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وزیر ورزش و جوانان:

سرخآبیها در دروازه شورای
پذیرش بورس هستند

اعمال خاموشی در  ۱۰منطقه پایتخت؛

افزایش مصرف گاز خانگی علت خاموشی است

وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد :بررسیهای
فنی مربوط به خصوصی سازی  ۲باشگاه پرسپولیس و
استقالل انجام شده است و هم اکنون در دروازه شورای
پذیرش بورس هستیم .مسعود سلطانی فر در پایان جلسه
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با حضور در
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری
صدا و سیما مبنی بر چگونگی ادامه روند خصوصی سازی
باشگاههای پرسپولیس و استقالل گفت :همانطور که در
هفتههای اخیر گزارش دادیم این کار در چارچوب ضوابطی
که بازار سرمایه دارد و همچنین سازمان خصوصی سازی
به عنوان متولی این امر با جدیت ،دقت و حساسیت در حال پیگیری کردن آن است کار
در حال انجام شدن است /...صفحه 3

رئیس پلیس تهران بزرگ :

با خاموشی معابر تهران
به شدت مخالفیم

افرادی که با سالح بخواهند به صورت مشهود امنیت
جامعه را برهم بزنند باید منتظر برخورد قاطعانه و حتی
مسلحانه پلیس باشند نمیگذاریم با امنیت مردم شوخی
شود و اجازه نمیدهیم مجرمان امنیت را دچار اخالل
کنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت :ما به شدت با
خاموشی معابر تهران مخالفیم و رسماً و کتباً مخالفت خود
را در همان روزهای نخست به مراجع ذیصالح و شورای
تأمین اعالم کردیم/....صفحه 2

خبر
هشدار وزارت بهداشت :هوای
تهران بسیار ناسالم است

احتمال افزایش قابل توجه
بیماریهای قلبی یا ریوی و مرگ
زودرس در بیماران قلبی و سالمندان و
افزایش قابل توجه عالئم تنفسی در کل
جمعیت وجود دارد.
رییس گروه سالمت هوا و تغییر
اقلیم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی اعالم کرد که هوای کالنشهر
تهران در وضعیت بسیار ناسالم است
و از مردم و به ویژه گروههای حساس
خواست که از تردد غیرضروری در شهر
خودداری کنند.
عباس شاهسونی روز سه شنبه
درباره وضعیت هوای تهران بیان کرد:
کیفیت هوای کالنشهر تهران در وضعیت
بسیار ناسالم قرار دارد .عموم مردم به
خصوص گروههای حساس از تردد غیر
ضروری در سطح شهر اجتناب کنند.
وی ادامه داد :با توجه به پایداری
هوا و افزایش ترددها در سطح شهر،
کیفیت هوای شهر تهران در وضعیت
بسیار ناسالم قرار دارد .با توجه به اینکه
آالینده مسئول ذرات معلق است ،افراد
مبتال به بیماریهای قلبی یا ریوی،
سالمندان و کودکان باید از هر گونه
فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب
کنند .افراد دیگر باید از فعالیت های
طوالنی یا سنگین در خارج از منزل
اجتناب کنند.
شاهسونی گفت :در این شرایط در
صورت عدم رعایت استفاده از ماسک
مناسب و حضور در فضای آزاد ،احتمال
افزایش قابل توجه بیماریهای قلبی یا
ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی
و سالمندان و افزایش قابل توجه عالئم
تنفسی در کل جمعیت وجود دارد.
وی افزود :همچنین با توجه به
ارتباط افزایش غلظت آالینده های هوا
به خصوص غلظت ذرات معلق کوچکتر
از  ۲.۵میکرون و میزان ابتال و مرگ
ناشی از کووید  ۱۹از عموم مردم به
خصوص گروههای حساس مانند بیماران
قلبی ،ریوی ،زنان باردار ،سالمندان،
کودکان ،بیماران مبتال به دیابت و آسم
درخواست میشود که از تردد در فضای
آزاد اجتناب کنند.
ریس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم
وزارت بهداشت اظهار کرد :ورزشکاران
نیز از ورزش در فضای باز و نزدیک به
منابع آالینده هوا نظیر بزرگراهها اجتناب
کنند.
شاهسونی از مردم خواست جهت
حفظ سالمتی به جز موارد ضروری از
فعالیت سنگین در هوای آزاد اجتناب
کنند و در صورت ضرورت ،حداقل حضور
را در هوای آزاد داشته باشند.
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رئیس قوه قضائیه:

سالمت اداری انتظار همه مردم است

رئیس قوه قضائیه گفت :یکی از محورهای سخنان
مقام معظم رهبری در  ۱۹دی مسئله خنثیسازی
تحریمهاست و تالش همه دستگاهها باید با تکیه بر شعار
«ما میتوانیم» باشد.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه پس
از جلسه سران قوا که عصر دیروز به میزبانی دستگاه
قضا برگزار شد ،طی سخنانی اظهار داشت :از اینکه
جلسات سران سه قوه زود و با فاصله کم تشکیل میشود
خرسند هستم و بیان مشکالت مردم و طرح مسائل بین
قوا به بازشدن گرهها و گشایش منجر میشود و نقطه
امیدبخشی است .وی افزود :امروز انتظار مردم از قوای
سهگانه و نهادهای حکومتی این است که در اقداماتشان
امیدآفرین باشند و گرهگشایی کند ،تا دغدغههایی که
نسبت به مسائل معیشتی دارند برطرف و این گرهها
گشوده شود .هرچه اقدامات قوای تقنینی ،اجرایی و قضائی
به امیدآفرینی در مردم بینجامد و در دشمن یأس ایجاد
کند ،این مورد تأکید ماست.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت :یکی از محورهای
سخنان مقام معظم رهبری در  19دی مسئله خنثیسازی
تحریمهاست و تالش همه دستگاهها باید با تکیه بر شعار
«ما میتوانیم» باشد و باید تالش و مجاهدت شود تا
مشکالت بهدست توانای عزیزانمان در حوزههای مختلف
که نیروهای کارشناس ،جوان ،انقالبی ،مجاهد و کارآفرین
کم نداریم ،برطرف شود و این عزیزان میتوانند فعال

بوده و تولید را جهش دهند و موانع تولید نیز رفع شود
و یک تولیدکننده احساس کند که میتواند تالش کند
و کارش اثربخش باشد .رئیسی تصریح کرد :این اقدامات
میتواند به خنثیسازی و بیاثر کردن تحریم منجر شود
و این شدنی است .بارها گفتهایم که مدیران ،کارآفرینان و
سرمایهگذارانی که در این میدان فعالیت میکنند مورد
پشتیبانی مردم و دستگاهها هستند .وی با تأکید بر اینکه

باز کردن گره از زندگی مردم اهمیت دارد ،تصریح کرد:
معیشت و سالمت دو محور اصلی است که محور بحث
امروز ما هم بود و مسئولین در تصمیمهایشان به این توجه
داشته باشند.رئیس قوه قضائیه در ادامه خاطر نشان کرد:
مسئله سالمت در سازمان اداری کشور از نکاتی است که
مورد توجه و انتظار مردم است و ما بر این تأکید میکنیم
که این موضوع میتواند سالمت اقتصادی ،اجتماعی،

فرهنگی و یک نظام سالم اداری را رقم بزند؛ در این
محصول این نظام سالم اداری که روابط در آن قانونمند و
سالم است ،رفع دغدغه مردم و ایجاد امید افرایش اعتماد
خواهد بود.وی در پایان بیان داشت :همکاری سه قوه و
نهادهای کشور تحت رهبریهای خردمندانه رهبری
حکیم و فرزانه انقالب میتواند کار را به پیش ببرد و
دشمن را نا امید و دوستان را امیدوار کند.

اعمال خاموشی در  ۱۰منطقه پایتخت؛

افزایش مصرف گاز خانگی علت خاموشی است

مصرف بی رویه گاز سبب اعمال خاموشیهای برنامه ریزی شده با
مدت زمان تقریبی دو ساعت در بخشهای مختلف استان تهران از جمله
بخش خانگی خواهد شد.
مصرف بی رویه گاز در بخش خانگی سبب کاهش قدرت تولید در
نیروگاهها و خارج شدن این مراکز از مدار تولید شده است که این موضوع
سبب اعمال خاموشیهای برنامه ریزی شده با مدت زمان تقریبی دو ساعت
در بخشهای مختلف استان تهران از جمله بخش خانگی شده است.
سخنگوی صنعت برق گفت :در برخی نقاط کشور مجبور به اعمال
محدودیت و خاموشی شدیم که دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی
و محدودیت تحویل سوخت به نیروگاه تلقی میشود.
مصطفی رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت برق با اشاره به قطعی برق
در مناطقی از پایتخت و همچنین در برخی از استانهای کشور ،گفت:
بر اساس بررسیهای انجام شده در برخی از نقاط کشور مجبور به اعمال
محدودیت و خاموشی شدیم که دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی
و محدودیت تحویل سوخت به نیروگاه تلقی میشود.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که چرا محدودیتهای
اعمال شده از پیش به اطالع مردم نرسیده است ،تاکید کرد :تاکنون
شرایطی پیش نیامده است تا محدودیت و خاموشیها به شکل متواتر
و پیوشته ادامه پیداکند ،قطعا اگر به آن شرایط برسیم ،پیش از اعمال
خاموشی نسبت به اطالع رسانی اقدام خواهیم کرد.
اطالعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در خصوص
قطعیهای پراکنده برق

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطالعیه ای از مشترکان
برق پایتخت درخواست کرد تا با کاهش  10درصدی مصرف برق در شبانه
روز  ،به پایداری شبکه برق کمک کنند.

متن این اطالعیه به این شرح است ؛
به اطالع عموم شهروندان فهیم پایتخت می رساند؛ همان طور که
مستحضر هستید به علت مصرف بیش از حد گاز در هفته های اخیر و
به این دلیل که سوخت بسیاری از نیروگاه های کشور گاز شهری بوده ،
متاسفانه به علت عدم مصرف بهینه انرژی  ،این موضوع منجر به محدودیت
تامین سوخت نیروگاه های کشور و کمبود برق شده است.
در همین راستا با توجه به محدودیت های ایجاد شده در خصوص
سوخت نیروگاه های برق کشور  ،متاسفانه تولید برق در برخی از نیروگاه
های کشور متوقف و از مدار خارج شده است  ،که این موضوع باعث
به وجود آمدن برخی قطعی های برق به صورت پراکنده در سطح شهر
پایتخت شده است.
در همین راستا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  ،با صدور
اطالعیه ای از عموم مشترکان درخواست می کند با رعایت مصرف انرژی
و با کاهش تنها  1درجه ای وسایل گرمایشی و کاهش ده درصدی مصرف
برق در شبانه روز ،نسبت به پایداری شبکه ،کمک و همراهی خود را مانند
سنوات گذشته به اثبات برسانند.
کاهش  10درصدی مصرف گاز از اعمال محدودیت خاموشی
جلوگیری میکند

وی با اشاره به این نکته که شرایط بحرانی فعلی تا چه زمانی ادامه
پیدا خواهد کرد ،گفت :در حال حاضر برنامههای گستردهای برای صرفه
جویی در مصرف انرژی از جمله کاهش مصرف ادارات ،اصالح روشنایی
معابر و سایر برنامهها در دست تدوین است و انشااهلل با صرفه جویی مردم
از این شرایط عبور خواهیم کرد.
رجبی مشهدی در بیان توصیههایی برای کاهش مصرف انرژی گفت:
اگر مردم دمای محل زندگی خود را  1درجه سیلیوس کاهش دهند ،تا 6

درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهند کرد ،حال اگر موارد مرتبط با
کاهش مصرف برق را نیز در دستور کار قرار دهند ،این کاهش مصرف گاز
طبیعی به  10درصد خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق ،در پایان با تاکید بر اینکه صرفه جویی 10
درصدی مردم در مصرف گاز طبیعی میتواند از اعمال محدودیت و
خاموشی جلوگیری کند ،گفت :از مردم عزیز به خصوص در مناطق شمالی
کشور خواهشمندیم ،به صرفه جویی در مصرف انرژی اقدام کنند.
الزم به ذکر است ،برق بسیاری از منازل استان تهران از ساعتی پیش
در مناطق  1،2،3،4،6،8،9،10،13و  14قطع شده است و این قطعی برق
کماکان ادامه دارد.
همچنین بر اساس گزارشات مردمی ،برق شهرهای استان گیالن،
البرز ،مرکزی ،اصفهان ،سمنان ،قم و اردبیل نیز قطع شده است.

خبر
حضور راهکارهای سازمانی
ایرانسل در نمایشگاه تراکنش ایران

راهکارهای سازمانی ایرانسل به
عنوان اسپانسر دیجیتال ،از ششمین
دوره نمایشگاه تراکنش ایران (،)ITE
که از مهمترین رویدادهای فناوریهای
مالی ایران ،با محوریت اکوسیستم
بانکداری و پرداخت دیجیتال است،
حمایت میکند.
به گزارش امتیاز؛ این رویداد
بزرگ که با توجه به شرایط کنونی،
از صبح امروز با حضور مدیران ارشد
شبکۀ بانکی و اقتصادی کشور،
همزمان به صورت حضوری و مجازی
به صورت رسمی فعالیت خود را در
هتل اسپیناس پاالس آغاز کرد ،به
بررسی تأثیر فناور یهای دیجیتال
در صنعت مالی و ظهور مد لهای
جدید کسب و کار میپردازد.
ایرانسل این رویداد را به صورت
زنده از طریق پلتفرم «لنز» پوشش
میدهد و با ارائه اینترنت و پلتفرم
دانا پالس ،حمایت دیجیتال از این
رویداد را هم برعهده دارد.
با ورود به انقالب صنعتی چهارم
و گسترش فناوریهای دیجیتال،
اکوسیستم اقتصادی به سرعت در
حال تغییر و دگرگونی است .به دنبال
این تغییرات ،حوزههای بانکی و مالی
نیز تحت تأثیر فناوریهای نوین قرار
گرفته و اکوسیستم مالی سنتی ،با
ظهور بازیگران جدید مانند اپراتورهای
تلفن همراه ،شرکتهای فینتک و
شبکههای دیجیتالی پرداخت ،در حال
گذار به اکوسیستم دیجیتال هستند .در
عین حال ،با ظهور مدلهای کسب وکار
جدید در این حوزه ،جریانهای درآمدی
تازهای برای ارائه کنندگان خدمات مالی
ایجاد شده که با رشد این اکوسیستم ،به
مرور بحث «تحول دیجیتال» تحقق پیدا
خواهد کرد.
ایرانسل به عنوان اولین و
برزرگترین اپراتور دیجیتال ایران،
نقش خود را در اکوسیستم جدید
صنعت بانکداری ایفا کرده و با ارائه
راهکار شبکه امن همراه و دیگر
راهکارهای سازمانی ،ارائهدهندگان
خدمات مالی را در حرکت به
سوی تحول دیجیتال همراهی
میکند .در همین راستا ،ایرانسل
با حمایت از نمایشگاه تراکنش
ایران ،از عالقهمندان دعوت میکند
تا رویدادهای این نمایشگاه را به
صورت مجازی از پلتفرم لنز مشاهده
کنند .
نمایشگاه تراکنش ایران با حمایت
دیجیتال ایرانسل 23 ،و  24دیماه 1399
از ساعت  8تا  18برگزار میشود.

