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برخی کارهای دولت
از آرزوهای دیرینه کشور بود
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5
رئیس مرکز خشکسالی
دالیل علمی وقوع سیل را
در گفتوگو با «شهروند» توضیح داد؛

غول مونسون
باالی سر ایران
6

ایندغدغهها
دور سر اسکوچیچ
میچرخند!
همهچالشهایی کهسرمربیتی مملیفوتبال
در بازگشتبهایرانباآنهامواجهاست

 7 4روز پس از حادثه؛بازدید میدانی رئیس جمعیت هالل احمر،
استاندار تهران و نمایندگان سازمانهای بینالمللی از مناطق سیل زده تهران

کنارتانمیمانیم

3

3

تازه

مجلس با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی
به صندوق جدید موافقت کرد
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
بــا قابلیــت انتقــال حــق بیمــه یــا کســور
بازنشســتگی براســاس تقاضــای کتبــی
بیم هشــده از صنــدوق قبلــی بــه جدیــد
موافقت کردند.
در جلسهعلنیروز چهارشنبهمجلس
شــورای اســامی در جریان بررسی طرح
نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی
بینصندوقهایبازنشستگیو تجمیع
ســوابق بیمهای اشــخاص با ماده ۳این
طرح موافق شد.
براســاس مــاده  ۳ایــن طــرح؛ حــق
بیمــه یــا کســور بازنشســتگی کــه بــه هــر
یــک از صندوقهای بیمه بازنشســتگی
پرداخت شده اســت ،براساس تقاضای
کتبــی بیم هشــده موضــوع ایــن قانــون
یــا بازمانــدگان واجــد شــرایط او پــس از
بهروزرسانی از صندوق قبلی به صندوق
یشــود .بیم هشــده
جدیــد منتقــل م 
ذینفع تقاضای انتقال سابقه پرداخت
حــق بیمــه یــا کســور بازنشســتگی را
بهصورت کتبــی به صندوق جدیــد ارائه

کرده و صندوق جدید نیز پس از بررســی
و انطبــاق تقاضــا بــا ضوابــط و مقــررات
ذیربــط در مــدت یــک مــاه انتقــال
وجــوه حق بیمــه یا کســور بازنشســتگی
را از صنــدوق بازنشســتگی قبلــی تقاضــا
میکنــد .صنــدوق بازنشســتگی قبلــی
مکلــف اســت حدا کثــر در مــدت ســه
مــاه از تاریــخ تقاضــای صنــدوق جدید،
وجــوه قابــل انتقــال را بــه آن صنــدوق
منتقل کند.
براســاس تبصره این مــاده؛ در صورتی
قهــای مشــمول ایــن مــاده
کــه صندو 
طبق مقررات ،عــاوه بر پرداخت حقوق
بازنشســتگی ،ازکارافتادگی اعــم از کلی و
جزئی و فــوت ،مشــترکان خــود را در برابر
یهــا ،کم ـکازدواج ،بــارداری،
بیمار 
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 میشود.

3

خبر

3

معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک ایران:

۴۷هزار طرح صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور درحال ساخت است
معــاون برنامهریــزی ســازمان صنایع
کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران
از فعالیــت ۴۷هــزار و  ۲۴۲طــرح
صنعتــی در دســت اجرا و ساختوســاز
در شــهرکها و نواحــی صنعتــی کشــور
خبر داد.
«رضا غالمــی اوریمی» اظهار داشــت:
«ایــن طر حهــای صنعتــی در رشــته
فعالیتهــای مختلــف شــامل فلــزی،
شــیمیایی ،غذایی و آشــامیدنی ،کانی
غیرفلزی ،ســلولزی ،خدمات ،نســاجی
و برق و الکترونیک در ســطح شهرکها
و نواحی صنعتی سراســر کشــور درحال
ساخت است».
او بــا بیــان اینکه از ایــن تعــداد طرح،
چهارهــزار و  ۲۰۴مــورد در مرحلــه
نصــب ماشــینآالت هســتند ،افــزود:
«بــا حمایــت از ایــن طر حهــا و بــه
بهرهبــرداری رســاندن آنهــا تــا پایــان
امســال هشــتهزار فرصــت شــغلی
جدیــد در کشــور فراهــم خواهد شــد».
معــاون برنامهریــزی ســازمان صنایــع

کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران
در ادامــه از رشــد ۲۰درصــدی تعــداد
طر حهــای درحــال ساختوســاز در
سطح شهرکها و نواحی صنعتی کشور
در سال ۱۴۰۰نسبت به ســال قبل از آن
خبــر داد .او اضافهکــرد« :در ســالهای
اخیر شــاهد اســتقبال متقاضیان برای
حضور و ســرمایهگذاری در شــهرکها و
نواحــی صنعتــی بودهایــم ،بهطوری که
حتی در برخــی از شــهرکهای صنعتی
کشــور بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه
هســتیم ».غالمیاوریمــی تصریحکــرد:
«رونــد روبهرشــد ســرمایهگذاری
صنعتی در اســتانهای کشــور نشــانگر
شکســت تحریمهــای ظالمانــه
دشــمنان و عالقهمنــدی کارآفرینــان
بــه ســرمایهگذاری و فعالیتهــای
تولیــدی بــا وجــود همــه مشــکالت و
تنگناهاســت ».بــه گفتــه او هما کنــون
 ۸۴۷شــهرک و ناحیه صنعتی در کشور
درحــال بهرهبــرداری و وا گــذاری زمین
به ســرمایهگذاران هســتند کــه فعالیت

بیــش از ۴۹هــزار واحــد صنعتــی بــه
بهرهبرداری رســیده و افزونبــر ۴۷هزار
طــرح صنعتــی درحــال ساختوســاز
در ســطح ایــن مناطــق ،گویــای حضور
پررنــگ بخــش خصوصــی در حــوزه
صنعــت و تولیــد در کنــار بسترســازی
و تســهیلگری دولــت اســت .ســازمان
صنایــع کوچک و شــهرکهای صنعتی
ایــران و شــرکتهای اســتانی تابعــه
آن ا کنــون بــا داشــتن  ۵۰۹شــهرک و
 ۳۳۸ناحیــه صنعتــی و  ۵منطقــه ویژه
اقتصــادی درحــال بهرهبــرداری۸۴ ،
شــهرک و ناحیــه صنعتــی تخصصــی،
 ۶شــهرک فنــاوری ۴۰ ،مرکــز خدمــات
فنــاوری و کس ـبوکار ،دو مجتمــع
فنــاوری اطالعــات و خدمــات
نرمافــزاری۹۹ ،هــزار و  ۱۴۳قــرارداد
منعقده و بهرهبرداری از ۴۹هزار و ۵۲۹
واحــد صنعتــی و س ـههزار و  ۲۴۵واحد
کارگاهــی ،زمینــه اشــتغال مســتقیم
۹۸۷هــزار و  ۷۵نفــر را در سراســر کشــور
فراهم کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه:

رسیدگی به اتهامات
هواشناسی در
دادگاه در صورت
احراز قصور
3

دولت تصویب کرد

اختصاص  ۲.۵همت
برای بیمه حوادث
طبیعی ساختمان
7

گزارش «شهروند» از جنجالیترین گروگانگیری
پایتخت در خیابان آجودانیه

داستان «شیر غران»
و نقشهاش برای
اصالح اقتصاد
3

ویژه

از کیوسکهای مطبوعاتی تهران بخواهید

چه کیس عباس را کشت؟
برای اولین بار «شهروند» پرونده پزشکی
و پشت صحنه مرگ کیارستمی را کالبدشکافی میکند

برای درخواست خرید پستیعدد یک را به شماره  ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲پیامک کنید

خواستهمادر ارشااقدسی
یکسالبعداز درگذشت

میخواهم علت مرگ
پسرم مشخص شود

