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مدیر عامل آتش نشانی تهران خبر داد:

انجام  ٧٢هزار عملیات آتشنشانی
در تهران طی سال گذشته
مدیــر عامــل ســازمان
آتــش نشــانی و خدمــات
ایمنــی شــهرداری تهــران از
انجــام م  ٧٢هــزار عملیــات
آتشنشــانی و  ٢۵هــزار
بازدیــد ایمنــی در تهــران
طــی ســال گذشــته خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مهــدی داوری در مراســم روز آتشنشــان
بــا تبریــک هفتــم مهــر مــاه روز آتــش نشــانی و ایمنــی و
بــا گرامیداشــت یــاد  ۵٨شــهید ســازمان آتــش نشــانی،
اظهــار کــرد :امــروز روز آتــش نشــان اســت و مــی خواهــم از
همکارانــم بگویــم چــرا کــه مــا بــا شــغلی متفــاوت و وظیفــه
ای خــاص رو بــرو هســتیم و عملکــردی بــا ریســک بــاال
داریــم کــه شــرایط را بــرای آتــش نشــانان ســخت میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه روحیــه ایثارگــری و عشــق خدمــت بــه
مــردم اولیــن ویژگــی یــک آتــش نشــان اســت گفــت :مهــارت
و تــوان بــاال نیــز یکــی از ویژگــی هــای آتــش نشــانان اســت.
داوری بــا اشــاره بــه جملــه و مثالــی از آتــش نشــانی کــه هیچ
دو حریقــی شــبیه بــه هــم نیســت ،گفــت :آتــش نشــانان بــا
حــوادث بســیاری روبــرو هســتند و طیــف حوادثــی کــه آتــش
نشــانان بــا آن روبــرو مــی شــود مثــل هــم نیســت.
وی افــزود :در ســال گذشــته  ٧٢هــزار عملیــات انجــام شــد
کــه  ٣٠درصــد ایــن هــا آتــش ســوزی بــود و بقیــه عملیــات
هــا نیــز کمــک بــه مــردم در هــم مشــکلی اســت .همچنیــن
بیــش از  ٢۵هــزار ســاختمان بازدیــد ایمنــی نیــز انجــام شــده
اســت .داوری بــا تاکیــد بــر اینکــه آتــش نشــانان بــه ایــن
مســئولیت اجتماعــی خــود آگاهنــد گفــت :تــاش مســتمری
انجــام شــده اســت کــه ســطح آگاهــی در ایــن خصــوص
افزایــش پیــدا کنــد .مهــم تریــن مســئله بــرای شــهر مــا ایــن
اســت کــه شــهروندانی را داشــته باشــیم کــه ایمنــی را مطالبه
کننــد و در ایــن زمینــه آمــوزش هــای شــهروندی بســیار
میتوانــد اثربخــش باشــد.
مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی تهــران افــزود :یکــی از
مســایل دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود مســئله ایمنــی
خــود آتــش نشــانان اســت .یکــی از نگرانــی هــای مــا ســامت
آتــش نشــانان اســت کــه در ایــن زمینــه ســعی شــده کــه
اســتانداردهای شــغلی وارد شــود حتــی اداره ایمنــی آتــش
نشــانان تشــکیل شــده کــه ســعی داریــم از ایــن طریــق
ســامت آتــش نشــانان را حفــظ کنیــم.

محسن هاشمی:

شهروندان از خدمات آتش نشانی رضایت دارند

رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت :امــروز بــا حضــور ۵
هــزار آتــش نشــان ،در کمتــر از  ۵دقیقــه آتشنشــانا ن بــه محــل
حریــق مــی رســند و فکــر مــی کنــم شــهروندان راضــی باشــند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،محســن هاشــمی در جلســه شــورای
شــهر تهــران ،گفــت :ابتــدا از حضــور پرتــاش هیــات عالــی رتبــه
دیپلماتیــک جمهــوری اســامی در اجــاس ســاالنه ســازمان ملــل
در نیویــورک قدردانــی مــی کنیــم.
وی ادامــه داد :مالقاتهــای متعــدد ریاســت جمهــور در باالتریــن
ســطح دیپلماســی بــا ســران  ۱۲کشــور مهــم جهــان ومنطقــه و
ســخنرانی در نشســت ســاالنه ســازمان ملــل متحــد کــه بــا حضــور
قریــب بــه اتفــاق هیاتهــای دیپلماتیــک کشــورهای مختلــف انجــام
شــد در کنــار گفتگوهــای صریــح بــا رســانه هــای آمریکایــی وبیــن
المللــی ،کارنامــه موفقــی را بــرای دیپلماســی ایــران در حالــی رقــم
زدنــد کــه بیشــترین تــاش را در جهــت ایجــاد ایــران هراســی
در ماههــای اخیــر از ســوی مثلــث آمریکایــی ،عبــری ،عربــی
شــاهد بودیــم .رییــس شــورای شــهر تهــران تصریــح کــرد :ارائــه
منطــق جمهــوری اســامی کــه مبتنــی بــر اعتــدال در سیاســت
خارجــی اســت ،موجــب ایجــاد تناقــض در جبهــه مقابــل گردیــد
و امیدواریــم ،در داخــل کشــور نیــز شــاهد همگرایــی و وحــدت
جریانــات سیاســی حــول منافــع ملــی و پرهیــز از تضعیــف نظــام
بــه دلیــل تفــاوت ســلیقه باشــیم .وی در رابطــه بــا مســائل مطــرح
شــده اخیــر در رســانه هــا ،تاکیــد کــرد :در مــورد حــذف نــام
شــهید از تابلــو برخــی معابــر ،طــی یــک هفتــه اخیــر کــه کمیتــه
ویــژه ای بــه ریاســت علــی اعطــا ،کــه مفتخــر بــه کســوت فرزنــد
شــهیدی اســت ،بــا جدیــت مشــغول بررســی موضــوع بــوده و
مکاتباتــی بــا دســتگاههای ذیربــط صــورت گرفتــه اســت.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد :

تامین مالی  ۵۰۰۰میلیارد تومانی دولت در بورس انرژی
مدیــر عامــل بــورس انــرژی ایــران گفــت :بــا پایــان
موفقیتآمیــز عرضــه اولیــه  ۶۰۰میلیــارد تومانــی روز
گذشــته اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد مبتنــی بــر نفــت
خــام در بــازار مشــتقه بــورس انــرژی ایــران ،حجــم تامیــن
مالــی دولــت از ایــن بــازار در کمتــر از  ۳۰روز گذشــته بــه
 ۵۰۰۰میلیــارد تومــان رســید.
ســید علــی حســینی در گفتوگــو بــا ایســنا ،از پایــان
موفقیتآمیــز مرحلــه دوم تامیــن مالــی بــزرگ دولــت از
طریــق عرضــه اولیــه  ۲۵۰۰میلیــارد تومــان اوراق ســلف
مــوازی اســتاندارد نفــت خــام ســبک داخلــی خبــر داد و
گفــت :عرضــه اولیــه  ۱۹۰۰میلیــارد تومــان از ایــن اوراق
در روز چهارشــنبه (ســوم مهــر مــاه) انجــام شــد و در روز
گذشــته نیــز بخــش دیگــری از ایــن عرضــه اولیــه بــه
ارزش  ۶۰۰میلیــارد تومــان بــا موفقیــت پایــان پذیرفــت.
بــه ایــن ترتیــب بــا انجــام ایــن مرحلــه ،حجــم کل تامیــن
مالــی دولــت از حــدود  ۳۰روز قبــل تــا کنــون در بــازار
مشــتقه بــورس انــرژی ایــران بــه  ۵۰۰۰میلیــارد تومــان
بالــغ شــده اســت .وی بــا بیــان اینکــه ایــن اوراق تحــت
عنــوان قراردادهــای ســلف مــوازی اســتاندارد نفــت خــام
ســبک داخلــی توســط وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ،بــه

نمایندگــی از دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه عمــوم
ســرمایهگذاران در بــازار مشــتقه بــورس انــرژی ایــران
عرضــه شــد ،افــزود :مجمــوع قراردادهــای ســلف مــوازی
اســتاندارد نفــت خــام ســبک داخلــی کــه در مرحلــه دوم
منتشــر و پذیرهنویســی شــد ،بالــغ بــر ســه میلیــون و
 ۴۹۷هــزار و  ۵۶۲قــرارداد اســت کــه بــه قیمــت اســمی
هــر قــرارداد  ۷۱۴هــزار و  ۷۸۳تومــان و بــه روش حــراج
ناپیوســته عرضــه عمومــی شــدهاند.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه با اشــاره بــه جزئیــات متعهدان
پذیرهنویســی ایــن اوراق ،گفــت :صنــدوق ســرمایهگذاری بــا
درآمــد ثابــت کــم هســتند ،صنــدوق ســرمایهگذاری یکــم
کارگــزاری بانــک کشــاورزی ،صنــدوق ســرمایهگذاری
بــا درآمــد ثابــت کیــان ،تامیــن ســرمایه ســپهر ،بانــک
خاورمیانــه ،صنــدوق ســرمایهگذاری اندوختــه پایــدار
ســپهر و در نهایــت شــرکت تامیــن ســرمایه کاردان از جملــه
هفــت متعهــد پذیرهنویــس ایــن اوراق در بــورس انــرژی
ایــران هســتند.
بــه گفتــه وی ،مــدت و سررســید قراردادهــای مربــوط بــه
اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد نفــت خــام ســبک داخلــی
 ۱۳ماهــه بــوده و ایــن اوراق منضــم بــه اختیــار خریــد و

فــروش تبعــی هســتند .همچنیــن مهلــت تســویه در دوره
عرضــه اولیــه و معامــات ثانویــه یــک روز کاری پــس از
انجــام معاملــه و تســویه نقــدی در سررســید حداکثــر ســه
روز کاری پــس از آخریــن روز معامالتــی خواهــد بــود.
حســینی تصریــح کــرد :بــورس انــرژی بــه عنــوان بــازار
شــفاف و متشــکل ،نقــش موثــر در تامیــن مالــی طــرح
هــای توســعه ای صنعــت نفــت و گاز داشــته و همچنیــن
مســیری مطمئــن بــرای حضــور تجــار بیــن المللــی در بــازار
حامــل هــای انــرژی اســت.
بــه اعتقــاد او ،تامیــن مالــی  ۵۰۰۰میلیــارد تومانــی اخیــر
دولــت جمهــوری اســامی ایــران از طریــق انتشــار اوراق
ســلف مــوازی اســتاندارد مبتنــی بــر نفــت خــام ســبک و
همچنیــن انتشــار اوراق  ۵۰۰میلیــارد تومانــی مبتنــی بــر
میعانــات گازی کنــگان نشــاندهنده یکــی از کارکردهــای
مفیــد بــورس انــرژی در تامیــن مالــی موثــر و جــذب و بــکار
گیــری ســرمایه هــای مــردم در چارچــوب هــای صحیــح و
علمــی اســت.

رییس شورای اسالمی شهر تهران :

رییسجمهوری کارنامه موفقی را برای دیپلماسی ایران رقم زد

رییــس شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت:
رییسجمهــوری در اجــاس ســاالنه ســازمان ملــل
کارنامــه موفقــی را بــرای دیپلماســی ایــران رقــم زد.
بــه گــزارش ایرنــا محســن هاشــمی در یکصــد و شــصت
و هفتمیــن جلســه شــورای شــهر اظهارداشــت :مالقــات
هــای متعــدد رییسجمهــوری در باالتریــن ســطح
دیپلماســی بــا ســران  ۱۲کشــور مهــم جهــان و منطقــه
و نیــز ســخنرانی در نشســت ســاالنه ســازمان ملــل کــه
بــا حضــور قریــب بــه اتفــاق هیاتهــای دیپلماتیــک
کشــورهای مختلــف انجــام شــد در کنــار گفــت و گوهــای
صریــح بــا رســانه هــای آمریکایــی و بینالمللــی ،کارنامــه
موفقــی را بــرای دیپلماســی ایــران بــه همــراه داشــت.
وی ضمــن تشــکر از حضــور پرتــاش هیــات دیپلماتیــک

جمهــوری اســامی در اجــاس ســاالنه ســازمان ملــل در
نیویــورک بیــان کــرد :بیشــترین تــاش را در ایجــاد ایــران
هراســی در مــاه هــای اخیــر از ســوی مثلــث آمریکایــی،
عبــری ،عربــی شــاهد بودیــم.
رییــس شــورای شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه ارائــه منطــق
جمهــوری اســامی کــه مبتنــی بــر اعتــدال در سیاســت
خارجــی اســت ،موجــب ایجــاد تناقــض در جبهــه مقابــل
شــد اظهارامیــدواری کــرد در داخــل کشــور نیــز شــاهد
همگرایــی و وحــدت جریانهــای سیاســی حــول منافــع
ملــی و پرهیــز از تضعیــف نظــام بــ ه دلیــل تفــاوت
ســلیقهها باشــیم.
هاشــمی در ادامــه بــا اشــاره بــه مســایل مطــرح شــده
اخیــر در رســانه هــا در مــورد حــذف نــام شــهید از تابلــو
برخــی معابــر گفــت :طــی یــک هفتــه اخیــر کــه کمیتــه
ویــژهای بــه ریاســت ســخنگوی شــورا کــه مفتخــر بــه
کســوت فرزنــد شــهیدی اســت بــا جدیــت مشــغول

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد :

بررســی موضــوع بــوده و مکاتباتــی بــا دســتگاههای
ذیربــط انجــام شــد .وی بــا اشــاره بــه فرمایشــات اخیــر
مقــام معظــم رهبــری در پیــام اخیــر خــود بــه خانــواده
شــهدا در هفتــه دفــاع مقــدس تاکیــد کــرد :جــا دارد
از توجــه و حساســیت ایشــان بــه مســایل فرهنگــی در
حــوزه مدیریــت شــهری قدردانــی کنیــم و بــه محــض
آمــاده شــدن گــزارش کمیتــه ویــژه ،نتیجــه بــه اطــاع
افــکار عمومــی خواهــد رســید.
هاشــمی در ادامــه بــا بیــان اینکــه امــروز روز ملــی آتــش
نشــان نیــز هســت ،یــاد و خاطــر آتشنشــانان شــهید
بویــژه  ۵۹شــهید آتــش نشــانی تهــران را گرامــی داشــت.
رییــس شــورای اســامی شــهر تهــران همچنیــن بــا اشــاره
بــه وضعیــت ترافیکــی پایتخــت عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه
آغــاز ســال تحصیلــی جــا دارد از همــه عوامــل خدمتگــزار
در حــوزه انجــام خدمــات بــه دانــش آمــوزان و فرهنگیــان
بویــژه در بخــش حمــل و نقــل و ترافیــک قدردانــی کنــم.

رئیس مجلس شورای اسالمی :

پرداخت ماهانه حقالتدریس شاغلین و حقوق خرید خدمتیها

مرکز پژوهش ها سریع تر گزارش بیانیه گام دوم را ارائه کند

معــاون برنامهریــزی و توســعه منابــع وزارت
آمــوزش و پــرورش اعــام کــرد کــه طــی
هماهنگیهایــی کــه بــا ســازمان برنامــه
انجــام دادیــم و بــر اســاس دســتورالعمل
پرداخــت حقوقــی کــه ســازمان برنامــه و
بودجــه صــادر کــرده ،حقالتدریــس شــاغلین
و حقــوق نیروهــای خریــد خدمتــی از مهــر
مــاه بــه صــورت ماهانــه پرداخــت میشــود.
علــی الهیــار ترکمــن در گفتوگــو
بــا ایســنا ،دربــاره پرداخــت ماهانــه
حــق التدریــس شــاغلین و نیروهــای
خریدخدمــات توضیحاتــی ارائــه و اظهــار
کــرد :مــاه گذشــته اخبــاری از رایزنــ ی بــا
ســازمان برنامــه و بودجــه منتشــر شــد کــه
در راســتای اجــرای بنــد کاف تبصــره ۱۲
قانــون بودجــه اســت .در ایــن بنــد اشــاره
شــده اســت کــه دســتگاههای اجرایــی بایــد
تمــام مــواردی کــه ماهیــت حقــوق دارد را
بــه صــورت منظــم و ماهانــه هماننــد حقــوق
پرداخــت کننــد.
وی افــزود :در آمــوزش و پــرورش غیــر
از حقــوق کارکنــان رســمی ،پیمانــی و
قــراردادی چهارقلــم دیگــر ماهیــت حقــوق
دارنــد کــه حقالتدریــس آزاد ،حقالتدریــس

رئیــس مجلــس شــورای اســامی از
رییــس مرکــز پژوهــش هــای مجلــس
خواســت هــر چــه ســریعتر نســبت بــه
ارائــه گــزارش بیانیــه گام دوم اقــدام
کنــد.
حســینعلی حاجــی دلیگانــی در
ادامــه جلســه علنــی مجلــس شــورای
اســامی ،بــا تشــکر از نطــق امــروز
علــی الریجانــی دربــاره ابــاغ سیاســت
هــای کلــی نظــام از ســوی رهبــری
معظــم انقــاب گفــت :از شــما دربــاره
نکاتــی کــه درخصــوص ابــاغ سیاســت
هــای کلــی نظــام ارائــه کردیــد ،تشــکر
مــی کنیــم و امیدواریــم بــه موقــع
مــواردی کــه اشــاره کردیــد عملیاتــی
شــود؛ همچنیــن امیدواریــم وظایفــی
کــه مجلــس در قبــال بیانیــه گام دوم
کــه حضــرت آقــا فرمودنــد و حداقــل
دو مرتبــه جنابعالــی در صحــن نکاتــی
دربــاره آن گفتیــد ،عملیاتــی شــود.
وی افــزود :قــرار بــود مرکــز پژوهــش
هــا بــر روی بیانیــه گام دوم و وظایــف
مجلــس نســبت بــه آن گزارشــی تهیــه
کنــد کــه نمــی دانیــم ایــن گــزارش بــه

شــاغلین ،حقــوق نیروهــای خریــد خدمــت و
ســرباز معلمهــا را شــامل میشــود.
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه
از ســال  ۹۷حقــوق ســرباز معلمهــا و حــق
التدریسهــای آزاد را بــه صــورت ماهانــه
پرداخــت میکنیــم و معوقــهای در ایــن دو
قلــم نداشــتهایم گفــت :دو قلــم حقالتدریــس
شــاغلین و نیروهــای خریــد خدمتــی معوقــه
میشــد کــه بایــد پرداخــت آن طبــق قانــون
بــه صــورت ماهانــه انجــام میگرفــت.
الهیــار ترکمــن ادامــه داد :طــی
هماهنگیهایــی کــه بــا ســازمان برنامــه
انجــام دادیــم و بــر اســاس دســتورالعمل
پرداخــت حقوقــی کــه ســازمان برنامــه
و بودجــه صــادر کــرده ،حقــوق ایــن دو
گــروه نیــز از مهــر مــاه بــه صــورت ماهانــه
پرداخــت میشــود.

عمــر مجلــس مــی رســد؛ هنــوز بــرون
دادی رخ نــداده و درخصــوص وظیفــه
مجلــس در قبــال بیانیــه گام دوم کــه
مربــوط بــه  ۴۰ســال دوم انقــاب مــی
شــود ارائــه نشــده اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
پاســخ وی گفــت :بــرای تهیــه ایــن
گــزارش بــازه زمانــی بــرای مرکــز
پژوهــش هــا در نظــر گرفتــه ایــم
کــه هنــوز ایــن مرکــز گزارشــی ارائــه
نــداده اســت ،از کاظــم جاللــی رییــس
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس شــورای
اســامی مــی خواهیــم هــر چــه
ســریعتر نســبت بــه ارائــه ایــن گــزارش
اقــدام کنــد.

