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2  رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت :
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 این دغدغه ها 
دور سر   اسکوچیچ 

می چرخند!

می خواهم علت مرگ 
پسرم مشخص شود

همه چالش هایی که سرمربی تیم  ملی فوتبال 
گشت به ایران با آنها مواجه است در باز

 خواسته مادر ارشا اقدسی
 یک سال بعد از درگذشت 

  برخی کارهای دولت
  از آرزوهای دیرینه کشور بود
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رسیدگی به اتهامات 
هواشناسی در 

دادگاه در صورت 
احراز قصور

 داستان »شیر غران«
 و نقشه اش برای 
اصالح اقتصاد  

اختصاص ۲.۵ همت 
برای بیمه حوادث 
طبیعی ساختمان

دولت تصویب کرد

 رئیس مرکز خشکسالی
  دالیل علمی وقوع سیل را 

در گفت وگو با »شهروند« توضیح داد؛ 

سخنگوی قوه قضائیه: 

گزارش »شهروند« از جنجالی ترین گروگانگیری 
پایتخت در خیابان آجودانیه

معــاون برنامه ریــزی ســازمان صنایع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران 
طــرح   ۲۴۲ و  ۴۷هــزار  فعالیــت  از 
صنعتــی در دســت اجرا و ساخت وســاز 
 در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی کشــور

 خبر داد.
»رضا غالمــی اوریمی« اظهار داشــت: 
رشــته  در  صنعتــی  طرح هــای  »ایــن 
فعالیت هــای مختلــف شــامل فلــزی، 
شــیمیایی، غذایی و آشــامیدنی، کانی 
غیرفلزی، ســلولزی، خدمات، نســاجی 
و برق و الکترونیک در ســطح شهرک ها 
و نواحی صنعتی سراســر کشــور درحال 

ساخت است.«
او بــا بیــان اینکه از ایــن تعــداد طرح، 
مرحلــه  در  مــورد   ۲۰۴ و  چهارهــزار 
افــزود:  هســتند،  ماشــین آالت  نصــب 
بــه  و  طرح هــا  ایــن  از  حمایــت  »بــا 
پایــان  تــا  آنهــا  رســاندن  بهره بــرداری 
شــغلی  فرصــت  هشــت هزار  امســال 
جدیــد در کشــور فراهــم خواهد شــد.« 
معــاون برنامه ریــزی ســازمان صنایــع 

کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران 
در ادامــه از رشــد ۲۰ درصــدی تعــداد 
در  ساخت وســاز  درحــال  طرح هــای 
سطح شهرک ها و نواحی صنعتی کشور 
در سال۱۴۰۰ نسبت به ســال قبل از آن 
خبــر داد. او اضافه کــرد: »در ســال های 
اخیر شــاهد اســتقبال متقاضیان برای 
حضور و ســرمایه گذاری در شــهرک ها و 
نواحــی صنعتــی بوده ایــم، به طوری که 
حتی در برخــی از شــهرک های صنعتی 
مواجــه  کار  نیــروی  کمبــود  بــا  کشــور 
هســتیم.« غالمی اوریمــی تصریح کــرد: 
ســرمایه گذاری  روبه رشــد  »رونــد 
صنعتی در اســتان های کشــور نشــانگر 
ظالمانــه  تحریم هــای  شکســت 
کارآفرینــان  عالقه منــدی  و  دشــمنان 
فعالیت هــای  و  ســرمایه  گذاری  بــه 
و  بــا وجــود همــه مشــکالت  تولیــدی 
کنــون  تنگناهاســت.« بــه گفتــه او هم ا
۸۴۷ شــهرک و ناحیه صنعتی در کشور 
گــذاری زمین  درحــال بهره بــرداری و وا
به ســرمایه گذاران هســتند کــه فعالیت 

بــه  صنعتــی  واحــد  ۴۹هــزار  از  بیــش 
بهره برداری رســیده و افزون بــر ۴۷هزار 
ساخت وســاز  درحــال  صنعتــی  طــرح 
در ســطح ایــن مناطــق، گویــای حضور 
حــوزه  در  خصوصــی  بخــش  پررنــگ 
کنــار بسترســازی  صنعــت و تولیــد در 
و تســهیل گری دولــت اســت. ســازمان 
صنایــع کوچک و شــهرک های صنعتی 
تابعــه  اســتانی  شــرکت های  و  ایــران 
و  شــهرک   ۵۰۹ داشــتن  بــا  کنــون  ا آن 
۳۳۸ ناحیــه صنعتــی و ۵ منطقــه ویژه 
 ۸۴ بهره  بــرداری،  درحــال  اقتصــادی 
ناحیــه صنعتــی تخصصــی،  و  شــهرک 
۶ شــهرک فنــاوری، ۴۰ مرکــز خدمــات 
مجتمــع  دو   ، کســب وکار و  فنــاوری 
خدمــات  و  اطالعــات  فنــاوری 
قــرارداد   ۱۴۳ و  ۹۹هــزار  نرم  افــزاری، 
منعقده و بهره  برداری از ۴۹هزار و ۵۲۹ 
واحــد صنعتــی و ســه هزار و ۲۴۵ واحد 
مســتقیم  اشــتغال  زمینــه  کارگاهــی، 
۹۸۷هــزار و ۷۵ نفــر را در سراســر کشــور 

فراهم کرده است.

33 خبرتازه

غول مونسون 
باالی سر ایران 

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک ایران:

ح صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور درحال ساخت است ۴۷ هزار طر
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کنارتانمیمانیمکنارتانمیمانیم
،  ۷ روز پس از حادثه؛ بازدید میدانی رئیس جمعیت هالل احمر
 استاندار تهران و نمایندگان سازمان های بین المللی از مناطق سیل زده تهران 

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را  به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

ویژه3

برای اولین بار »شهروند«  پرونده پزشکی
و پشت صحنه مرگ کیارستمی را کالبدشکافی می کند

از کیوسک های مطبوعاتی تهران بخواهید

چه کیس عباس را کشت؟

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
بــا قابلیــت انتقــال حــق بیمــه یــا کســور 
کتبــی  بازنشســتگی براســاس تقاضــای 
بیمه شــده از صنــدوق قبلــی بــه جدیــد 

موافقت کردند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس 
شــورای اســالمی در جریان بررسی طرح 
نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی 
بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع 
ســوابق بیمه ای اشــخاص با ماده۳ این 

طرح موافق شد.
حــق  طــرح؛  ایــن   ۳ مــاده  براســاس 
بیمــه یــا کســور بازنشســتگی کــه بــه هــر 
یــک از صندوق های بیمه بازنشســتگی 
پرداخت شده اســت، براساس تقاضای 
کتبــی بیمه شــده موضــوع ایــن قانــون 
یــا بازمانــدگان واجــد شــرایط او پــس از 
به روزرسانی از صندوق قبلی به صندوق 
بیمه شــده  می شــود.  منتقــل  جدیــد 
ذی نفع تقاضای انتقال سابقه پرداخت 
را  بازنشســتگی  کســور  یــا  بیمــه  حــق 
به صورت کتبــی به صندوق جدیــد ارائه 

کرده و صندوق جدید نیز پس از بررســی 
و انطبــاق تقاضــا بــا ضوابــط و مقــررات 
انتقــال  مــاه  یــک  مــدت  در  ذی ربــط 
وجــوه حق بیمــه یا کســور بازنشســتگی 
را از صنــدوق بازنشســتگی قبلــی تقاضــا 
قبلــی  بازنشســتگی  می کنــد. صنــدوق 
کثــر در مــدت ســه  مکلــف اســت حدا
مــاه از تاریــخ تقاضــای صنــدوق جدید، 
 وجــوه قابــل انتقــال را بــه آن صنــدوق

 منتقل کند.
براســاس تبصره این مــاده؛ در صورتی 
کــه صندوق هــای مشــمول ایــن مــاده 
طبق مقررات، عــالوه بر پرداخت حقوق 
بازنشســتگی، ازکارافتادگی اعــم از کلی و 
جزئی و فــوت، مشــترکان خــود را در برابر 
بــارداری،  کمــک ازدواج،  بیماری هــا، 
حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو 
بیمه کــرده باشــند، هنــگام انتقــال حق 
بیمه یا کســور بازنشســتگی بــه صندوق 
مقصد، سهم درمان به عالوه یک درصد 
بابت مزایای یادشده از جمع وجه قابل 

انتقال کسر می شود.

 مجلس با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی
 به صندوق جدید موافقت کرد


