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فعالیت مشروط تاالرهای پذیرایی
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فرمانده ستاد مدیریت کرونا تهران توضیح داد:

ارتباط آلودگی هوا با
مرگ و میر ناشی از کرونا

فرمانده ستاد مدیریت کرونا تهران با اشاره به ارتباط
میان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا با آلودگی هوا ،بر
لزوم اتخاذ تصمیمات موثرتر تاکید کرد.
دکتر علیرضا زالی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی
هوا ضمن قدردانی از استاندار تهران برای داشتن نگاه
سالمت محور در استان تهران گفت :ارتباط بین مرگ
و میر کرونا و آالیندگی هوا وجود دارد و در شرایطی که
شاهد افول پیک سوم در تهران هستیم به دلیل حجم و
تراکم جمعیتی در این استان روند افول تدریجی و آرام
است /....صفحه 2

گزارش «امتیاز» از وضعیت هوای در پایتخت؛

حضور علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال!

مقصر اصلی آلودگی هوا کیست!؟

علی کریمی تیمش را
در فدراسیون چید!

چهره محبوب فوتبال ایران واقعا قصد دارد در
انتخابات فدراسیون فوتبال حاضر شود .علی کریمی اخیرا
اعالم کرد در انتخابات فدراسیون فوتبال حاضر می شود ولی
کسی آن را جدی نگرفت .حاال اما مشخص شده او کامال
این حرف را جدی زده و از همین حاال تمام اقدامات خود را
برای جمع آوری رای آغاز کرده است .کریمی پشتوانه فوتبالی
خوبی دارد و حداقل کاپیتانهای سابق تیم ملی را به عنوان
حامی در کنار خود می بیند .آنها قرار است در مجمع باشند
و به احتمال زیاد رایشان علی کریمی خواهد بود .بد نیست بدانید او حتی تیم خود را انتخاب
کرده و مثال از همین حاال می داند اگر رئیس شود دبیر کل فدراسیونش چه کسی خواهد بود.

خبر
فعالیت مشروط تاالرهای پذیرایی تهران

رئیس اتاق اصناف تهران ،از شروع
فعالیت مشروط تاالهای پذیراییها از
ابتدای هفته آینده خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از اتاق
اصناف تهران ،قاسم نوده فراهانی با اشاره به
اینکه با شیوع بیماری کرونا همه واحدهای
صنفی تاالرهای پذیرایی در تهران و سطح
کشور تعطیل شدند و زیان جبران ناپذیری
را به این واحدها وارد کرده است گفت :در
جلسهای که با حضور آقای علیرضا زالی
فرمانده ستاد مقابله با کرونای کالنشهر
تهران برگزار شد ،همه نقطه نظرات
بررسیهای کارشناسی در این زمینه ارائه،
و مقرر شد چنانچه تاالرهای پذیرایی در
تهران با یک سوم ظرفیت خود میهمان
بپذیرند ،فعالیت مجددا این واحدهای
صنفی آغاز شود.
فراهانی افزود :اگر استانداری تهران
موافقت کند تاالرهای پذیرایی از هفته
آینده فعالیت خود را آغاز کنند به شرطی
که با یک سوم ظرفیت کار کنند تا ضمن
رعایت فاصله گذاری ،شیوه نامههای
بهداشتی نیز در این واحدهای صنفی به
دقت رعایت شود.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد:
بیش از  ۶۰۰تاالر پذیرایی در تهران وجود
دارد که از اواخر سال گذشته تعطیل شده
و نیروی انسانی آن نیز بیکار شده است.
فراهانی گفت :به دلیل جلوگیری
از انتشار ویرس کرونا و حفظ سالمتی
مردم و شهروندان ،تاکنون مشکالت
زیادی از واحدهای صنفی را با برگزاری
جلسات کارشناسی با مسئوالن حل
و فصل کردیم و امیدواریم بتوانیم با
موافقت استانداری تهران مشکالت این
واحدهای صنفی را نیز برطرف کنیم.
وی در خصوص میزان رعایت شیوه
نامههای بهداشتی در واحدهای صنفی
در سطح شهر تهران ،افزود :بازرسیهای
مستمر اتاق اصناف و اتحادیهها نشان
میدهد که همه واحدهای صنفی در
رعایت شیوه نامههای بهداشتی مصمم
هستند ،به طوری که هم اکنون افراد
بدون ماسک نمیتوانند وارد واحدهای
صنفی در سطح شهر تهران شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه
با اشاره به اهمیت قانون نظام صنفی،
اصالح جامع این قانون را ضروری
دانست و گفت :با آغاز جلسات بررسی
بندهای طرح پیشنهادی اصالح قانون
نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی ،میتوانیم در
خصوص اصالحات قانون نظام صنفی
در کشور اظهار نظر کنیم؛ قانون نظام
صنفی نیازمند اصالحات اساسی است
و باید بازنگری در قانون بصورت جامع
صورت پذیرد.
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روحانی :مردم مراعات نکنند درگیر موج جدید کرونا خواهیم شد

اگر ویروس انگلیسی وارد شود ،با مشکل بزرگی روبرو می شویم

رئیسجمهور گفت :اگر همه مردم همچنان با
پایداری مراقبت نکنند احتمال دارد موج دیگری از کرونا
در بهمن و اسفند داشته باشیم.
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی
رئیسجمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار
کرد :برخی کشورها فکر میکردند با کارهای پلیسی در
مدت کوتاهی میتوانند کرونا را مهار کنند .کشورهایی که
مردمشان بیشتر همراهی کردند و رهبران کشورها توجه
ویژهای به این بیماری داشتند ،موفقتر بودند.
روحانی افزود :در ایران موفقیت خوبی را در موج اول
و دوم و سوم داشتیم و همه ارگانها نیز در این زمینه فعال
شدند و توانستیم موج سوم را در زمان کوتاهی مهار کنیم.
ما امروز به جز  ۴شهرستان ،کل کشور زرد و و در برخی
موارد نارنجی است.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* رسیدن به روند کاهشی بیماری بسیار سخت،
پرهزینه و نفسگیر است ،زمانی که این شرایط مناسب
بخواهد بهم بریزد ،در یک زمان کوتاهی به شرایط بدتر
برمیگردیم که جبرانش سخت است .اگر همه مردم
همچنان با پایداری مراقبت نکنند احتمال دارد موج
دیگری در بهمن و اسفند داشته باشیم.
* از مردم به خاطر رعایت پروتکلهای بهداشتی در
ایام سوگواری حضرت زهرا(س) و سالروز شهادت سردار
سلیمانی تشکر می کنم .مردم عالقهمند بودند که در ایام
شهادت سردار سلیمانی برای این عزیز ،مراسم باشکوهتری
در سراسر کشور برگزار کنند .از مردم تشکر میکنم ضمن
ابراز احساسات پاکشان نسبت به این شهید ،پروتکلهای
بهداشتی را در همه ردهها رعایت کردند.
* در برخی از کشورها در آغاز این پاندمی که هنوز
این ویروس به آنها وارد نشده بود ،کشورهای گرفتار و
شیوههای مقابله را مسخره میکردند که بعد از مدت
کوتاهی آنها دومرتبه گرفتار شدند.
* برخی از کشورها فکر میکردند با ایجاد شرایط
پلیسی و قرنطینه سختگیرانه میتوانند این ویروس را در
زمان کوتاه کنترل کنند ولی بعد دیدند مثمرثمر واقع نشد
و دیدند شرایط قرنطینه طوالنی را نمیتوانند اجرا کنند و

ویروس دومرتبه فعال شد.
* برخی از رهبران پروتکلهای بهداشتی از ماسک
و فاصلهگذاری اجتماعی را به باد مسخره میگرفتند .در
میان این کشورها مردمی که همکاری بیشتری کرده،
اعتماد بیشتری به رهبرانشان داشتند و رهبرانشان توجه
به بیماری داشتند ،موفقتر عمل کردند.
* در ایران موفقیت خوبی را در این مدت چه در موج
اول و دوم و اخیرا در موج سوم داشتیم ،با فعالیت همه
ارگانها که به صحنه آمدند ،موج سوم را سریعتر از آنچه
دیگران پیشبینی میکردند ،توانستیم آن را مهار کنیم.
* در موفقیت این کار نقش رهبری را باید همیشه
مد نظر قرار بگیریم ،رهبر معظم انقالب اسالمی از آغاز بر
پروتکلهای بهداشتی تاکید کردند و هم تکلیف کردند
شرعا و قانونا به همه که باید مراقبت کنند ،هم شخص
خود ایشان بیشتر از همه توجه کردند و مراعات کردند.
دیدیم که ایشان مجلس عزایی تشکیل میدادند و
خودشان و کسی که مداحی یا سخنرانی میکرد بود .این
در واقع الگوی تاثیرگذاری برای کشور و برای همه ما بود.
*{ با اشاره به تشکیل ستاد ملی کرونا} :امروز ستاد
ملی کرونا پنجاه و یکمین جلسه خود را تشکیل داد و در
کنار آن قرارگاه کمیتههای مختلف آن که در طول این
مدت فعال بودن همه دست به دست هم دادند و شرایط

مناسبی را ما امروز شاهد هستیم *.در موجی که گرفتار
آن بودیم ،اروپا و آمریکا هم گرفتار بودند و آنها همچنان در
مسیر تصاعدی این ویروس و بیماری هستند و به کنترل و
مهار نرسیدند .این عمدتاً به خاطر این است که مردم ما در
صحنه مسئولیت پذیر بودند ،همکاری کردند و کادر درمان
با همه قدرت به صحنه آمد و مخصوصاً افزایش تستها
بسیار تاثیرگذار بود که باعث شد شرایط را کنترل و مهار
کنیم * .رسیدن به روند کاهشی بسیار سخت و پرهزینه
برای اقتصاد ،فرهنگ ،آموزش و روابط اجتماعی جامعه
است ،نزولی شدن پیک و رسیدن آن به شرایط مناسب
برای همه خیلی نفسگیر است .کار درمان از یک سو،
از طرف دیگر آنهایی که برای نظارت و مراقبت و کمک
در جامعه فعال هستند و از سمت دیگر آنهایی که لحاظ
اقتصادی خسارت میبینند .همه اینها بسیار پرهزینه و
سخت و زمانبر است.
* برعکس آن هم شرایط مناسب بخواهد به دلیل
عدم مراعات به خاطر مناسبتهای خانوادگی یا ملی و
مذهبی بهم بریزد این بار جبران آن بسیار سختتر از قبل
است.
* هم وزیر بهداشت و هم معاونین و هم سخنگو در
هفته اخیر بارها تذکر دادند که اگر همه مردم همچنان
مراقبت نکنند ،احتمال دارد با موج دیگری در بهمن

یا اسفند درگیر شویم .باید به این نکته توجه کنیم که
هزینه در اواخر بهمن و در اسفند از لحاظ اقتصادی بسیار
سنگین است چرا که تمام کسب و کار عدهای اواخر بهمن
و اسفند است بنابراین باید شرایطی را به وجود بیاوریم که
بهمن و اسفند شرایط مناسبتری باشد *.امیدواریم که
فعاالن اقتصادی ما هم در این فرصت بهترین استفاده را
داشته باشند و شب عید خوب و مناسبی را داشته باشیم و
شرایطی باشد که مردم در ایام عید بتوانند سفر بروند چرا
که شرایط مطلوب دلخواه ما است.
*این شرایط مطلوب در صورتی امکان پذیر است
که از امروز که سیزدهم دی ماه هستیم تا بهمن و اسفند
مراعات کنیم .چرا که مسئله عادی انگاری یک معضل
بزرگ برای ماههای آینده ما خواهد بود.
* مردم باید در رفت و آمدهای خانوادگی و شب
نشینیها و هم در وسائل حمل و نقل مثل اتوبوس ،مترو
بیشتر مراقب باشند چرا که بسیاری از سرایتها یا در
وسایل حمل و نقل یا در محلهایی که برای خرید یا برای
امور دیگر تجمع و اجتماع میکنند ،یا در دورهمیهای
خانوادگی رخ میدهد.
*{با اشاره به نگرانی مردم از ویروس جهش یافته
انگلیسی} :ویروس جدید ،ویروسی جهشیافته است
که نام آن را میتوان ویروس انگلیسی یا هر نام دیگری
گذاشت .اگر ما مراعات نکنیم ،دروازهها را محکم نگیریم و
این ویروس جدید وارد کشور شود با مشکل بسیار بزرگی
مواجه میشویم و مجددا کنترل کردن این ویروس بسیار
سخت است بنابراین باید خیلی مراقبت کنیم.
*{با اشاره فصل سرما به عنوان مساله دوم} :اکنون
ایام سرد و زمستانی است .در این ایام اگر از بودن یا نبودن
آنفلوانزا هم بگذریم خود به خود به خاطر سرما درها بسته
میشود و خانوادهها کنار هم قرار میگیرند و خطر ابتال
بیشتر است {*.با اشاره به مساله آلودگی هوا} :وقتی در
فصل سرما باد و باران وجود ندارد ما با مشکل وارونگی هم
مواجه هستیم .بنابراین تقاضای من از مردم عزیز و همه
آنهایی که مسئولیت نظارت و مراقبت دارند این است که با
توجه و مراقبت بیشتر بتوانیم این ایام را بگذرانیم و اسفند
و فروردین خوبی در انتظار ما باشد.

با تمدید گواهینامه استاندارد اروپا محقق شد؛

تایيد مجدد صدورمحصوالت مجتمع فوالد صنعت بناب به بازارهاي جهاني

مجتمع فوالد صنعت بناب موفق به تمديد گواهینامه استاندارد «»CE
 ،برای صادرات محصوالت توليدي خود به بازارهای اروپایی و جهانی شد.
به گزارش روابط عمومي گروه مالی گردشگری ،در مميزي مجدد
گواهينامه  CEبراي تمديد آن كه به درخواست اين مجتمع توسط نماينده
شركت DEDALبلغارستان صورت گرفت ،اين مجتمع موفق به تمديد
گواهینامه استاندارد اتحادیه اروپا  CEبرای محصوالت توليدي خود شد.
به منظور اعتبار دهي گواهينامه  ،CEهرسال يك دوره مميزي
مراقبتي انجام مي گيرد.
طي مميزي انجام شده ،تمام سيستمها و فرآيندهاي توليد و كيفيت
محصول نهايي شامل مستندات ،آزمايشگاه مركزي ،كنترل كيفي ،خطوط
توليد و همه سوابق مربوطه مورد بررسي و مميزي قرار گرفت و باتوجه
به اعالم سرمميزي ،نظر به نبود هيچگونه عدم انطباق ،گواهينامه فوق
تمدید شد.

گواهي استاندارد « »CEعالوه بر الزامی بودن آن برای صادرات
به کشورهای اروپایی ،به عنوان یک مبنای جهانی برای صادرات کاال به
سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی نيز به شمار می رود و دارندگان اين
استاندارد اجازه صدور محصول در بازارهاي جهاني به ويژه اروپا را دارا
هستند.محصوالت نوردي توليد شده در شركت فوالد صنعت بناب با توجه
به كيفيت باال ،تنوع محصول و تعدد خطوط توليد براي عرضه محصول
طبق نياز مشتريان در حداقل زمان بر اساس استانداردهاي داخلي و مطابق
با استانداردهاي جهاني با نام تجاري شاهين بناب و با داشتن توان توليد
ميلگرد از سايز  8تا 32با گريدهاي مختلف و انواع مقاطع فوالدي اعم
از نبشي ،تيرآهن ،ناوداني و همچنين شمش فوالدي ،كامل ترين سبد
محصوالت فوالدي را توليد و روانه بازار مي کند .عالمت  CEبر روی یک
محصول ،اعالم تولید کننده است که محصول مطابق با الزامات اساسی
قوانین مربوط به سالمت ،ایمنی و حفاظت از محیط زیست اروپا است.

حروف « »CEاختصار عبارت فرانسه «Conformité
 »Européeneاست که به معنای «سازگاری اروپایی» است.

خبر
وزیر راه و شهرسازی:

پرونده مسکن مهر ،امسال بسته
میشود

وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه
پرونده مسکن مهر طبق تعهد تا پایان
امسال بسته میشود ،گفت :بهترین رکورد
سازمان مجری ساختمانهای دولتی در
احداث بیمارستانها را علیزاده به نام خود
ثبت کرد.
محمد اسالمی امروز  ۱۳دی
در جلسه شورای معاونان وزارت راه و
شهرسازی که به تکریم و معارفه معاونان
وزیر راه و شهرسازی در حوزه سازمان
ملی زمین و مسکن و سازمان مجری
ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی
اختصاص داشت ،ضمن تسلیت سالگرد
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی ،گفت :در
یک دورهای مسئولیت را در وزارت راه و
شهرسازی پذیرفتیم که هر روز شرایط
سختتری بر کشور حاکم شد.
وی افزود :شرایطی که پیشبرد اهداف
کالن و سیاستهای تدوینشده ،نیازمند
رها شدن از روشهای سنتی و رایج بوده
و هست تا بتوانیم به تعهدات خود عمل
کنیم و قول و فعلمان یکی باشد .این از
جمله راهبردهایی است که در تمامی ارکان
وزارت راه و شهرسازی ،جاری است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :همگی
ما در وزارتخانه راه و شهرسازی به مردم،
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور قول
دادیم و تعهد کردیم که این تعهدات باید
محقق شود .زیرا چنانچه این قولها به هر
دلیلی عملیاتی نشوند چندین برابر تأثیرات
منفی ایجاد خواهد کرد.
وی با تصریح بر این نکته که باید
تعهدات وزارت راه و شهرسازی محقق
شود ،از تالشهای معاونان خود در
حوزههای مختلف ،سپاسگزاری و برای
همه آنها آرزوی توفیق کرد.
اسالمی از تالشهای مهندس
محمدجعفر علیزاده مدیرعامل سابق
سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات
عمومی و دولتی به واسطه زحمات
ارزشمند در طول  ۱۱سال خدمت در
وزارت راه و شهرسازی تشکر کرد و
توضیح داد :بهترین رکورد سازمان مجری
ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی
در احداث بیمارستانها را آقای علیزاده به
نام خود ثبت کرد.
وی موضوع مهم وزارت راه و
شهرسازی را در شرایط کنونی کشور،
موضوع مرتبط با زمین و مسکن برشمرد
و با اعالم اینکه وزارت راه و شهرسازی در
خصوص تولید مسکن ،تعهدات سنگینی
برعهده دارد ،خاطرنشان کرد :وزارت راه و
شهرسازی تعهد کرده است تا مسکن مهر
را حداکثر تا پایان امسال به اتمام برساند
که این مهم ،باید محقق شود.

