
   : هیات مدیره بورس کاالی ایران در نامه ای به 
وزیر صمت ضمن هشــدار در مورد شــیوه 
عرضه خودروهــای وارداتی، تاکید کرد که عرضه خودروهای 
وارداتی در بورس منوط به ورود به کشــور و صدور قبض انبار 
است. به گزارش مهر، شرکت بورس کاالی ایران در نامه ای به 
ســید رضا فاطمی امین وزیر صمت بــا موضوع چالش های 
موجود در مســیر عرضه خودروهای وارداتی، تاکید کرد که با 
توجه به ســوابق پیش فروش خودرو در سال های قبل توسط 
واردکنندگان و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی از مالباختگان 
خودرو، هیــأت مدیره بورس کاال این روش فروش را به دلیل 
ابهامات و ریسک های زیادی که به خریداران تحمیل خواهد 

کرد به صالح نمی داند.
در این نامه که دوم بهمن ماه صادر شده، آمده است: همان طور 
که مستحضرید به دلیل اهمیت قابل مالحظه بازار خودرو در 
کشور تصمیمات کالن در این حوزه سایر بخشهای اقتصادی را 
به صورت جدی متأثر کرده و همواره یکی از مؤلفه های ارزیابی 
دولتها بوده است. به همین دلیل شایسته است تصمیمات این 
حوزه به صورت مضاعف مورد ارزیابی و ســنجش قرار گرفته 
تا از تصمیم گیری مقطعی فســاداور و گذرا اجتناب شــود. با 
وجود اینکه در مراحل اولیــه طرح فروش خودروهای وارداتی 
به صورت سلف در بورس کاالی ایران از جمله پیگیری پذیرش 
خودروهــای وارداتی تالش شــد همکاریهای همــه جانبه با 
سیاستهای آن وزارتخانه محترم صورت گیرد اما در حال حاضر 
نگرانیهای متعددی در خصوص مسائل حقوقی و ریسک های 
عملیاتی همچنان باقی مانده کــه با توجه به انحراف در طرح 
اولیه ضروری است مجدداً مورد مداقه و بازنگری قرار گیرد اهم 
چالشها و مالحظات مربوطه و راه حل های پیشنهادی به شرح 

زیر است.
واریز مابه التفاوت قیمت کشــف شــده و قیمت پایه از سوی 
بورس کاالی ایران به حســاب خزانه داری کل کشــور فاقد 
مستند قانونی بوده و مغایر مقررات حاکم بر بازار سرمایه است 
چراکه ثمن معامله باید به صورت مستقیم به حساب فروشنده 
واریز شــود همچنین این درآمد به موجــب اصل ۵۲ قانون 
اساســی نیازمند قانون گذاری و تأیید شورای نگهبان است. 
مضاف اینکه ایده واردات خودرو بدون لحاظ جوانب حقوقی و 
قانونی چندین بار در مجلس شورای اسالمی طرح و توسط ہور 

مجمع تشــخیص مصحلت نظام از جمله بند یک نامه شماره 
۰۱۰۱/۹۸۳۵۷ مورخ ۶/۶/۱۳۹۸ خالف سیاستهای کلی نظام 
تشخیص داده شد. ماحصل این مباحث ماده ۳ قانون ساماندهی 
خودرو و تصمیم گیری هیــأت محترم وزیران مطابق مصوبه 
۹۵۲۴۰/۵۹۸۶ مورخ ۳/۶/۱۳۰۱ و مصوبه ۱۳۹۳۷۳/۶۰۳۷۵ 
مورخ ۷/۸/۱۳۰۱ بوده که از ابزار سود بازرگانی به عنوان مبنای 
قانونی اخذ عایدی دولت استفاده کرده است و کارگروه بند )۲( 
را موظف به تعیین نرخ ســود بازرگانی علی الحساب و قطعی 
کرده است. همانگونه که در ماده ۱۳۷ قانون امور گمرکی اشاره 
شده است گمرک چال مجاز به اخذ سود بازرگانی علی الحساب 
و دریافت مابه التفاوت پس از تعیین نرخ سود بازرگانی قطعی 
است. این رویه سالهای متمادی است که در دولت تمرین شده 
و مشخص نیســت چرا کارگروه مذکور خالف رویه قانونی و 
مصوبه هیأت محترم وزیران نســبت به تأســیس چارچوب 

حقوقی جدید اقدام کرده است.
همانگونــه که مســتحضرید فرایند واردات خــودرو چندین 
سال اســت به دلیل افزایش شدید نرخ ارز در بازار و همزمان 
پیچیدگی تحریم های ظالمانه متوقف شده فلذا بسیار محتمل 
است در شــرایط فعلی عملیات بازرگانی و حمل خودروهای 
مذکور دچار اختالل شــده و در عمــل واردات قطعی خودرو 
محقق نشود. مضاف بر اینکه به دلیل تقاضای سنواتی انباشت 
شده بر روی خودروهای وارداتی الزم است آثار فروش واردات 
غیر قطعی و به تعبیری خالی فروشــی بــه دقت مورد امعان 

نظر قرار گیرد. بســیاری از خودروهای وارداتی به دلیل آنکه 
فاقد مدارک اصالت تولید کننده اصلی هســتند ممکن است 
از ســوی نهادهای نظارتی تأیید نشوند و با مشکل استاندارد 
شماره گذاری و در نهایت اعتراضات تحویل گیرندگان مواجه 
شوند. مستحضرید که دســتگاه های مختلف خارج از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید نهایی این موارد هستند. 
بدیهی است هر دستگاه مسئولیت نظارتی خاص خود را داشته 
و تا قبل از بازرسی خودرو نمی توانند تعهدی در خصوص امور 

واردات بدهند.
فلــذا دالیل متعددی وجود دارد که خــودرو نتواند در زمانی 
که عرضه کننده تعهد داده از مبادی ورودی گمرک به داخل 
کشــور منتقل شــود قطع نظر از آثار مخرب این سیاست بر 
انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز به دلیل تقاضای سوداگرانه 
بر روی خودروی وارداتی فروش ســلف کاالهای وارداتی قبل 
از ترخیص از گمرک واجد ریســک تحویل بوده و مشابه آن 
در سنوات گذشــته در خصوص کاالهای کشاورزی و فروش 
ســلف در بازارگاه رخ داده و نارضایتی ها و انتقادات گســترده 
رسانه ها را در پی داشته اســت. بدیهی است زمانیکه خودرو 
قبل از ترخیص به صورت ســلف فروخته شود بین واقع شده 
و فروشــنده مکلف به تحویل خودرو می باشــد؛ این در حالی 
است که بسیاری از مقتضیات و شرایط خارج از اراده وی بوده 
و در عمل قراردادی منعقد شــده که ریسک عدم ایفای تعهد 
عرضه کننده در آن بسیار زیاد است. تجربه پرونده های کثیر 
الشاکی واردات خودرو در سنوات گذشته شاهدی است بر آن 
که فروش خودرو قبل از ترخیص از گمرک قابل برنامه ریزی 
نیست و هرگونه نکول عرضه کننده منجر به شکست سیاست 
شده که با ورود نهادهای نظارتی در نهایت به ضرر دستگاه های 
حاکمیتی می شود لذا پیشنهاد می شــود به صورت جدی از 
انجام آن جلوگیری شــود. به طور خالصه و بر اساس مبانی، 
فوق اوالً در تولتایی فروشنده خودروهای وارداتی برای تحویل 
مبیع در قراردادهای ســلف تا قبل از ترخیص از گمرک ابهام 
جــدی وجود دارد و ثانیاً بورس کاالی ایران امکان اتخاذ رویه 
غیرقانونی و واریز وجوه ثمن معامله به حســاب شخصی غیر 
از عرضه کننده و ارکان بازار سرمایه را ندارد فلذا خواهشمند 
اســت در خصوص بررسی و بازنگری در موارد فوق در مراجع 

ذی ربط حسب صالحدید دستور مقتضی را صادر فرمائید.

   : نماینده مردم چابهار در مجلس 
گفت: در شرایطی که میزان 
تورم کشــور در برخی از شــرایط به ۶۰ درصد 
می رســد، افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حقوق و 

دستمزد کارکنان دولت کارساز نیست.
معین الدین ســعیدی با تاکید بر اینکه در زمان 
بررسی بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه 
باید بهبود معیشــت مردم به ویژه اقشار ضعیف 
جامعــه مورد توجه قرار گیــرد، گفت: با حذف 
ارز ترجیحی فشــار زیادی به مــردم و به ویژه 
دهک های پایین جامعه وارد شد. نماینده مردم 
چابهار در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
البته مجلــس در زمان بررســی الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ دولــت را مکلف کــرد که پس از 
حذف ارز ترجیحی، کاالهای اساســی در بستر 
کاالبرگ الکترونیکی و با قیمت شهریور ۱۴۰۰ 
در اختیار مردم قرار گیرد. متأســفانه دولت این 
مصوبه را اجرا نکرده است و بخشی از چالش های 
اقتصادی ما به عدم اجرای این قانون بازمی گردد. 
سعیدی ادامه داد: بنده مخالفتی با افزایش یارانه 
نقدی ندارم، اما با توجه به شرایط تورمی کشور و 
ضرورت کاهش رشد پایه پولی، دولت باید اعطای 
کاالبرگ الکترونیکی را حتمــاً مورد توجه قرار 
دهــد. وی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، 
گفت: در شرایطی که میزان تورم کشور در برخی 
از شرایط به ۶۰ درصد می رسد، افزایش ۱۵ تا ۲۰ 

درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت کارساز 
نیست. البته میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 
از جمله موضوعاتی است که نیازمند بحث های 
کارشناسی دقیق است، اما حتماً باید در تعیین 
میــزان افزایش حقوق کارکنــان دولت، میزان 
تورم کشــور هم مورد توجه باشــد. سعیدی با 
تاکید بر ضــرورت کنترل تــورم، تصریح کرد: 
رئیــس جدید بانک مرکــزی بحث تثبیت نرخ 
ارز نیمایی را مطرح کرده که محقق شــدن این 
مسئله مستلزم آن است که میزان سرمایه گذاری 
خارجی ما افزایش پیدا کند. دستگاه دیپلماسی 
ما باید فعاالنه تر عمل کند. چین میلیاردها دالر 
در بندر گوادر پاکستان و هند حدود ۲۰ میلیون 
دالر در بندر چابهار ســرمایه گذاری کرده است 
و ما هم باید توجه بیشــتری به سرمایه گذاری 
داشــته باشــیم. به گزارش مهر، نماینده مردم 
چابهار در مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: 
از رویکرد دولت در تقویت روابط با کشــورهای 
همســایه حمایت می کنیم و االن شاهد فعال 
شــدن بازارچه های مرزی هستیم، با وجود این، 
دیپلماسی فعال که چالش های ما با جهان را حل 
کند، نمی بینیم. تنها خط قرمز ما داشتن ارتباط 
با رژیم صهیونیستی است و هیچ گاه زیر بار آن 
نخواهیم رفت، اما با رعایت اصول عزت، حکمت 
و مصلحت باید با دیگر کشورهای جهان روابط 

مطلوبی داشته باشیم.
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نماینده مردم چابهار :

افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم سنخیتی ندارد

   : وزیــر آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه مدارس در 
کشــورهایی با آلودگی هوا حتی با شاخص ۳۰۰ هم 
تعطیل نمی شود گفت: نباید تحت تأثیر جو رسانه ای دشمن مدارس را 
تعطیل کرد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در همایش زنان فرزانه 
اظهار داشــت: اعالم کردیم مدارس بازگشایی شود ولی با واکنش های 
همراه شد و نباید خود تحریمی کنیم. وی افزود: بر اساس بررسی شاخص 
جهانی هوا برخی کشــورها مانند مکزیک و یا چین آلودگی شدیدتری 
حتی با شــاخص ۳۰۰ دارند ولی مدارسشــان تعطیل نمی شود ولی در 
کشــور ما یا با بارش برف یا آلودگی با شــاخص ۱۵۰ مدارس تعطیل 
می شــود. نوری با اشــاره به اینکه روزانه ۱,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه 
آموزش و پرورش اســت، گفت: کالس های حضوری ارزش افزوده برای 
دانش آموزان و معلمان دارد و نباید مدارس تعطیل و غیر حضوری شود. 

وی گفت: البته اگر جان دانش آموزان در خطر باشد ما خودمان باید برای 
تعطیلی پیش قدم باشــیم ولی با جو رســانه ای دشمن نباید کالس ها 
تعطیل شود. وزیر آموزش و پرورش در ادامه به نقش زنان در جامعه اشاره 
کرد و گفت: اول انقالب ۶۰ درصد زنان بی سواد بودند ولی االن دانشگاهی 
نیست که اکثر دانشــجویان را زنان تشــکیل ندهند. وی بیان داشت: 
همچنین ۵۴ درصد همکاران فرهنگی ما زنان انددر حالی که جمعیت 
دانش آموزان پسر ۱ درصد بیشتر از دختران است. نوری با اشاره به اینکه 
در گذشته جمعیت مؤلفه قدرت بود ولی پس از آن صنعت، سپس سالح 

نظامی، سالح هسته ای و فناوری ارتباطات و اطالعات جایگزین آن شد، 
گفت: اکنون تعلیم و تربیت مؤلفه قدرت در کنار فناوری نوین شــده و 
شعار مجمع ملی سازمان ملل هم دگرگونی تعلیم و تربیت بود. وی خاطر 
نشان کرد: سپاه نقش مهمی در تربیت دارد و تحریم آن حکایت از نقش 
مؤثری در تربیت دارد چر ا که بر اساس معاهدات بین المللی ارتش ها و 
نیروهای مسلح تحریم نمی شوند. به گزارش مهر، نوری تاکید کرد: زنان 
در ایران عنصر مهم تربیتی اند و دشــمن تــالش کرده با هدف گرفتن 

خانواده از طریق رسانه نقش آنها را کم رنگ جلوه دهند.

توجیه وزیر آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس با توسل به کشورهای خارجی

مدارس در کشورهای آلوده با شاخص ۳۰۰ تعطیل نمی شود!
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 شود از تاریخ درج آگهی به تارنمای )وب سایت( پتروشیمی جم  به آدرس WWW.JPCOMPLEX.IR  مراجعه 
 و اسناد مناقصه را از طریق این تارنما )وب سایت( دریافت )دانلود( نمایند. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن های  88654545-021 داخلی 371 تماس حاصل نمایند.

الف- شرح مختصر کار: 
  Donor C   /  Dynasylan 9407  تامین 12,000  کیلوگرم ماده شیمیایی

ب-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:   
150/000/000 تومان

مواعد زمانی مناقصه:   
تاریخ درج آگهی: 1401/11/04  و 1401/11/08

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از وب سایت پتروشیمی جم: 1401/11/23
آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی)پاکت د(: 1401/12/07 یکشنبه  - ساعت 16

تاریخ ارسال پیشنهادات )پاکات الف، ب و ج(: پس از مرحله ارزیابی کیفی، به شرکت هایی که حائز حداقل امتیاز کیفی الزم می 
باشند، جهت ارسال پاکات الف، ب  و ج اطالع رسانی خواهد شد.

ج- برخی نكات مهم: 
شرکت های واجد شرایط می بایست ضمن مطالعه پیش نویس قرارداد  و سایر اسناد  مناقصه ، ابتدا اسناد ارزیابی 
کیفی را  مطابق دستور العمل مندرج در آن بررسی و تکمیل و به همراه مستندات مربوطه در  پاکت »د« )مستندات 

ارزیابی کیفی( تحویل دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی جم واقع در دفتر تهران تحویل و رسید دریافت شود.
تداوم  برای  مناقصه،  متقاضی شرکت در  الکترونیک  نشانی پست  و  تلفن  ارائه  شماره  که  شایان ذکر است 

اطالع رسانی ها الزامی است.
توضیح: درصورت هرگونه نقص در ارائه مستندات و یا عدم تکمیل موارد فوق، ارزیابی کیفی و تشخیص صالحیت 
متقاضی قابل بررسی نمی باشد و ارائه مدارک مورد اشاره و عدم تایید صالحیت، هیچگونه حقی برای متقاضیان 

ایجاد نخواهد کرد.
پس از ارزیابی کیفی و تشخیص صالحیت متقاضیان و مشخص شدن فهرست کوتاه مناقصه گران، از شرکت های 
تائید شده در مرحله ارزیابی کیفی، جهت ارائه سایر پاکات الف)تضمین شرکت در مناقصه(، ب)اسناد و مدارک 

فنی( و ج)پیشنهاد مالی( دعوت خواهد شد. 
-   سایر جزئیات و اطالعات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

- شرکت پتروشیمی جم )سهامی عام( در بررسی مستندات و نیز در رد یا قبول هریک یا تمام مستندات ارائه شده 
توسط شرکتها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

آدرس مناقصه گزار )دفتر مركزی( جهت تحویل پیشنهادات:
- تهران، خیابان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، شماره 27، شرکت پتروشیمی جم 

- تلفن تماس: 88654545-021  داخلی 371
- شماره فکس:

نوبت اول

   :  ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی گفت: مجلس تالش خود را به کار خواهد 
بست تا متناسب با شــرایط اقتصادی در سطح جامعه به معلوالن در 

بودجه ۱۴۰۲ پرداخته شود.
حســن لطفی، با تاکید بر ضرورت توجه به معلوالن در الیحه بودجه 
سال آتی، بیان کرد: آنطور که باید و شاید به معلوالن در الیحه بودجه 
ســال آتی توجه نشده است و کمیســیون اجتماعی قطعا در بررسی 
الیحه بودجه آینده به معلوالن توجه خواهد داشــت و در جریان ارائه 
پیشــنهادات و چکش کاری الیحه بودجــه ۱۴۰۲ در مجلس باید به 

وضعیت معلوالن کشور رسیدگی شود.

مجلس باید عنایت ویژه تری به معلوالن داشته باشد�
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: با توجه به 

اینکه خط فقر حدود ۱۸ میلیون تومان پیش بینی شــده است قطعا 
مجلس و دولت باید عنایت ویژه تری به معلوالن جامعه داشته باشند. 
با ماهــی ۵۰۰ و ۶۰۰ هزار تومان کمک معیشــت به معلوالن، آن ها 
قادر نیســتند امورات خود را پیش ببرند و بــا این بودجه معلوالن با 
چالش اساسی مواجه خواهند شد. نماینده مردم رزن در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: بنده معتقد هستم که بودجه معلوالن باید افزایش 
پیــدا کند. ما نیز تالش خواهیم کرد تــا در جریان تصویب بودجه در 
مجلس این امر محقق شــده و نگاه ویژه تری به بودجه معلوالن داشته 
باشیم. به گزارش ایسنا، روز گذشته گروهی از معلوالن در اعتراض به 
حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلوالن در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۲ مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و خواستار بازگشت 
این ردیف به الیحه بودجه و تخصیص اعتباری شایسته برای پاسخگویی 

به نیاز این قشر شدند.

   :  رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران 
جزئیات طرح» توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 
شهر تهران« را تشریح کرد.زهرا شمس احسان در این باره اظهار کرد: 
زنان سرپرست خانوار به واسطه  تعدد نقش ها در خانواده و اجتماع در 
وضعیت خاصی قرار دارند و نیازمند توانمندی  ها و مهارت های متعددی 
هستند که بتوانند ضمن پرداختن به مسائل و مشکالت فردی خود، در 
راهبری خانواده نیز موفق باشند.شمس احســان اضافه کرد: وضعیت 
اغلب پیچیده و ویژه  این خانواده  ها باعث شده است تا در مقایسه با سایر 
زنان، فرصت های کمتری برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی در اختیار 
داشته باشند.رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران گفت: 
با توجه به افزایش رو به رشــد درصد خانوارهای زن  سرپرست خانوار، 
کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران طرح جامع توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار را تدوین کرد که در برنامه پنج  ساله سوم توسعه 
شهرداری محقق نشده بود.وی افزود: در این طرح که به تایید اکثریت 
قاطع اعضای شورای شهر تهران رسید، دو هدف عمده و همزمان ارتقاء 
قابلیت های زنان سرپرست خانواده و نیز توان  افزایی حلقه های میانی در 
این حوزه را دنبال می  کند؛ به عبارت دیگر این طرح شرایطی را ایجاد 
می  کند تا توانمندسازی زنان سرپرست خانواده به حلقه  های میانی که 
کنشگران و ســازمان های اجتماعی، مردمی و جهادی هستند واگذار 
شود.شمس احسان افزود: مفهوم توانمندسازی باید در معنای وسیع و 
عام آن تعریف شــود و از خوانش های تقلیل-گرایانه فاصله بگیرد. به 
همین دلیل مولفه  های متعدد توانمندسازی روانی، اجتماعی و اقتصادی 
در این طرح دیده شده و حتی به موضوع فرزندان آنها پرداخته است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان کرد: با 
این طرح شــهرداری از تصدی گری به سمت حمایت و ظرفیت  سازی 
حرکت خواهد کرد و تالش می  کند با توانمندسازی حلقه  های میانی و 
واگذاری امور به آنها این مهم را محقق ســازد.وی افزود: ایجاد فرصت  
برای ارتقاء قابلیت ها از جمله موضوعات مهم دیگری اســت که زمینه 

توانمندســازی را فراهم می کند که در این راستا ساماندهی و استفاده 
کارآمــد از فضاها، زیرســاخت  ها و منابع در اختیار شــهرداری و نیز 
حمایت  یابی از ســایر نهادها و سازمان ها برای این قشر آسیب  پذیر در 
دستور کار قرار دارد.وی اظهار کرد: طرح توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار بر مبنای چند ارزش کالن راهبری می  شــود که مهمترین آنها 
خانواده  محوری، مردمی  ســازی و هوشمندسازی است؛ به این ترتیب 
شهرداری تهران می  بایست در چشم  انداز اقدامات خود به سمتی حرکت 
کند که در توانمندسازی این گروه بر ظرفیت های خانواده تکیه و تاکید 
کند و در ارزیابی  ها، صرفاً به مولفه  های فردی محدود نشود.شمس احسان 
اضافه کرد: توان افزایی و واســپاری امــور به حلقه  های میانی، مصداق 
مردمی سازی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
اســت؛ از طرفی این طرح با تکیه بر ظرفیت هوشمندسازی در تمامی 
مراحل، بر تغییــر رویه های اجرا و نظارت تاکیــد دارد.رئیس کمیته 
اجتماعی شــورای اسالمی شــهر تهران افزود: هوشمندسازی شامل 
شناســایی جامعه هدف طرح، غربالگری، سطح  بندی مددجویان و نیز 
نظارت و ارزیابی فرایندهای توانمندسازی است.این عضو شورای شهر 
تهــران ادامه داد: با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی، اقدامات در 
حوزه  های انسانی و اجتماعی نیازمند بروزرسانی و اصالحاتی است که 
عموماً با گذشــت زمان از آن غافل می  شویم.وی افزود: این مهم را در 
قوانین و مصوبات مختلف در کشور شاهد هستیم و به همین دلیل در 
این طرح تالش شــد، ضمن پرداختن به ابعاد کالن توانمندسازی، با 
راه  اندازی شورای سیاست گذاری متشکل از مدیران شهری، متخصصان 
و نمایندگان حلقه  های میانی، زمینه  برای متناسب  سازی طرح با گذر 
زمــان فراهم شــود.بنابر اعالم دفتر این عضو شــورای شــهر تهران، 
شمس احسان اضافه کرد: همچنین دبیرخانه  اجرائی این طرح در اداره 
کل امور بانوان شهرداری تهران مستقر خواهد شد و هدایت اجرائی مفاد 
طرح را به ویژه در حوزه پشــتیبانی، با تقســیم وظایف و هماهنگی 

بخش های مختلف شهرداری دنبال می  کند.

 جزئیات طرح» توانمندسازی زنان سرپرست خانواده شهر تهران« 

 سخنگوی کمیسیون اجتماعی خبر داد 

 پیش بینی ۱۸ میلیون تومانی برای خط فقر 


