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استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :تامین و پرداخت
تس��هیالت به بخش مسکن استان در اولویت ویژه
کشوری قرار گرفت .به گزارش پایگاه خبری بانک
مس��کن-هیبنا به نقل از روابط عمومی اس��تانداری
کهگیلویه و بویراحمد حس��ین کالنتری با محمود
شایان مدیر عامل بانک مسکن جمهوری اسالمی
دیدار و گفتگو کرد و موضوع اهمیت رونق مس��کن
در اس��تان مورد بررس��ی قرار گرفت .در این نشست
بحث تامین اعتبار و تسهیالت مورد نیاز برای تکمیل
و احداث منازل روستایی ،منازل اقدام ملی مسکن،
من��ازل تعاونی هایی دس��تگاه های اجرایی همانند
آموزش و پرورش و منازلی که ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) متولی احداث آنها اس��ت به دقت
مورد بررسی قرار گرفت .حسین کالنتری افزود :با
این تصمیم ش��اهد رونق چش��مگیر بیش از پیش در
رابطه با احداث ،تکمیل و تولید مس��کن در اس��تان
خواهیم بود .وی از پرداخت تسهیالت به یک هزار
واحد بافت فرسوده استان خبر داد و گفت :عملیات
بهسازی  ۴هزار واحد مسکن روستایی در سال ۹۸
آغاز شده است .کالنتری با اشاره به آغاز به کار احداث
 ۳هزار و  ۵۰۰مس��کن محرومین در س��ال جاری،
بیان کرد :در طرح اقدام ملی  ۹۵۰واحد مس��کن با
مش��ارکت بنیاد مس��کن و راه و شهرس��ازی در حال
ساخت است .وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی
 ۳۰۰واحد مس��کن ش��هری و  ۷۰۰واحد مس��کن از
محل س��یل در س��ال گذشته آغاز شده است ،افزود:
از محل زلزله نیز  ۳هزار و  ۳۰۰واحد از اواخر س��ال
 ۹۷در دس��ت اقدام اس��ت .مدیرعامل بانک مسکن
کشور نیز در این نشست ضمن تقدیر از پیگیری های
مکرر استاندار کهگیلویه و بوبراحمد گفت :تامین و
پرداخت تسهیالت برای بخش مسکن در کهگیلویه
و بویراحمد اعم از مسکن روستایی و شهری که در
قالب طرح های اقدام ملی مس��کن روس��تایی ،ستاد
اجرایی و تعاونی ها است در اولویت خاص پرداخت
باشد .محمود شایان تامین اعتبار و ارائه تسهیالت
ویژه برای تکمیل و راه اندازی واحد های مسکونی
در کهگیلوی��ه و بویراحم��د را از اولویت ها دانس��ت.
وی گفت  :هم اکنون حدود  ۱۴هزار واحد مس��کن
در استان در حال احداث و تکمیل است و واحدهایی
که به تسهیالت ارزی نیاز دارند

خــبرویـژه

تامین و پرداخت تسهیالت حوزه
مسکن استان در اولویت قرار گرفت

امکانپرداختاقساط
تسهیالتبانکملی

ایرانبااپلیکیشن«ایوا»

بانک ملی ایران نحوه پرداخت اقساط تسهیالت اعطا شده از طریق اپلیکیشن ایوا را اعالم کرد .به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در پی شیوع ویروس کرونا و حداکثرسازی خدمات
این بانک از روش های غیرحضوری ،پس از اعطای تسهیالت مبتنی بر اپلیکیشن ایوا ،دریافت اقساط این تسهیالت نیز بدون حضور در شعبه خواهد بود .بر این اساس تا کنون برای بیش
از  30هزار نفر از دریافت کنندگان این تس��هیالت ،پیامک اطالع رس��انی ش��امل تاریخ سررس��ید نخس��تین قس��ط ،ش��ماره تس��هیالت ،مبلغ تسهیالت ،کد ملی دریافت کننده تسهیالت و مبلغ
قسط ارسال شده است.

به همت حوزه مقاومت بسیج بانک ملت صورت گرفت

برپایی میز خدمت در بیمارستان امام خمینی

گ�روه بان�ک و بیم�ه :ب��ا ه��دف قدردان��ی
ازخودگذش��تگی و ایث��ار کادر درم��ان ،می��ز
خدم��ت حوزه مقاومت بس��یج بانک ملت در
مجتم��ع بیمارس��تانی حضرت ام��ام خمینی
(ره) برپا ش��د .به گزارش روابط عمومی بانک
ملت ،میز خدمت رسانی به مدافعان سالمت
با ابالغ سازمان بسیج وزارتخانه ها و ادارات،
با همت و مش��ارکت پایگاه مقاومت بس��یج
حض��رت محم��د رس��ول اهلل(ص) مدیریت
شعب منطقه چهار تهران بانک ملت و پایگاه
مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) شرکت
مهندس��ی سیس��تم یاس ارغوانی و با حضور
بسیجیان ادارات تابعه وزارتخانه های کشور،
نفت ،نیرو ،ارتباطات ،امور اقتصادی و دارایی
و همچنین مشاوران حقوقی قوه قضاییه دایر
شد .در این میز خدمت ،کارشناسان عالوه بر
رس��یدگی به درخواست ها ،در زمینه آموزش
و نح��وه ارائ��ه خدم��ات الکترونیک و کاهش

حضور فیزیکی در ش��عب ،نکات الزم را ارائه
کردن��د .ب��ر اس��اس این گزارش ،س��رهنگ
قریش��ی فرمانده س��ازمان بس��یج وزارتخانه
ها و ادارات ،دکتر خس��رو صادق نیت حقیقی
رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و

(ره)

دکت��ر بیک محمدی فرمانده بس��یج مجتمع
بیمارستانی امام خمینی(ره) و روسای بخش
ه��ای مختلف درمانی هم��راه با کادر درمان
بیمارستان ،از میز خدمت حوزه مقاومت بسیج
بانک ملت بازدید کردند .همچنین بسته های

فرهنگی تهیه ش��ده از س��وی حوزه مقاومت
بسیج بانک ملت به بازدید کنندگان اهدا و بسته
های��ی نیز برای تمام��ی بخش های مختلف
درمانی بیماران کرونایی ارسال شد .در حاشیه
برگزاری میز خدمت در مجتمع بیمارس��تانی
امام خمینی(ره) ،فرمانده بس��یج این مجتمع
و تع��دادی از کارکن��ان کادر درمان از عملکرد
مطلوب،حسنخلق،خوشرویی،پاسخگویی و
احترام به ارباب رجوع بهروز تقی خانی کارمند
ش��اغل در باجه بانک ملت قدردانی کردند .بر
این اس��اس ،لوح س��پاس و قدردانی با حضور
دکتر قریشی فرمانده سازمان بسیج وزارتخانه
ها و ادارات ،دکتر بیک محمدی فرمانده بسیج
مجتمع بیمارس��تانی امام خمینی(ره) ،نخعی
فرمان��ده ح��وزه مقاومت بس��یج بانک ملت و
فرماندهان پایگاه های حضرت محمد رسول
اهلل(ص) و ام��ام حس��ن مجتبی(ع) به بهروز
تقی خانی اهدا شد.

رویکرد بسیج بانک توسعه تعاون ،بنا به شرایط موجود ،سالمت محور بوده است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،ضمن تبریک به مناسبت هفته بسیج ،با
تشریحفعالیتهایصورتگرفتهدراینبخش،راهبردهایبانکتوسعه
تعاون در حوزه بسیج را تشریح کرد .حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک
توسعه تعاون در گفتگویی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج با تبریک
ایام مبارک این هفته به ملت شریف ایران ،گفت :پنجم آذرماه هر سال
یادآور شکلگیری بسیج مستضعفین با فرمان تاریخساز و آیندهنگرانه
حضرتامامخمینی(ره)بنیانگذارکبیرانقالبجمهوریاسالمیایران
است .مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به فعالیتهای حوزه بسیج

بانکتوسعهتعاون،گفت:رویکردوسیاستحاکمبرراهبریومدیریت
حوزه بسیج بانک توسعه تعاون با توجه به شرایط موجود کشور رویکرد
س�لامت محور بوده اس��ت .وی افزود :در برنامههای س�لامت محور
بس��یجبانکتوس��عهتعاون،درراستایفرمایشاتمقاممعظمرهبری
(مدظلهالعال��ی)اهتم��امبهکمکهایمؤمنانهازاولویتهایجدیبه
شمار میآید و در طول سال جاری برنامه کمکهای مؤمنانه در چندین
مرحله انجامشده است .مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد:
درکناربرنامههایس�لامتجس��موجان،س�لامتاندیشهوتفکردر

چارچوبفعالیتهایاندیشکدهبانکداریبهصورتجدیازسویحوزه
بسیج دنبال شده است .ضمن آنکه التزام به اقتضائات و نیازمندیهای
فرهنگی و توجه به ضرورتهای معنوی ،از دیگر رویکردهای بسیج
بانک توسعه تعاون بوده است .مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره
به فرازی از فرمایشات حضرت امام (ه) افزود :در این فراز تصریحشده
است ملتی که در خط اسالم ناب محمدی صلیاهلل علیه و آله و سلم و
مخالف با استکبار و پولپرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است،
باید همه افرادش بسیجی باشند.

خبر

با بانک رفاه کارگران
از کرونا فاصله بگیرید

تاامروزکروناجانبیشاز200کارمندبانکهایایران
را گرفته ،تازه اینها افراد جان باختهای بودهاند که به
طور قطع ثابت شده مبتال به ویروس کرونا بودهاند و
بسیاری از کارمندان نیز به این بیماری مبتال شده اند
و بهبود پیدا کرده اند.این تازه یک روی ماجراست و
روی دیگر داستان تعداد شهروندانی است که به دلیل
مراجعهحضوریبهش��عببانکهاممکناس��ت،به
کروناگرفتارشدهوحتیجانخودراازدستدادهباشند.
اما آیا میدانید راه حل درمان این بیماری چیس��ت؟
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل
از پایگاه خبری تحلیلی دنیای بانک و بیمه ،دستکم
 13نفر از تعداد کارکنان بانک رفاه کارگران در سراسر
کشور به دلیل مبتال شدن به کرونا جان خود را از دست
دادهاند و خانواده آنها هم همانند دیگر شهروندانی که
احتم��اال عضوی از خان��واده آنها جان به جان آفرین
تسلیم کرده ،در سوگ نشستهاند؛ اما زنجیره خدمت
رسانی در خانواده بزرگ بانک رفاه کارگران در سراسر
کشور قطع نشده و ادامه دارد .البته که ارائه خدمات
به مش��تریان در صورت رعایت نکردن پروتکلهای
بهداش��تی باعث ادامه جوالن کرونا خواهد شد ،پس
در شرایطی که قرار است از ابتدای ماه آینده ،شرایط
ویژه و متفاوتی در س��طح ش��هرها اجرا شود ،هر کدام
از ما شهروندان مسئولیتپذیر به کمک کادر درمان
بشتابیم و با تجربه متفاوت از خدمات بانکی ،از سرعت
شیوع کرونا کم کنیم .اگر مشتری بانک رفاه کارگران
هس��تید یا اینکه تصمیم دارید از خدمات این بانک
اس��تفادهکنید،دراینروزهایس��ختنبردتمامعیار
کشور با ویروس کرونا ،کافی است چند لحظه دست
نگهدارید و به ش��عبه نروید! بلکه ش��عبه را به خانه یا
محل کارتان بیاورید ،اصال آیا میدانید ش��عبه بانک
رفاه کارگران در دست شماست!

اقتصاد اجتماعی
حوادث

کشف  ۲.۵تن گوشت احتکار شده و
فاسد از یک سردخانه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف
 ۲.۵تنگوش��تاحتکارش��دهوتاریخمصرفگذشته
از س��ردخانهای در جنوب تهران خبر داد .س��رهنگ
علی ولیپور گودرزی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به
کشف  2.5تن گوشت احتکار شده در جنوب تهران،
درب��ارهجزئی��اتای��نخبراظهارکرد:درپیاطالعاز
احتکار گوش��ت منجمد دولتی وارداتی با ارز دولتی،
در سردخانهای در جنوب تهران ،تیم عملیات پایگاه
جنوب پلیس امنیت اقتصادی به محل مذکور مراجعه
کردن��د.رئی��سپلیسامنیتاقتصادیتهرانبزرگ
تصریح کرد :مأموران در بازدید از محل مذکور ،داخل
تعدادی از یخچالها ،مقدار  2.5تن گوش��ت به ارزش
تقریبی  17میلیارد ریال کشف کردند.

توقیف بیش از  ۵۲میلیارد ریال کاال و
ارز قاچاق

فرمانده پلیس راه آهن گفت :در راس��تای مقابله با
قاچاق کاال و ارز تعداد  ۱۷۵مورد پرونده تشکیل و
 ۱۸۱نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند ،ارزش ریالی
اقالم قاچاق مکش��وفه  ۵۲میلیارد و  ۱۷۷میلیون و
 ۲۹۱هزار ریال است .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
سردار حشمت اهلل ملکی با اعالم آمادگی حداکثری
پلیس راه آهن کش��ور در تامین نظم و امنیت حوزه
اس��تحفاظی ،به تشریح فعالیت های انجام شده در
خصوص کش��ف مواد مخدر و کاال و ارز قاچاق در
هفت ماهه س��ال  ۹۹پرداخت و افزود :با توجه به
انتخاب س��ال  ۹۹از س��وی مقام معظم رهبری امام
خامنه ای به نام "سال جهش تولید" و با عنایت به
اینکه حس��ب اعالم نظر کارشناس��ان یکی از موانع
اصلی تولید در کشور ورود کاالهای خارجی قاچاق
می باش��د ،لذا پلیس راه آهن پلیس پیش��گیری ناجا
عالوه بر انجام ماموریتهای محوله ،فعالیت خود
را در زمینه مبارزه با این پدیده با ش��تاب بیش��تری
پیگیری کرده است .سردار ملکی در خصوص مبارزه
ب��ا قاچ��اق مواد مخدر در محورهای ریلی نیز گفت:
علیرغ��م کاه��ش  ۶۵درصدی مس��افر و تعداد رام
قطاره��ا در ای��ن بازه زمانی به دلیل ش��رایط خاص
ناش��ی از شیوع ویروس کرونا ،همکاران من موفق
به کشف  ۷۵۲کیلو و  ۹۷۳گرم انواع مواد مخدر از
قاچاقچیان و سوداگران مرگ شدند.

اسکناس گزارش می دهد؛

بیاعتنایی به سالمت مردم با چاشنی استعفا

گروه اقتصاد اجتماعی :درس��ت چند س��اعت
مان��ده به آغ��از محدودیتهای دو هفتهای در
کشور خبری در رسانهها منتشر شد که همه را
شوکه کرد« ،رضا ملک زاده» معاون تحقیقات
و فناوری وزارت بهداشت طی نامهای رسمی
خطاب به س��عید نمکی وزیر بهداش��ت استعفا
داد؛ گالی��ه و ناراحت��ی آق��ای معاون به دنبال
انتقادات شدید سعید نمکی از عملکرد معاونت
تحقیق��ات و فناوری وزارت بهداش��ت بود .به
گزارش اسکناس ،چند روز قبل وزیر بهداشت
در نشس��تی با روس��ای مراکز درمانی اس��تان
اصفهان ،پس از تش��ریح اقدامات مهم وزارت
بهداشت طی چند ماه گذشته و توضیح درباره
محدودیتهایجدیدکرونا،بهنقشتحقیقات
در این حوزه پرداخت و با انتقاد از این موضوع
کهطیسالهایاخیردرحوزهتحقیقاتوزارت
بهداشتاقداماتعملیچندانیصورتنگرفته
و تحقیقات تنها منجر به انتش��ار مقاالت شده
است از این روند گالیه کرد.

کودتا علیه سخنان وزیر


به دنبال صحبتهای تند وزیر بهداش��ت در
اصفه��ان و انتق��ادات صری��ح وی از وضعیت
تحقیق��ات و پژوهشهای پزش��کی در ایران،
رضا ملک زاده نیز طی نامهای خطاب به سعید
نمکی ،گفتههای وی را خالف واقع و برآمده
از عدم ش��ناخت او از حوزه تحقیق و پژوهش
دانست .ملکزاده در بخشی از این نامه آورده
است:اصوال کسانی میتوانند حیطه تحقیقات
پزشکی ایران را به نقد و چالش بکشند که خود
محق��ق مل��ی یا بینالمللی بوده ،ارکان و نظام
تحقیقات ملی و جهانی را بشناس��ند و با وجود
دش��واریها و چالشهای س��خت این عرصه
مهموتاثیرگذار،همپایتحقیقاتپیشرفتهدنیا
حرکت کرده و عمر خویش را صرف تحقیقات
کرده یا دس��ت کم یک تحقیق مهم و اثرگذار
بی��ن الملل��ی انجام داده باش��ند و به دنبال این
نامه بالفاصله علی نوبخت نایبرییس و دبیر
شورای مشورتی بیماری کرونا نیز استعفا خود
را به وزیر اعالم کرد.

آقای ملک زاده پاسخگو باشید!


موضوع استعفای اخیر مدیران وزارت بهداشت
ک��ه همزمان ب��ا آغ��از محدودیتها صورت
گرف��ت صدای بس��یاری از صاحب نظران در
حوزه س�لامت را درآورده اس��ت به طوری که
س��ید موید علویان ،اس��تاد بازنشسته دانشگاه
و دانش��مند برتر منتخب فرهنگس��تان علوم
پزش��کی ای��ران در نامهای به س��عید نمکی،
وزیر بهداش��ت خواستار پاسخ برخی ابهامات
و س��واالت نس��بت به عملکرد رضا ملک زاده
ش��ده اس��ت .او در این نامه خواس��تار پاس��خ
ش��ش موضوع از س��وی معاون س��ابق وزیر
ش��ده اس��ت که به ش��رح ذیل است .١ :بحث
ش��فاف نبودن بودجهه��ای تحقیقاتی نیماد و
عدم توزیع عادالنه بودجههای پژوهش��ی در
کش��ور  .٢بحث تصدی همزمان دو ش��غل از
سوی برخی مسئولین و تضاد منافع و تاسیس
ش��رکتهای دارویی و رانت در فروش داروی
مایجت��اج م��ردم  .٣بحث اعالم ایمنی گلهای
به عنوان یک سیاست اشتباه در کنترل کرونا
که منجر به مرگ بسیاری از ایرانیان تا امروز
ش��ده است .۴ .مش��خص نبودن جهتگیری
تحقیق��ات کرونا و عدم پیگیری اولویتهای
مهم در پاسخ به سواالت مهم اپیدمیولوژیک
و تمرکز بر کارآزماییهای بالینی و عدم توجه
به لزوم ملحق شدن به طرحهای تحقیقاتی در

زمینه واکسن با کشورهای اروپایی و امریکایی
و چین و روس��یه .این کوتاهی در عدم ملحق
شدن به طرحهای تحقیقاتی جهانی در واکسن
کرون��ا و تمرک��ز بر افزایش مطالعات کازمایی
بالینی یک اشتباه تاریخی است و باید پیگیری
حقوقی شود .۵ .بحث عدم توجه به اخالق در
پژوهشهای صورت گرفته در مراکز وابس��ته
به معاونت تحقیقات و ایجاد الگوی نامناسب
مبارزه با تقلب در بین پژوهش��گران کش��ور به
وی��ژه معضالت��ی مانند فضاحت علمی خروج
 ۶۷مقاله از نیچر  .۶ایجاد ش��رایط نامتعارف و
بسیارپیچیدهبرایارزشیابیاعضاهیاتعلمی
و دانشجویان کشور و توجه به کمیت علم و H
 indexبجای تحقیقات کاربردی

از تئوری منس�وخ ایمنی گلهای تا فش�ار

هدایت شده علیه وزارت بهداشت

سال گذشته بود که تئوری منسوخ ایمنی گله
ای توس��ط ملک زاده معاون مس��تعفی وزیر
بهداشت مطرح شد ،موضوعی که شیوع کرونا
به کمک تئوری ایمنی گله ای بازار دالالن و
مافیای دارو را داغ کرد؛ البته موضوعی که باید
مورداهمیتویژهقرارگیردفشارهایرسانهای
اس��ت که علیه وزارت بهداش��ت در ماههای
اخی��ر رخ میده��د و در فض��ای مجازی بارها
ش��ایعه استعفای سعید نمکی منتشر میشود.
البته وزیر بهداش��ت بارها به خبر اس��تعفایش

واکنش نش��ان داده و معتقد اس��ت که فشار بر
روی وزارت بهداشت از جای دیگری هدایت
میش��ود .آنگونه که در نامه استعفای معاون
وزیر بهداش��ت مشخص است مسیر متفاوتی
است که هم ملک زاده و هم سعید نمکی در راه
مبارزه با کرونا به آن اعتقاد داشتند و ملک زاده
معتقد بود ایمنی گلهای تنها راه موفقیت کشور
در مبارزه با کرونا اس��ت ولی وزیر بهداش��ت
چنین فرضیهای را قاطعانه رد میکرد .از طرف
دیگر به گفته کارشناسان ،بر اساس مطالعات
ژنتیک��ی در ایران حدود  ۱۸قومیت مختلف و
تنوع ژنتیکی وجود دارد با وجود این ،تقریب ًا در
تمام ش��هرهای ایران وضعیت قرمز کرونایی
اعالم شده ،پس یا مقاومت ایرانیان نسبت به
این بیماری کمتر از مردم کشورهای همسایه
اس��ت که در آنها بس��یار موارد ابتال و مرگ
کمتر از کش��ورمان بوده ی��ا احتما ًال ویروس
کرون��ا در ایران جه��ش غیرعادی پیدا کرده
اس��ت .ای��ن احتم��ال از آن جهت عقالنی به
نظر میرس��د که رضا مل��کزاده اخیراً اعالم
کرده بود که بر اس��اس یک تحقیق گس��ترده
در س��ازمان جهانی بهداشت که  ۳۰کشور در
آن مش��ارکت فعال داش��تهاند  ۱۱هزار بیمار
کرونایی مورد کارآزمایی قرار گرفته و بر روی
آنها داروهایی مختلف س��ایر بیماریها مورد
آزمایش قرار گرفته اس��ت و از تعداد بیمارانی
ک��ه م��ورد آزمایش بالینی قرار گرفتهاند بیش
از  ۳۰۰۰بیم��ار ایران��ی بودهان��د! ب��ه عبارت
س��ادهتر دکت��ر ملکزاده اطالع��ات بیش از
 ۳۰۰۰بیمار کرونایی را به کش��ورهایی داده
ک��ه تجربه ثاب��ت کرده اگر هم داروی درمان
کرونا را کشف کنند قطع ًا داروی مورد نظر را
در اختی��ار ای��ران قرار نخواهند داد و عجیبتر
این که پس از این همه دست و دلبازی ضد
امنیتی ،معاون محترم وزیر بهداش��ت اعالم
کرده داروهای گرانقیمتی که روی این افراد
آزمایش ش��ده هیچ تاثیری در بهبود بیماری
کرونا نداش��تهاند! البته این اولین گاف امنیتی
ملکزاده نیست.

جامعه

پرداخت یارانه معیشتی « ُمسکنی» در
اوضاع نابسامان اقتصادی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
گفت :طرح پرداخت یارانه برای کاالهای اساس��ی
ُمس��کنی اس��ت برای تحمل ش��رایط نابس��امان
اقتصادی اس��ت .علی اصغر عنابس��تانی در گفت و
گ��و ب��ا خبرگ��زاری خانه ملت؛ در م��ورد چرایی رد
اولیه طرح کمک معیش��ت خانوار گفت :براس��اس
طرح کمک معیشت خانوار یا همان پرداخت یارانه
برای دریافت کاالهای اساسی ،دولت مکلف بود به
منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای
کش��ور به ویژه خانوارهای کم برخوردار ،در ش��ش
ماهه دوم سال  ۱۳۹۹و به صورت ماهانه ،نسبت به
تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی
شناس��ایی ش��ده در طرح معیش��ت خانوار (موضوع
ردی��ف( )۳۱جدول تبصره  ۱۴قانون بودجه س��ال
 ۱۳۹۹کل کش��ور) ،از طریق واریز اعتبار به کارت
یارانه نقدی سرپرس��ت خانوار اقدام نماید .نماینده
مردم س��بزوار ،جغتای ،جوین ،خوش��اب و داورزن
در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :طرح معیشت
خانوار به دو دلیل توس��ط ش��ورای نگهبان رد شد و
به مجلس ارسال شد،

ساعت اجرای طرح ترافیک همچنان
از  ۸:۳۰تا  ۱۶است

سعیدیان فر گفت :تغییر جدیدی در ساعت اجرای
طرح ترافیک ایجاد نش��ده اس��ت .عمار س��عیدیان
ف��ر مدیر واحد فرمانده��ی طرحها و محدودههای
ترافیک��ی ش��هرداری تهران در گفتگو با باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،با اش��اره ب��ه محدودیتهای
جدیدی که از امروز در راستای کنترل شیوع کرونا
آغاز شده است گفت :این موضوع سبب تغییر ساعت
اجرای طرح ترافیک نشده است .ضمن اینکه پیش
از این به خاطر ش��رایط ناش��ی از کرونا ساعت آغاز
اج��رای ط��رح ترافی��ک از  ۶:۳۰صب��ح به  ۸:۳۰و
ساعت پایان آن هم از  ۱۹به  ۱۶تغییر یافته است.
وی اف��زود :لذا با وجود محدودیتهای جدید برای
مقابل��ه با کرونا ،طرح ترافیک همچنان از س��اعت
 ۸:۳۰تا  ۱۶اجرا میش��ود .بر اس��اس مصوبه س��تاد
مل��ی مقابل��ه با کرونا از امروز همه اصناف به غیر از
فروش��ندگان کاالهای اساسی و مشاغل خدماتی،
درمانی و حیاتی به مدت دو هفته تعطیل هستند.

