر اگهی مورخ 98/10/16 خوانده در جلسه 
حضور نیافته است والیحه ای ارسال نکرده است و نظریه 
کارشناسی مصون از اعتراض مانده است و کارشناس در 
نظریه اعالمی خود اظهار داشته است حضوراز ناحیه دو 
نفر به نامهای اقای علی عسلی و اقای سجاد رحینن  بوده 
است و میزان خسارت بیست و چهار میلیون تومان تعیین 
شده است و خواهان ردیف اول راننده خودرو و خواهان 
ردیف دوم مالک خودروی خسارت دیده می باشند لذا با 

توجه به محتویات پرونده خواسته خواهان وارد تشخیص 
داده و مستندا به ماده 198 قانون ائین دادرسی مدنی 
به  به محکومیت خوانده  قانون مدنی حکم  ماده 331  و 
پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بابت هزینه کارشناسی 
و مبلغ 1/562/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان ردیف دوم ) شهرزاد لفاظ نوری ( و طبق بند10 
ماده 8984 قانون ائین دادرسی مدنی لغایتبه خواهان 
ردیف اول که در دعوی ذینفع نمی باشد رد دعوی صادره 
ارائه  عدم  دلیل  به  خوانده  خواسته  سایر  به  نسبت 
ماده 2 ق  به  استفاده مدارک محکمه پسندانه مستندا 
رای  و  میگردد  صادر  دعوی  استماع  عدم  قرار  ا-د-م 
صادره غیابی میباشد ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی  خصوصی دادگستری رباط کریم 
میباشد . ضمن رای صادره در موارد رد دعوی حضوری 

می باشد .  

ای  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  سرپرست 
از  پرهیز  گفت:  کشور،  غذایی  صنایع  و 
مصرف وعده های غذایی سنگین و مصرف 
آن در حجم کم و تعداد دفعات بیشتر به 
می  کمک  بارداری  تهوع  حالت  کاهش 

کند.
الدین میرزای رزاز، اظهار داشت:   جالل 
باردار،  زنان  شکایات  ترین  شایع  از  یکی 
بیماری  صبحگاهی"  تهوع  حالت 
بارداری  دوران  در  ویار"  یا  صبحگاهی 
بیشتر  در  استفراغ  و  تهوع  حالت  است. 
موارد در حد خفیف و متوسط است که 
عارضه خاصی ایجاد نمی کند و تا زمانی 
که مادر غذا را تحمل می کند و مقادیر 
زیاد مایعات بنوشد تهدیدی برای سالمتی 
با کاهش  تواند  تنها می  و  نیست  جنین 
و  باشد  همراه  کم،  میزان  به  مادر  وزن 
منجر به از دست رفتن آرامش مادر باردار 

و خانواده اش شود.
حالت،  این  تشدید  در صورت  افزود:  وی 
با اثرات منفی بر وزنگیری مادر، منجر به 
کاهش رشد جنین و خطر تولد زودرس 

می شود.
ای و  تغذیه  انستیتو تحقیقات  سرپرست 
صنایع غذایی کشور به توصیه های موثر 
به منظور رفع حالت تهوع و جلوگیری از 
بیان  و  کرد  اشاره  بارداری  دوران  در  آن 
یا  و  وعده  از  بارداری  دوران  در  داشت: 
مصرف وعده های غذایی سنگین، پرهیز  
و وعده های غذایی را در حجم کم و تعداد 

دفعات بیشتر مصرف شود.
غذاهای  مصرف  از  گفت:  ادامه  در  رزاز 
سرخ شده در روغن، غذاهای چرب و پر 

ادویه، تند و غذاهای نفاخ تا حد امکان در 
دوران بارداری پرهیز و در هنگام مصرف 
وعده های غذایی سعی شود غذاها پس از 
بوی آن ها  تا  خنک شدن مصرف شوند 

باعث تشدید حالت تهوع نشود.
باردار در هنگام  وی تصریح کرد: مادران 
و  روشن  را  آشپزخانه  هواکش  غذا  تهیه 
یا پنجره ها را باز کنند تا از شدت بوی 
غذا در منزل که سبب تشدید حالت تهوع 
می شود، جلوگیری شود. البته در صورت 
امکان از افراد دیگر جهت پخت و پز کمک 

بگیرند.
ای  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  سرپرست 
اینکه  بیان  با  کشور  غذایی  صنایع  و 
جداسازی مصرف غذاهای مایع از جامد به 
تحمل بهتر غذاها در دوران بارداری کمک 
می کند، اظهار داشت: در این دوران در 
رژیم غذایی خود از میوه ها و سبزی هایی 
که دارای عطر و طعم مالیم مصرف شود.

رزاز به جلوگیری از ایجاد تهوع صبحگاهی 
در دوران بارداری اشاره کرد و گفت: جهت 
جلوگیری از ایجاد تهوع صبحگاهی، قبل 
از بلندشدن از رختخواب ، کمی بیسکویت 
مصرف  خوابیده  حالت  در  نان خشک  یا 
مصرف  از  امکان  حد  تا  شود  سعی  شد 
مایعات همراه با غذاها پرهیز و در فواصل 
میزان  به  را  مایعات  غذایی،  های  وعده 
کافی ۱ تا ۲ ساعت قبل و یا بعد از غذا 
دریافت کنیم. یک روش خوب این است 
روز، جرعه جرعه  نوشیدنی طی  که یک 

نوشیده شود.
قرص  مصرف  که  صورتی  در  افزود:  وی 
آهن در دوران بارداری موجب ایجاد حالت 

تهوع می شود ، بهتر است قبل از خواب، 
قرص آهن را مصرف شود.

ای  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  سرپرست 
پوست  بوییدن  کشور  غذایی  صنایع  و 
بوهای  استشمام  از  مانع  را  لیموترش 
و  دانست  بارداری  دوران  در  آزاردهنده 
مکیدن  با  آدامس  جویدن  داشت:  بیان 
لبنیات با طعم مناسب می تواند در بهبود 
مصرف  البته  و  باشد  موثر  تهوع  حالت 
مکمل ویتامین B۶ نیز در موارد خفیف 
در صورت تجویز متخصص، موجب بهبود 

حالت تهوع می شود.
رزاز در ادامه به سایر نکات جلوگیری از 
بارداری  دوران  در  تهوع  حالت  کاهش  و 
اشاره کرد و گفت: مادران باردار از کشیدن 
سیگار خودداری کنند و تا حد امکان در 
مکان های بسیار گرم رفت و آمد نکنند 
چون که باعث بروز حالت تهوع می شود.

به  باید  باردار  مادران  کرد:  تصریح  وی 
های  استرس  و  استراحت  کافی  میزان 

تهوع  حالت  به  و  کنند  کنترل  را  خود 
تحقیقات  انستیتو  سرپرست  نکنند.  فکر 
عنوان  کشور  غذایی  صنایع  و  ای  تغذیه 
غذا  از  پس  بالفاصله  باردار  مادران  کرد: 
خوردن دراز نکشند چرا که این کار باعث 
تشدید حالت تهوع در دوران بارداری می 
شود و توجه داشته باشند که مصرف هر 
گونه دارو و مکمل در زمان حاملگی حتما 
بنابراین  با نظر پزشک صورت گیرد  باید 
از مصرف خودسرانه داروهای شیمیایی و 

گیاهی خودداری شود.
دوران  در  یبوست  علت  ادامه  در  رزاز 
حرکات  کاهش  با  ارتباط  در  را  بارداری 
روده کوچک، بزرگ و یا هر دو در اثر فشار 
وارده به دلیل بزرگ شدن رحم یا اثرات 
هورمونی) افزایش پروژسترون( دانست و 
های  وعده  با  همراه  باردار  مادران  گفت: 
غذایی صبحانه، ناهار و شام به میزان کافی 
از گروه سبزی ها و طی روز به میزان کافی 

از گروه میوه ها مصرف کنند.

وعده های غذایی مادران باردار چگونه باشد
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شهرداري نسيم شهر
1398عملكرد بودجه سال 

خالصه تعادل درآمــدها و هزينه ها




فرم
پنج

جمع از محل اعتبارات 
عمراني

از محل اعتبارات 
جاري

شـــــــــــرح شماره 
طبقه 

جمع سهم اعتبارات 
عمراني

سهم اعتبارات جاري شــــــــــــرح شماره 
طبقه 

57,330,457,079 28,629,037,280 28,701,419,799 (درآمد هاي مستمر)درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي 01
270,375,578,623 0 270,375,578,623 خدمات اداري 895,515,726,902 359,051,004,362 536,464,722,540 درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 02
270,375,578,623 0 270,375,578,623 46,642,457,997 23,377,689,637 23,264,768,360 بها خدمات و درآمد هاي موسسات انتفاعي 03

6,848,400,000 2,739,360,000 4,109,040,000 درآمد هاي حاصله از وجوه اموال شهرداري 04
400,557,966,803 0 400,557,966,803 خدمات شهري 39,739,503,000 15,895,801,200 23,843,701,800 كمكهاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 05
400,557,966,803 0 400,557,966,803 267,830,629,072 107,220,631,629 160,609,997,443 اعانات و هدايا و دارائيها 06

62,698,834,107 62,698,834,107 0 ساير منابع تامين اعتبار 07
117,328,420,760 117,328,420,760 0 برنامه ريزي توسعه شهري  301 1,376,606,008,157 599,612,358,215 776,993,649,942
16,432,997,444 16,432,997,444 0 برنامه هدايت دفع آبهاي سطحي 302 47,843,130,901 153,903,235,417 106,060,104,516
209,764,008,153 209,764,008,153 0 برنامه بهبود عبور و مرور شهري 303 1,376,606,008,157 753,515,593,632 670,933,545,426
2,500,000,000 2,500,000,000 0 برنامه تاسيسات حفاظتي شهرها  304

233,255,028,275 233,255,028,275 0 برنامه  بهبود  محيط شهري  305
34,322,935,780 34,322,935,780 0 برنامه ايجاد اماكن ورزشي و تفريحي 306
70,247,494,710 70,247,494,710 0 برنامه ساير تاسيسات و تسهيالت  307
8,957,916,930 8,957,916,930 0 برنامه ايجاد تاسيسات درآمد زا 308
60,706,791,580 60,706,791,580 0 برنامه ديون و هزينه ها  پيش بيني نشده 309
753,515,593,632 753,515,593,632 0

1,424,449,139,058 753,515,593,632 670,933,545,426
47,843,130,901

1,376,606,008,157 753,515,593,632 670,933,545,426

جمع هزينه هاي مربوط به وظيفه خدمات اداري
وظيفه خدمات شهري

جمع هزينه هاي مربوط به وظيفه خدمات شهري
وظيفه عمران شهري

جمع هزينه هاي مربوط به وظيفه عمران شهري
جمع هزينـــه هاي عمــــومـــي

جمع هزينه ها و موجودي آخرسال موازنه با درآمدها  
آخر سال (كسري )موجودي 

هزينه هاي جاري و عمراني به تفكيك وظايف و برنامه ها درآمد ها و منابع حاصل شده و تخصيص به اعتبارات جاري و عمراني

جمع درآمد هاي عمومي
كمك اعتبارات جاري به عمراني

جمع درآمد ها موازنه با هزينه ها و موجودي آخر 

وظيفه خدمات اداري

رئيس شوراي اسالمي نسيم شهر
..   ...موسي رضازاده 

شهردار نسيم شهر
قدرتعلي طاليي

  سرپرست امور مالي
   مصيب شاهين

شهرداری نسیم شهر

عملکرد بودجه سال 1398

خالصه تعادل درآمد ها و هزینه ها
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هشدار رییس دادگستری شهرستان رباط کریم به شهرداران / 
نیروهای مامور قراردادی و شرکتی به شهرداری بازگردانده شوند

فارس : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت:  درباره طرح جاماندگان سهام عدالت به 
 زودی در صحن علنی تصمیم گیری می شود.

فارس،  از  نقل  به  اقتصادنیوز  گزارش  به 
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا 
اسالمی پس  شورای  اقتصادی مجلس 
کرد:  اظهار  کمیسیون،  جلسه این  از 
اقتصادی  کمیسیون  کوتاه مدت  اولویت 
جاماندگان  تکلیف  تعیین  مجلس 
 ۲۰ حدود  که  است  عدالت  سهام 
است. جامانده  سهام  این  از  نفر   میلیون 

کمیسیون  نهایی  گزارش  افزود:  وی 
به  آن  نهایی  مصوبه  و  اقتصادی 
ارسال  باره  این  در  مجلس  صحن علنی 
نوبت طرح در صحن  شده و هم اکنون در 
است. اسالمی  شورای  مجلس   علنی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح 
اصالح  حوزه  با  مرتبط  مسائل  کرد: 
خوبی  به  هم  بودجه  و  اقتصاد  ساختاری 

پیش می رود؛ اولین اقدام ما اصالح ساختار 
نظام مالیاتی در کشور است که باید در این 
بر  مالیات  درباره  ویژه  تصمیمات  خصوص 
کنیم. اتخاذ  را  درآمد  مجموع  و   عایدی 

ما  تالش  تمام  کرد:  خاطرنشان  وی 
سال  بودجه  برای  باید  که  است  آن 
ساختار  اصالح  موضوع  بتوانیم   ۱۴۰۰
کمیسیون  در  که  مصوبه ای  با  را  مالیاتی 
کنیم. عملیاتی  است  مجلس   اقتصادی 

ساختار  اصالح  گفت:  پورابراهیمی 
عنوان  به  هم  مرکزی  بانک  و  بانکداری 
دیگر اولویت های مهم کمیسیون اقتصادی 
مجلس است ضمن اینکه مجموع اقدامات 
این کمیسیون درباره بازار سرمایه و گزارش 
نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره 
بازار سرمایه و پیشنهادات مربوط درباره این 
بازار امروز در این کمیسیون مطرح شد و 
هفته آینده گزارش نظارتی بازار سرمایه در 

صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

 خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

سردبیر: احسان همتی

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

توزیع : 56771992

خبر

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

گفتگوی عباس اورنگ مدیر کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران با سردبیر اتفاق روز 
در خصوص اداره کل تامین اجتماعی سطح استان تهران باید بگویم که در سطح 
استان تهران ۴ اداره کل هست که شامل ادارات غرب استان تهران، شرق استان 
اسامی  به  باتوجه  درمان هست،  کل  اداره  و  تهران  استان  شهرستانهای  تهران، 
کامال مشخص است حیطه و مسایل کارها متفاوت هست و من هم در حیطه 

شهرستانهای استان تهران هر سوالی داشته باشید پاسخگو خواهم بود.
در خصوص گستردگی و حیطه کاری شهرستانهای استان تهران باید بگویم که 
محدوده تحت پوشش این اداره کل از نظر وضعیت سیاسی نیز دارای شرایطی 
ویژه و تا حدودی منحصر به فرد بوده و مانند زنجیر پیرامون استان تهران را در بر 
گرفته است که به دلیل مهاجرپذیری و وضعیت خوابگاهی، شهرستان های استان 
تهران شباهت زیادی به ترکیب جمعیتی کل کشورمان دارد و می توان گفت در 

این محدوده با تنوع جمعیتی و قومیتی یک »ایران کوچک« روبه رو هستیم.
 اداره کل شهرستانهای استان تهران در حال حاضر با چهارده شعبه اصلی و یازده 
شعبه اقماری فعال، پانزده کارگزاری رسمی فعال و دو واحد اقماری کارگزاری 
فعال، یک بایگانی راکد مستقر در فردیس خدمات مورد نیاز را به جمع کثیري 
از  بیمه شدگان، کارفرمایان، مستمری بگیران و بیست وهشت شهرک صنعتی 
بزرگ در پانزده شهرستان شامل رباط کریم، بهارستان، اسالمشهر، شهریار،  مالرد، 
پاکدشت، پردیس،  فشافویه، پیشوا، ورامین، قرچک، شهرقدس، دماوند، فیروزکوه 

و بخش هایی از لواسانات، رودبار و قصران )فشم( ارائه می دهد.
خدمات بیمه شدگان 

متغیر  شدیداً  دنیای  در  سازمانها  بقای  رمز  بعنوان  نوآوری  و  خالقیت  امروزه 
ابتکارات  کنونی محسوب می شود. در سازمانهای عمومی و دولتی، فقدان این 

به اضمحالل تدریجی سازمان و از دست دادن نیروهای کیفی منجر می شود. 
همین که افرادی به دنبال راههای جدید انجام هر کار باشند خود بخود یک زمینه 
عمومی برای بروز خالقیت ها فراهم می شود و این مقدمه ای بر ایجاد یک سازمان 
زنده و پویا می باشد. با عنایت به نقش حیاتی مدیریت عالی سازمان در اجرای 
مدیریت مشارکتی و  در اجرای برنامه جدید نظام پیشنهادات الزم است، عالیترین 
مقام اجرائی سازمان و تصمیم گیرندگان اصلی مجدانه در خصوص اجرای صحیح، 
امور،  جوانب  کلیه  به  توجه  و  قدرتمندانه  راهبری  با  و   طرح  منظم  و  مستمر 
مناسب حس  بسترهای  و  نیازها  پیش  ایجاد  با  تا  میکنند  اتخاذ  را  تدابیر الزم 
همدلی و مشارکت سازمانی کارکنان را فراهم نمایند. نظام پیشنهادها و کوششهای 
مشارکت جویانه، زمانی به کامیابی نزدیک می شود که مدیریت و کارکنان، آن را 
به عنوان یک فرایند بلند مدت بپذیرند، نظام مشارکت پس از استقرار باید مراحل 
بلوغ و کمال خود را طی نماید تا نهادینه شود. با رهبری مناسب می توان عبور از 
فراز و نشیبهای موجود عبور کرده و به هدف اول خودمان، یعنی سازمان تامین 

اجتماعی سالم، پویا و شاداب نزدیک شویم.
در خصوص خدمات گسترده سازمان تامین اجتماعی تصریح می نمایم که ما با 
اطالع رسانی صحیح، مناسب و به موقع به تمامی هم میهنان عزیزمان )حتی اتباع 
بیمه سازمان  از  به کار( در خصوص مزایای داشتن و استفاده  خارجی مشغول 
تامین اجتماعی و گستره خدمات آن از جمله خدمات درمانی؛ اعم از سرپایی، 
بارداری،  و  بیماری  ایام  دستمزد  غرامتهای  و  دارو  تشخیصی،  بستری، خدمات 
هزینه های پروتز و اروتز، مستمری های بازنشستگی، فوت و ازکارفتادگی کلی، 
غرامت نقص مقطوع، مستمری ازکارافتادگی جزئی، بیمه بیکاری، کمک هزینه 
ازدواج، کمک هزینه کفن و دفن، کمک هزینه های عائله مندی، خوارو بار، حق 
مسکن برای مستمری بگیران و ... انجام داده تا بتوانیم جامعه مان را به رفاه مطلقه 
برسانیم، تا به این درک و فرهنگ برسند که هیچ پس اندازی بهتر از داشتن بیمه 

تامین اجتماعی نیست.
جدا از این سازمان با شعار حق تامین آینده دارد؛ اجتمای که دلگرم کار است، با 
ارائه خدمات مناسب و به موقع به جامعه تحت پوشش منجمله؛ مستمری بگیران 
و بازنشستگان، کارفرمایان، بیمه شدگان و ... بهترین تبلیغ را برای خود انجام 
داده است، چراکه وقتی این گستره تحت پوشش از خدماتی که به آنها ارائه می 
شود احساس رضایتمندی می نمایند، منجربه به امیدواری خواهد گردید و خود 
به خود به افزایش اشاعه فرهنگ تامین اجتماعی و خدمات ارزشمند آن کمک 

خواهد کرد.
خدمات نوین 

اگر تا دیروز ارائه خدمات بدون حضور و مراجعه مردم یک ضرورت بود امروز در 
شرایطی که جهان با اپیدمی کرونا مواجه است و تمامی ابعاد زندگی شخصی و 
اجتماعی بشر را تحت تاثیر قرار داده است،  ارائه این نوع خدمات انتخاب نیست 
بلکه اینگونه سرویس دهی یک نوع اجبار است و تجربه زندگی متناسب با این 

شرایط یک فراضرورت است.
در همین خصوص بر اساس سیاستهای کشور عزیزمان و فرمایشات مقام معظم 
پیاده  و  غیرحضوری  خدمات  ارائه  گسترش  بر  مبنی  عالی(  ظله  )مده  رهبری 
در  بزرگی   قدمهای  اجتماعی  تامین  تامین  سازمان  الکترونیک  دولت  سازی 
به جهت جلب    it و   ict های  حوزه  در  الکترونیک  راستای گسترش خدمات 
رضایتمندی مخاطبین خود برداشته است، این اقدامات از زمان مدیرعامل فقید 
تسریع  دکتر ساالری  زمان حضور  از  و  نوربخش شروع  دکتر  شادروان  سازمان 
به خصوصی به خود گرفت می توانم به گوشه ای از آنها از جمله؛ پروژه سامانه 
نامنویسی غیرحضوری کارگاه و پیمان به منظور متمرکزسازی اطالعات هویتی 
در سیستم  کارگاه  نامنویسی  فرآیند  بهینه سازی  و  های سراسر کشور  کارگاه 
سبا که ضمن برقراری تعامالت سازنده و موثر با سازمان ها و شرکت هایی چون 
امکان صحت   ... و  ها، شرکت پست  ثبت شرکت  احوال، سازمان  ثبت  سازمان 
سنجی و شفاف سازی اطالعات و ابعاد هویتی را در تحقق سامانه های کاربردی 

در بستر دولت الکترونیک در شعب شهرستانهای استان تهران اجرایی شده است، 
انجام میشود و  از بیمه شدگان، به صورت آنالین  نامنویسی  تمامی فرایندهای 
 SSN )Social Security  در پایان به هر بیمه شده یک شماره اختصاصی

number( اختصاص مییابد.
در باب استفاده بیمه شدگان از دفترچه های درمانی که اجرایی شد مورد عدم نیاز 
به حضور بیمه شدگان، بازنشستگان و تمامی افرادی که دارای دفترچه درمانی 
تأمین اجتماعی هستند به شعب و یا کارگزاری ها برای تمدید اعتبار دفترچه ها بود 
و اعتبار دفترچه درمانی در صورت داشتن استحقاق از طریق استعالم آن الین و 
در زمان مراجعه به مراکز درمانی از از طریق سه روش اینترنتی و سه روش غیر 
 USSD اینترنتی  شامل بارکدخوان با استفاده از دوربین موبایل، شماره گیری
کد دستوری #۱۱۴۲۰۴* یا #۱۴۲۰۴، نرم افزار اپلیکیشن" تامین اجتماعی من" 
و سامانه های اینترنتی medical.tamin.ir و pwa.tamin.ir و کد دستوری 
#۱۶۶۶* بیمه سالمت قابل استعالم است. همچنین در مورد دفترچه های درمانی 
که در حال حاضر دارای اعتبار است، نیازی به استعالم مجدد اعتبار توسط مرکز 
خدمت دهنده نیست. حتی بیمه شدگان عزیز تأمین اجتماعی نیز می توانند اعتبار 
برگ  آخرین  وتا  استعالم  ذکر شده  این ۶ روش  از طریق  را  دفترچه های خود 

دفترچه درمانی خود را بدون نیاز به تمدید اعتبار حضوری، استفاده نمایند.
ایضاً اینکه  امکان اعالم سابقه بیمه به صورت غیرحضوری به موسسات از سوی 
و  بیمه شدگان موسسات  و  است  فراهم گردیده شده  اجتماعی  تامین  سازمان 
نهادهای مرتبط با آنها می توانند بدون مراجعه حضوری به شعب سازمان تامین 
نشانی  به  سازمان  این  الکترونیکی  خدمات  درگاه  به  مراجعه  فقط  و  اجتماعی 
eservices.tamin.ir  سوابق تایید شده خود را در صندوق شخصی نگهداری 
کنند و دسترسی مشاهده آن را از طریق کد پیگیری به هر سازمان یا نهاد متقاضی 
ارائه کنند.  ضمناً  بیمه شدگان ومستمری بگیان محترم در خصوص حذف اعتبار 
دفاتر درمانی می توانند سواالت خودرا با تماس با مرکز ارتباطات crm سازمان به 

شماره تلفن۱۴۲۰ مطرح نمایند.
بیمه  بازنشستگی  درخواست  اینترنتی  ثبت  امکان  به  توان  می  موارد  دیگر  از 
شدگان، مشاهده سوابق بیمه شدگان، ارسال لیستهای ماهیانه کارفرمایان، صدور 
بگیران،  فیشهای مستمری  پرداخت، مشاهده  برگهای  پرداخت غیر حضوری  و 
درخواست  ثبت  و  بازرسی  مشاهده  الکترونیک،  ابالغ  کارفرمیان،  بدهی  نمایش 
مردمی،  ارتباطات  مراکز  غیرحضوری،  دفترچه  صدور  درخواست  ثبت  بازرسی، 
اعتراض کارفرمایان و بیمه شدگان، اپلیکیشن موبایلی تامین اجتماعی من، مراکز 
ارتباطات مردمی، پرسش و پاسخ و تماس با مدیران، شماره ussd کد دستوری 
#۱۴۲* و ... اشاره نمایم و امیدوارم به زودی زود بتوانیم تمامی خدمات خودمان 

را بر بستر الکترونیک ارائه نماییم.
بیمه بیکاری  

بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود 
بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت 
تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید 
شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت 
حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند 
بودن  غیرارادی  یا  بودن  ارادی  .تشخیص  نمایند  استفاده  قانون  این  مقررات  از 
بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره 

کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.
مشمولین بیمه بیکاری، کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار 
و کارکشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون خواند بود. بیمه شده بیکار، برای 
دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ بیکاری 
موضوع را به واحد تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطالع دهد و آمادگی خود را 

برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعالم کند.
سابقه  به  شرایط،  واجد  شدگان  بیمه  به  بیکاری  بیمه  مقرری  پرداخت  مدت 
پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از 3۶ ماه برای 

بیمه شدگان مجرد و 5۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست. 
تعداد مقرری بگیران بیکاری در مرداد ماه سال 99 در سطح اداره کل ۱

3۴۰۱  نفر می باشند. با توجه به شرایط حادی که از زمان انتشار ویروس کرونا 
صورت گرفت مضاف بر مشکالت اقتصادی بنگاه ها و شرکت ها از تحریم های 
ظالمانه کشور استکباری صورت گرفته شاهد افزایش بی رویه تعداد مقرری بگیران 
بیکاری هستیم. این امر موجب بر هم خوردن تعادل صندوق بیمه بیکاری در 

استان و پیشی گرفتن مصارف آن به منابع آن گردیده است.
با امعان نظر به این موضوع که طبق ماده ۱۲ قانون بیمه بیکاری سازمان تامین 
اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای 
ناشی از آن تامین می کند، از این رو با توجه به تصریح در منابع و مصارف صندوق 
بیمه بیکاری، ضرورت این امر ایجاب می نماید که دولت درجهت توازن و برقراری 

تعادل صندوق بیمه بیکاری دخالت نموده و پایداری آن زا تضمین نماید.
بیمه زنان خانه دار

سازمان تامین اجتماعی به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، 
زنان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی قرار داده است تا این گروه از جامعه، بتوانند با انعقاد قرارداد 

و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.
در صورتی که فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این بیمه نیز استفاده کند 
باید به ازای هر نفر ماهیانه حق سرانه درمان که همه ساله به تصویب هیأت محترم 
وزیران می رسد برای خود و افراد تحت تکفل پرداخت نماید اما از آنجایی که زنان 

خانه دار تحت تکفل همسران خود بوده و از نظر درمانی نیز تحت پوشش همسر 
خود هستند، ملزم به پرداخت حق سرانه درمان نخواهد بود.

زنان خانه داری که کمتر از 5۰ سال تمام سن دارند، می توانند نسبت به ارائه 
تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا 
بیش از 5۰ سال باشد، پذیرش درخواست آنان منوط به دارا بودن سابقه پرداخت 
حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. زنان خانه داری که حداقل 
دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند نیز می توانند بدون لحاظ شرط 

سنی، نسبت به ارائه امضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.
بیمه  ضوابط  همانند  بیمه،  نوع  این  در  بیمه ای  حمایت های  و  بیمه  حق  نرخ 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بشرح ذیل می باشد؛ نرخ حق بیمه ۱۴درصد 
)۱۲ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی و فوت 
بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه ۱۶ درصد )۱۴درصد سهم بیمه شده+ ۲درصد 
سهم دولت( شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه 
۲۰درصد )۱٨درصد سهم بیمه شده+ ۲درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی، 

فوت و ازکارافتادگی خواهد بود.
اگر پدر خانواده فاقد پوشش بیمه ای باشد، متقاضی بیمه زنان خانه دار می تواند با 
پرداخت حق سرانه درمان مصوب فرزندان خود را بیمه درمانی نماید. زنان خانه دار 
و افراد تحت تکفل آنها می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیات وزیران 
با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی 
در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد 
سازمان استفاده کنند. میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده 
می شود برای خدمات پزشکی سرپایی 3۰ درصد و برای خدمات درمانی بستری 

۱۰ درصد است.
جمع آوری سوابق 

رضایتمندی مراجعان هدف اصلی تمامی همکاران سازان تامین اجتماعی میباشد، 
ابالغ  و  شد  اجرا  آمیز  افتخار  طرح  یک  عنوان  به  ای  بیمه  سوابق  سامان  طرح 
الکترونیک و چندین طرح دارای اثرگذاری بسیار باال نیز با کمترین هزینه در حال 
انجام است. هم اکنون آخرین سابقه بیمه از سوی بیمه شدگان عزیز قابل استعالم 
است. همۀ ایرانیان تحت پوشش تامین اجتماعی می توانند با تلفن همراه خود کد 
دستوری #۱۴۲* را شماره گیری کنند و فقط با واردکردِن کد ملی، از سابقه، 

دستمزد، آخرین وضع بیمه پردازی و سایر خدمات مطلع شوند.
در خصوص جمع آوری سوابق خوب یکسری مسائل است که روند اجرای کار را 
به تاخیر می اندازد، به طور مثال میگوییم یکسری از پروندها که برای سالهای 
گذشته به نبودن فضا کافی برای نگهداری به بایگانها راکد انتقال پیدا می کنند، از 
زمان درخواست بیمه شده و مکاتبه ای که صورت می گیرد تا زمانی که سوابق به 
طور مثال از یک شیراز بخواهد به شعبه فیروزکوه ماه ارسال شود طوالنی خواهد 
شد، خوشبختانه با اجرای طرح تشکیل پرونده های الکترونیک بیمه شدگان و 
مستمری بگیران و کارفرمایان که به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات، تسریع 
در پاسخگویی، حذف گردش کاغذی اوراق، دسترسی آسان به اسناد و مدارک 
و ایجاد رضایتمندی بیشتر در مخاطبین با رویکرد حذف نقل و انتقال فیزیکی 
پرونده بین شعب در حال انجام گرفتن است که زمان جمع آوری سوابق را حداقل 

خواهد رساند.
 ما در 5 ماه گذشته، در  شعب تابعه حدود ۲٨ هزار سابقه را به شعب دیگر سازمان 
در سراسر کشور اعالم کرده و ۲7 هزار سابقه نیز در این مدت از طریق واحدهای 

نامنویسی به اداره کل وارد شده است. 
در این بازه زمانی، در شعب تابعه حدودا 55 هزار نامنویسی از بیمه شدگان اصلی 
و تبعی انجام و حدود از 37۰ هزار دفترچه درمانی نیز صادر، تعویض یا تمدید 

اعتبار شده است. 
اتباع خارجی

به استناد ماده 5 قانون تامین اجتماعی، بیمه اتباع بیگانه مجاز که در ایران اشتغال 

به کار دارند بر عهده سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس بازرسی هایی که در 
اجرای ماده ۴7 قانون تامین اجتماعی و مواد ۱۲۰ لغایت ۱۲9 قانون کار صورت 
می گیرد بازرسان با مراجعه به کارگاه ها به درج اسامی اتباع خارجه مشغول به 

کار اقدام می نمایند. 
پس از تشکیل اداره کل تخصصی اتباع و تعامالتی که با ادارات تعاون، کار و فاه 
اجتماعی، دفاتر کفالت اتباع خارجی و مکاتباتی که با ارگانها، ادارات و شرکت های 
مستقر در شعب تابعه که از اتباع خارجه استفاده می کنند از جمله شرکت ملی گاز، 
شهرداریها، آب و فاضالب شهری، اداره برق و مخابرات و ... اطالع رسانی الزم در 
خصوص خدمات سازمان و ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی صورت گرفت است. 
اداره کل شهرستانهای استان تهران با جذب تعداد ۱۴۶93 نفر بیمه شده اصلی 
اتباع خارجه)۱۱۶۰۲ نفر بیمه شده تبعی( فاصله ای قابل توجه با سایر ادارات کل 

با بهترین عملکرد را در جذب بیمه شده به این عزیزان خدمترسانی می نماید.
بازنشستگان و مستمری بگیران 

در سایه همکاری با شرکای سازمان تامین اجتماعی از جمله کانونهای بازنشستگی 
و کارگری است که سازمان توانسته همواره حتی با وجود مشکالت، خدمات خود 
را به جامعه تحت پوشش ارائه کرده و بزرگترین باقیات صالحات، که ما کارمندان 
مستمری  و  بازنشستگان  همین  خیر  دعای  از  باشیم  داشته  توانیم  می  سازمان 

بگیران تامین اجتماعی خواهد بود. 
بگیران  ومستمری  بازنشستگان  برای   خوبی  قدمهای  سازمان  اخیر  سالهای  در 
برداشته است. ازجمله برنامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
که با حمایت های آقای شریعتمداری بر خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی 
به بازنشستگان و با دریافت مطالبات این سازمان از دولت محقق شد این روند 
از کارافتاده  بازنشسته،  افراد  از  اعم  بگیر  تسریع شد و همه گروه های مستمری 
کلی و نیز بازمانده است. همچنین همه مستمری  بگیران چه افراد حداقلی بگیر و 
چه دریافت کنندگان مستمری های بیش از حداقل، متناسب با سنوات حق بیمه، 

مشمول این برنامه می شوند.
براساس آخرین آمار، سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی در 
کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ نفر کمتر از 3۰ سال سابقه  
افراد، حداقل حقوق  این  از  نفر  هزار  به 75۰  نزدیک  و همچنین  دارند  خدمت 
دریافتی ماهانه کمتر از یک  میلیون تومان دارند که با توجه به سابقه خدمت خود،  

افزایش حقوق خواهند داشت.
و یا مورد مهم دیگر قابل اشاره می توان از  تخصیص وامهای بدون  بهره با سقف 
پنجاه میلیون ریال به این عزیزان بوده البته مبلغ چشمگیری نیست لکن می توان 

گوشه ای از زندگی را باآن گرفت، یاد کرد.
همچنین در حوزه درمان رایگان بازنشستگان، پذیرش آنها در مراکز درمانی تامین 
اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، عموما 
کارگران زحمتکشی هستند که سالهای سال به امید آرامش دوران بازنشستگی، 
حق بیمه پرداخته اند و تمام تالش خود رابر این قرار داده ایم تا با ارائه خدمات 

شایسته قدر دان زحمات این عزیزان باشیم.
پیام آخر

با پیگیری های دکتر ساالری مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی منبعد 
پزشکان، دندانپزشکان و ماماها می توانند تنها با ورود به سامانه الکترونیکی و اعالم 
موافقت با شرایط قانونی تامین اجتماعی می توانند به بیمه شدگان و بازنشستگان 
تحت پوشش این سازمان خدمت رسانی کنند. در اجرای این مهم به جهت تسهیل 
همکاری، انعقاد قرارداد با پزشکان که به صورت کامال غیرحضوری انجام می شود، 
پرداخت سهم سازمان تامین اجتماعی به پزشکان نیز در سریعترین زمان ممکن 
و ساعت ۲۴ هر روز انجام می شود. پزشکان دارای امضای الکترونیک سازمان نظام 
پزشکی 95 درصد از سهم سازمان تامین اجتماعی و سایر پزشکان ٨۰ درصد از 
سهم سازمان را ساعت ۲۴ همان روز و مابقی سهم سازمان را نیز طی یک ماه 

دریافت خواهند کرد.

رییس دادگستری شهرستان رباط کریم 
از  ها  شهرداری  در  غلط  سنت  گفت: 
پرند   ، کریم  رباط  شهرداریهای   جمله 
، نصیر شهرماموریت نیروهای قراردادی 
و شرکتی است که در ارگان ها و ادارات 

مشغول به خدمت میشوند.
با  خبری  نشست  در  محمدرضاقویدل 
مامور  اظهارداشت:نیروهای  خبرنگاران 
نهادها  و  ها  ارگان  سایر  به  شهرداری 
پایان شهریور  تا  اگر  و  است  غیرقانونی 

با  قانون  طبق  نشوند  کار  به  بازگشت 
خاطیان برخورد خواهد شد.

 9۲ ماده  قانون  طبق  کرد:  تصریح  وی 
آیین نامه استخدامی شهرداری ها ، فقط 
نیروهای رسمی به مدت ۶ ماه میتوانند 

به ادارات مختلف مامور شوند.
رییس دادگستری شهرستان رباط کریم 
محل  به  بازگشت  اجرای  :نحوه  افزود 
اصلی خدمت کارکنان شهرداری باید با 
جدیت شهرداران دنبال شود و در صورت 
حقوق  میتوانند  ها  شهرداری  تمرد 
از  تخطی  صورت  در  را  مامور  کارکنان 

دستور و قانون قطع کنند.
قویدل سپس بیان کرد :طبق ماده ۴۲ 
بینی  پیش  اختالف  حل  شورای  قانون 
و  انسانی  نیروی  نظر  از  که  است  شده 
امکانات ادارات و نهادها به شورای حل 

رابطه  این  در  که  کنند  کمک  اختالف 
نیروهای  که  میکنم  آمادگی  اعالم 
شهرداری شاغل در شورای حل اختالف 
شهرستان رباط کریم را به محل خدمت 

خودشان بازگرداندم
وی با بیان تاکید بر اینکه حفظ حقوق 
ائمه جمعه  عامه جزو مطالبات مردم و 
آقا  حاج  والمسلمین  حجت االسالم 
شهرستان  محترم  ونماینده  ترابی، 
حجت االسالم والمسلمین نوروزی  است، 
گفت: بازگشت نیروهای مامور شهرداری 

ها جزو حقوق عامه محسوب میشود.
رباط  شهرستان  دادگستری  رییس 
طبق  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کریم 
نیروهای  نمیتوانند  ها  شهرداری  قانون 
 مازاد داشته باشندو نباید هزینه گزاف و 

بیت المال حیف و میل شود.

خبر
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