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  اقتصاد جهاناقتصاد جهان

 سومین افت متوالى دالر در بازارهای جهانى
برای سومین روز متوالی دالر روی مدار نزولی ماند.

به گــزارش رويترز، اداره غــذا و دارو آمريکا مجوز تولید انبوه واکســن 
ضد کرونای شــرکت آمريکايی فايزر و شــريک آلمانــی آن يعنی بیونتک 
را صادر کرد. انتظار می رود در اوايل ســال اينده میالدی اين واکســن که 
طبق ادعای ســازندگانش باعث ايجاد مصونیــت 9۰ درصدی در افراد مورد 
آزمايش شــده، به طور گســترده در اختیار عموم مردم قــرار گیرد و قرار 
اســت اين واکسن ابتدا در آمريکا و ســپس اروپا و سپس ساير نقاط عرضه 
شــود. تولید انبوه اين واکســن به ويژه در شرايطی که سرعت ابتال به کرونا 
مجددا رو به افزايش اســت خبر بســیار خوبی برای بازارهای مالی از جمله 
 بازار ارز محســوب می شــود به ويــژه آنکه اروپا به ويژه شــرق و مرکز آن 
مجددا درگیر همه گیری کرونا شده و کشورهای غربی و شمالی نیز ناگزير به 
اعمال مجدد قرنطینه های سراسری و محدوديت های کسب و کار شده اند.

تاکنون بیش از ۵4 میلیون و 166 هزار و 616 مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در اين بین يک میلیون و 31۵ هزار و 344 نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترين تلفات مربوط به آمريکا با 
2۵۰ هزار و 714 نفر، برزيل با 164 هزار و 979 نفر، هند با 129 هزار و 674 
نفر، مکزيک با 97 هزار و 624 نفر و انگلیس با ۵1 هزار و 766 نفر بوده است.

جو بايدن- نامزد پیروز انتخابات رياست جمهوری آمريکا در پیامی تويیتری 
با اشاره به افزايش قابل توجه شمار قربانیان کرونا در آمريکا گفته است شرايط 
کرونا در حال حاضر يک بحران اســت که نیازمند پاسخی منسجم از طرف 
دولت فدرال است اما اين پاسخ در حال حاضر )از طرف دولت ترامپ( وجود 
ندارد. وی همچنین خواستار اقدام فوری دولت ترامپ برای مقابله با کرونا شد.

جو بايدن و کاماال هريس که قرار اســت معاون اول وی باشــد، همواره از 
اولويت قرار دادن مســاله کرونا به محض ورود به کاخ ســفید در ژانويه سال 

آينده خبر داده اند.
با احتمال کاهش شتاب رشد اقتصاد جهانی در ماه های پیش رو، معامله 
گران با احتیاط بیشتری در حال معامله هستند و منتظرند تا بانک های مرکزی 
و مقامات اقتصادی کشورهای جهان موضع گیری مشخص تری را برای هفته 
ها و ماه های آينده اعالم کنند. در برخی از نقاط شاهد بازگشت قرنطینه ها 
بوده ايم: وزير بهداشت آلمان گفته است نمی توان تاريخ دقیقی برای پايان 
محدوديت ها اعالم کرد و در فرانسه نیز نخست وزير اين کشور خبر از تداوم 

محدوديت های کنونی داده است.
وادار شدن دولت ها به حمايت از کسب و کارها و افراد بیکار شده، خود را 
به شکل افزايش کسری بودجه و تشديد بحران بدهی در شماری از کشورها 
نشــان داده است و اين مساله خود ريسک مضاعفی برای رشد اقتصادی ماه 
های آينده محسوب می شود.  برای نمونه و تنها در ماه اکتبر، میزان مخارج 
دولت آمريکا 134.4 میلیارد دالر بیشــتر از میزان درآمدهای آن بوده است. 
درآمدهای دولت طی اين ماه 1.2 میلیارد دالر نسبت به ماه قبل کاهش پیدا 
کرده است. دولت آمريکا برای حمايت از اقتصاد اين کشور در برابر کرونا مجبور 

به تخصیص يک بسته 2.2 تريلیون دالری شده بود.
رشــد اقتصــادی در نقــاط مختلف جهان مجددا از ســر گرفته شــده 
امــا نرخ تــورم پايیــن بیانگر اين وضعیت اســت که بانک هــای مرکزی 
 کار ســختی را بــرای تــداوم حمايــت از بازارهــای مالی و تقويت رشــد

 اقتصادی خواهند داشت.
مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعالم کرد که رشد اقتصادی اين کشور در 
سه ماه منتهی به سپتامبر امسال به 1۵.۵ درصد رسیده است که بهترين رشد 
فصلی ثبت شده تاريخ معاصر اين کشور محسوب می شود. اين رشد نسبت به 
مدت مشابه منتهی به ماه قبل 3۵.3 درصد بیشتر شده است. رشد اقتصادی در 
بسیاری از بخش های مهم اقتصادی اين کشور در حال حاضر در سطح مثبت 
قرار دارد.تنش های تجاری بین اتحاديه اروپا و آمريکا ممکن است بار ديگر 
شعله ور شود. اتحاديه اروپا با انتقاد از رويکرد آمريکا در مذاکرات و اشاره به 
پیشرفت اندک در مذاکرات طرفین اعالم کرده است حدود چهار میلیارد دالر 
تعرفه تجاری بیشتر بر روی واردات خود از آمريکا وضع خواهد کرد. پیش از 
اين سازمان تجارت جهانی در پرونده شکايت اتحاديه اروپا از آمريکا، حق را 
به اين اتحاديه داده بود. با اين حال اتحاديه اروپا اعالم کرده است در صورتی 
که آمريکا از موضع قبلی خود در اضافه کردن تعرفه ها عقب نشــینی کند، 

تعرفه های جديد اروپا نیز ملغی خواهد شد.
جو مانیمبو تحلیلگر ارشــد ارزی در موسســه وســترن يونین بیزينس 
سولوشنز- گفت: يک چیز واضح اين است که به آهنگ رشد اقتصادی آمريکا 
در ماه های اخیر افزوده شده است اما دولت جديد کار دشواری را برای احیای 
اقتصاد و بازگرداندن شــرايط به زمان قبل از آغاز همه گیری خواهد داشت. 
کرونا کماکان اصلی ترين ريسک بر سر راه اقتصاد آمريکا و جهان محسوب 
می شــود و دستیابی به يک واکسن موثر، احتماال تنها راهی خواهد بود که 
به اين کابوس پايان می دهد و به کسب و کارها اين امکان را می دهد که با 
حداکثر ظرفیت خود نسبت به از سرگیری فعالیت های اقتصادی اقدام کنند.

بیکاران فرانســه تا پايان سه ماهه سوم سال 2۰2۰ به 9 درصد رسید که 
اين نرخ ۰.9 درصد بیشتر از پیش بینی ها و 1.۸ درصد بیشتر از دوره مشابه 
قبلی اســت. اين نرخ بیکاری هم چنین باالترين نرخ ثبت شده از سه ماهه 
سوم سال 2۰1۸ محسوب می شود. شمار افراد بیکار طی اين مدت با 4۰۰ 

هزار نفر کاهش به دو میلیون و  ۸3۸ هزار نفر نفر رسید تا برای نخستین بار 
در طول سال جاری شمار بیکاران فرانسوی به زير سه میلیون نفر برسد. اين 
احتمــال جود دارد که تداوم قرنطینه ها باعث اوج گیری بیش از پیش نرخ 

بیکاری در فرانسه و ساير کشورهای اروپايی شود.
در آلمان نرخ تورم در ماه اکتبر بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو 
درصدی فاصله زيادی داشته است. طبق اعالم مرکز آمار اين کشور، متوسط 
بهای مصرف کننده منفی ۰.2 درصد بوده که ۰.2 درصد کمتر از رقم ثبت شده 
ماه قبل و ۰.1 درصد کمتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است.  اين نرخ تورم 
پايین ترين تورم ثبت شده از ژانويه سال 2۰1۵ در اين کشور محسوب می شود.

شــدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن 
رکوردهای جديد از مرگ و میر روزانه ويروس کرونا باشــیم تا جايی که روز 
11 نوامبر با ثبت بیش از 1۰ هزار فوتی در يک شبانه روز رکورد قبلی را که 

مربوط به روز هفدهم آوريل با ۸۵3۰ قربانی بود، شکست.
شاخص دالر

شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با ۰.11 درصد کاهش نســبت به روز گذشته در 
سطح 92.71 واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل 1.۰9۵ 
دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب ساعت پايانی معامالت بازارهای ارزی 

نیويورک محاسبه شده است.(
ارزهای اروپايى

در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۰7 درصد افزايش نسبت به روز قبل 
خود و به ازای 1.319 دالر مبادله شــد. يورو ۰.۰۸ درصد باال رفت و با باقی 

ماندن در کانال 1.1۸ به 1.1۸3 دالر رسید.
ارزهای آسیايى

در معامالت بازارهای ارزی آســیايی، هــر دالر با ۰.13 درصد کاهش به 
1۰4.631  ين رسید. در برابر همتای استرالیايی، هر دالر آمريکا به ازای 1.37۵ 
دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل 6.6۰4 يوان چین اعالم شد.

 ساخت مقر جديد گوگل در خانه رقیبان
شرکت گوگل در حال ساخت مقر جديدی نزديک سیاتل است و حضورش 

در منطقه ای که خانه آمازون و مايکروسافت است را افزايش می دهد.
گوگل قطعه زمین 1۰ هکتاری نزديک مقر فعلی خود در کرکلند واشنگتن 
خريداری کرده و قصد دارد از آن برای توسعه اين محیط استفاده کند. پیشتر 
بیزنس اينسايدر با اشاره به اطالعات امالک گزارش کرده بود که گوگل يک 
نمايندگی خودروی قديمی را در اين منطقه خريداری کرده است. گوگل در 
ژويیــه 4۰ میلیون دالر برای قطعه زمین ديگری در همان نزديکی پرداخت 

کرده بود.
حتی پیش از شیوع همه گیری ويروس کرونا، شرکتهای فناوری به دنبال 
توسعه حضورشان در حومه شرقی سیاتل بودند تا به محل زندگی برخی از 
کارمندانشان نزديکتر باشند. با وجود اين که همه گیری باعث تعطیلی دفاتر 
و دورکاری کارمندان شــده است، بسیاری از آنها همچنان به اين برنامه ها 
ادامه داده اند.شرکت فیس بوک در بل ويو واقع در جنوب کرکلند فضايی را 
خريداری و اجاره داده است. شرکت آمازون در سپتامبر اعالم کرد قراردادهای 
اجاره جديدی در بل ويو امضا کرده و احتماال 2۵ هزار کارمند را در اين محل 

بکار می گیرد که باالتر از حدود سه هزار نفر در آن زمان بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، يک مدير گوگل در يادداشتی برای کارمندان 
اين شــرکت نوشت: اين معامله تعهد ما برای اين که در بلندمدت بخشی از 
جامعه کرکلند باشیم را عمیقتر می کند و انعطاف پذيری ارزشمندی را برای 

تسهیل رشد آتی گوگل کرکلند فراهم خواهد کرد.

 دالر در حال از دست دادن جذابیتش مقابل يوان است
ری دالیو، بنیانگذار بزرگ ترين صندوق پوشش ريسک جهان يوان را اصلی 

ترين رقیب برای دالر در آينده دانست.
به گزارش راشاتودی، ری دالیو- بنیان گذار و مديرعامل گروه مالی بريج 
واتر که بزرگ ترين صندوق پوشــش ريسک جهان نیز محسوب می شود با 
بیان اينکه معتقد است جايگاه دالر در ماه های اخیر تضعیف شده است، از 
جذاب تر شدن يوان برای سرمايه گذاران ارز خبر داد و افزود: بازار ارز جهانی 
اکنون در يک لحظه حساس قرار دارد و شاهديم سلطه دالر در بازارها به چالش 

کشیده در حالی که عالقه به بازار مالی چین رو به افزايش است.
دالیو که مهمان يک همايش مجازی در ســای شین بود از توسعه سريع 
بازار سرمايه چین اســتقبال کرد اما هشدار داد که درهای اين بازار به روی 
خارجی ها هنوز کامال باز نیست و با وجود جذابیت اين بازارها، هنوز سرمايه 
گذاران خارجی به تعداد باال وارد بازار سرمايه چین نشده اند. به گفته دالیو، 
زمانی که از نظر بنیادين، چالش های پیش روی دالر بیشتر شود، يوان چین 
به گزينه اصلی سرمايه گذاران خارجی بدل خواهد شد.  بسیاری از سرمايه 
گذاران، مديران صندوق های پوشش ريسک و بانکداران نسبت به کاهش بیش 
از پیش ارزش دالر مقابل ساير ارزهای معتبر جهانی هشدار داده اند که يکی 
از بدبینانه ترين آن ها مربوط به اســتفان روچ- اقتصاددان آمريکايی بود که 
در پیش بینی خود، خبر از ريزش 3۵ درصدی ارزش دالر مقابل ساير ارزها 

تا پايان امسال را داده بود.

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان مرکزی

معافیت ازپرداخت هزینه وانشعاب گاز اماکن مذهبی و آموزش 
وپرورش در6ماهه نخست سال

مبارزه علیه آفت سن غالت در سال زراعی ۹۹-۹۸ در سطح استان 
در ۴۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

تابستان با افزایش ۳۰ درصدی مصرف آب و شرایط کرونایی با 
کمترین مشکل سپری شد و رضایت مندی مردم در پی داشت

شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی استان مرکزی به رياست دکترترکی 
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی وزارت راه وشهرسازی تشکیل جلسه داد.

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رســانی اداره کل راه وشهر سازی استان 
مرکزی ، شــورای هماهنگی امور راه وشهرسازی به رياست دکترترکی معاون 

توسعه مديريت و منابع انسانی وزارت راه وشهرسازی،مديرکل راه و شهرسازی، 
مديران ومعاونین شورای هماهنگی راه وشهرسازی استان مرکزی و معاونین 

اداره کل راه وشهر سازی برگزار شد.
مرزبان مديرکل راه و شهرســازی استان مرکزی در ابتدای جلسه  به ارائه 

گزارش عملکرد حوزه اداره کل  راه وشهرسازی پرداخت.
در ادامه مديران عضو شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی استان مرکزی 

به ارائه گزارش عملکرد دستگاه  متبوعه خود پرداختند.
در انتها دکتر ترکی معاون توســعه مديريت و منابع انســانی وزارت راه و 
شهرسازی ضمن تقدير از مديران  دستگاه های عضو شورا بیان داشت :اعضای 
شورا بايد جهت رسیدن به اهداف وزارت متبوع با تشکیل جلسات مستمر نسبت 

به هماهنگی بیشتر اقدام نمايند.
تنظیم يک برنامه مدون و زمان بندی شــده برای ارائه گزارش مستمر به 
دبیرخانه شورا در جهت تطبیق با سیاست های وزارت راه وشهرسازی که به 

اعضای شورا ابالغ شده است بايد در دستور کار شورا قرار بگیرد.
معاون توسعه مديريت ومنابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از روند اجرايی 

مراحل ساخت مسکن اقدام ملی شهر اراک بازديد کرد.

درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان مرکزی صورت 
پذيرفت:

مديرعامل شرکت گازاستان مرکزی خبر از معافیت پرداخت هزينه وانشعاب 
گاز اماکن مذهبی وآموزش وپرورش درحدود هفت میلیارد و 4۵۰میلیون ريال 
در6ماهه نخســت ســالجاری داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان 
مرکزی محمدرضاسمیعی گفت : مطابق با دستورالعمل سازمان برنامه وبودجه 
کشوروبراساس مفاد قانون بودجه ســال1399مبلغ دومیلیارد و293میلیون 
ريال بخشــودگی گازبهاءجهت واحدهای آموزش وپرورش درنظرگرفته شد. 
براســاس همین گزارش احمدرضامظاهری ريیس امورمالی شرکت گازاستان 
مرکــزی درخصوص موضوع فوق گفت: براســاس مــاده  13قانون مقررات 
مالی دولت ابالغی رياســت محتــرم جمهوری ،منحصــرا« فضاهای اصلی 
 اماکــن مذهبی مصرح درقانون اساســی ازپرداخت هزينه مصرف گازطبیعی

 معاف می باشند وبراساس همین قانون نزديک به پنج میلیارد و1۵7 میلیون 
ريال درشــش ماهه نخست سال جاری شــامل بخشودگی قرارگرفت. برپايه 
همین گزارش ايشــان درادامه گفت:جمعاحدود هفت میلیارد و 4۵۰میلیون 

ريال ازســهم بخشــودگی اماکــن مذهبــی وهمچنین آمــوزش وپرورش 
 ازقوانین وبندهای الحاقیه مطروحه شــامل بخشــودگی ازپرداخت به شرکت

 گازاستان مرکزی گرديدند.

ريیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی طی سفر به شهرستان آشتیان 
و در ديدار با فرماندار شهرستان در رابطه با وضعیت کشاورزی و مسايل مشکالت 
و راهکار های رفع آن گفتگو و تبادل نظر کردند . مهندس آنجفی ســپس در 
جمع کارکنان مديريت جهاد کشاورزی حاضر و ضمن گفتگوی صمیمانه ،نقطه 
نظرات و پیشنهاد ات توسط همکاران مطرح و قول پی گیری موارد مطرح شده 

از جانب ايشان داده شد. 
وی ضمــن تقدير از مدير و مجموعه کارکنان مديريت جهاد کشــاورزی 
آشتیان گفت: مجموعه سازمان جهاد کشاورزی با تالش شبانه روزی کارکنان 
آقا و خانم خود باتمام قوت سعی کرده تا در خدمت جامعه کشاورزی استان 
باشــد . ايشان با اشــاره به اجرای طرح های موفق در سطح استان گفت : در 
سال زراعی 99-9۸ در شرايط بحرانی خاص کشور ، با مبارزه علیه سن غالت 
در ســطح 211هزار هکتار در تاريخ 4۰ ســاله اخیر بی نظیر کار شده است . 
 همچنین دراجرای طرح ارتقای امنیت غذايی با ســابقه فعالیت های شاخص

 شهرســتان آشتیان که در ســطح استان پیشرو بوده در سطح کشور نیز سر 
آمد هســتیم. مهندس آنجفی ادامه داد: اين اقدامات شــاخص موجب کسب 

رتبه های برتر استانی و کشوری برای سازمان جهاد کشاورزی استان گرديده 
که همه اين افتخارات مرهون تالش کلیه کارکنان جهاد کشاورزی است و از 

خدمات آنان تقدير کرد .

عبدالحمید حمزه  پور در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به نقش مهم 
اصحاب رسانه در عرصه آبرسانی اظهار داشت: رسانه ها در حوزه انتقال مشکالت 
جامعه و انعکاس خدمات عرضه شده در عرصه آبرسانی نقش مهم و ممتازی 
دارند که خدمات آنان در خور تحسین است.وی، با بیان اينکه تابستان امسال 
در تامین آب آشامیدنی اقدامات مهمی در شهرها و روستاها انجام شد افزود: در 
آخرين تابستان قرن 14 شمسی به سبب افزايش دمای هوا و شرايط کرونايی در 
تامین آب آشامیدنی اقدامات مهمی انجام و آب پايداری در روستاها و شهرها به 
مشترکان عرضه شد.مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از افزايش 
3۰ درصدی مصرف آب در تابستان امسال خبر داد و بیان کرد: در حالی که 
۸۰ درصد آب آشامیدنی استان بوشهر از ديگر استان ها تامین می شود ولی با 
توسعه زيرساخت ها و تالش کارکنان شرکت آب و فاضالب، تابستان با کمترين 
مشکل سپری شــد و رضايت مندی مردم در پی داشت.حمزه  پور با اشاره به 
تخصیص 23۰۰ میلیارد ريال برای اجرای طرح های آبرسانی در استان بوشهر 
تصريح کرد: برای خريد تضمینی آب 23۰ میلیارد تومان دريافت شد که نقش 

مهمی در تسريع اجرای آب شیرين کن های در دست اجرا داشت.
وی، قیمت آب تمام شده استان بوشهر را گران دانست و افزود: به سبب اينکه 
6۰ درصد منابع آب آشامیدنی از خط آبرسانی کوثر در کهگیلويه و بويراحمد، 
2۰ درصد از خط آبرسانی کازرون، 1۰ درصد هم از آب شیرين کن ها و مابقی 

از چاه های داخلی تامین می شود قیمت تمام شده اين آب ها بسیار باال است.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به در مدار بودن آب 
شیرين کن های بوشهر و کنگان افزود: هر مترمکعب آب تولیدی اين پروژه ها 11 
هزار تا 1۵ هزار تومان است و ساالنه 14۵ میلیارد تومان برای خريد تضمینی 

از اين آب شیرين کن ها پرداخت می شود.

حمزه پور، میانگین هزينه تولید آب آشامیدنی هر مترمکعب را 6۰۰ تومان 
است گفت: يک بیست و پنجم هزينه قیمت تمام شده آب از مشترکان دريافت 
می شود.وی، از افزايش تولید آب از آب شیرين کن بوشهر خبر داد و خاطر نشان 
کرد: ظرفیت تولید آب شــیرين کن بوشهر از 1۰ هزار متر مکعب در شبانه روز 

امسال با افزايش بیش از 2 برابری به 22 هزار و ۵۰۰ مترمکعب رسید.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به افتتاح آب شیرين کن 
6۰۰ مترمکعبی نوار ساحلی دشتی افزود: با افتتاح اين پروژه مشکالت روستاهای 
ساحلی دشتی برطرف شد و در اين راستا اقدامات مهمی در بازسازی و تجهیز 
چاه ها، نوســازی خطوط انتقال آب و توسعه ايستگاه ها انجام شد تا مردم در 
تابستان دارای آبی پايدار شوند.حمزه  پور با بیان اينکه اين شرکت وظیفه تامین 
آب خانه باغ ها و اراضی کشاورزی ندارد تصريح کرد: صاحبان اين خانه باغ ها بايد 

آب مورد نیاز خود را از ديگر راه ها تامین کنند.
وی از قطع انشعاب آب 22۰۰ خانه باغ در استان بوشهر خبر داد و تاکید 

کرد: قطع انشعاب آب غیرمجاز در شهرها و روستاها ادامه دارد.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرای پروژه آب 
شیرين کن 3۵ هزار مترمکعبی بوشهر خاطرنشان کرد: با افتتاح اين پروژه تامین 

آب پايدار بوشهر 7۰ درصد افزايش می يابد .
حمزه  پور به اجرای پروژه آب شیرين کن 2۸ هزار مترمکعبی سیراف به جم 
پرداخت و بیان کرد: فاز نخست اين پروژه و آب شیرين  کن 3۵ هزار مترمکعب 

بوشهر تا قبل از تابستان 14۰۰ وارد مدار تولید می شود.
وی، با بیان اينکه سرمايه گذاری پروژه آب شیرين کن 17 هزار مترمکعبی 
مختص برازجان انتخاب شــده است گفت: اکنون در نقاط مختلف شهرها و 
روستاها طرح آب شیرين کن در حال اجرا است که با تکمیل آن مشکل تامین 

آب اين استان برطرف می شود.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از سرمايه گذاری 1۰۰۰ میلیارد 
تومانی برای اجرای آب شیرين  کن به ظرفیت 12۰ هزار مترمکعب در استان 
خبر داد و تصريح کرد: با افتتاح اين پروژه ها نگرانی مردم در تامین آب برطرف 
می شود.حمزه پور با اشاره به خارج شدن نوبت بندی توزيع آب در نقاط جنوبی 
شهر بوشهر گفت: سال آينده مناطق مرکزی شهر بوشهر با اجرای پروژه های 
مختلف از نوبت بندی خارج می شود.وی، از اجرای 1۰ مجتمع آبرسانی روستايی 
در استان خبر داد و تاکید کرد: اين مجتمع ها فعال هستند که با تکمیل آنها نقش 
مهمی در تامین پايداری آب روستاهای استان بوشهر دارد.مديرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان بوشهر اجرای طرح فاضالب در سه شهر بوشهر، گناوه و ديلم 
را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اين پروژه ها دارای بیش از ۸۰ درصد 

پیشرفت فیزيکی و مردم از خدمات آن بهره مند هستند.
حمزه پور بازســازی تصفیه خانه فاضالب بوشــهر را مورد اشاره قرار داد و 
 افزود: اکنون 4۰ درصد تصفیه خانه فاضالب بوشــهر 1۰۰ درصد بازســازی

 شده است. 

 فرماندار چرداول گفت: با تعامل، همدردی و و رعايت پروتکل های بهداشتی 
شهرستان را به وضعیت عادی برگردانیم.الیاس فتاحی در جلسه ستاد استانی 

مبارزه با کرونا به رياست استاندار وبه صورت ويديو کنفرانس شرکت کرد.
در اين جلســه پس از بحث و گفتگو دستورالعمل های جديد ستاد کرونا 
محدوديت های مصوب شــده به شــرح زير تشريح و ســريعا ستاد کرونای 
شهرســتان چرداول با حضور تمام اعضا و تاکید فرماندار مبنی بر پیگیری و 
اجرای دســتورالعمل ها و نظارت و بازرســی بر سطح بازار و ادارات و برخورد 

قانونی با متخلفین تشکیل شد
از تاريخ 17 آبانماه حضور کارکنان ادارات به صورت ۵۰ درصد از نیروها باشد.
 تمام مردم و کارکنان ادارات و سازمان ها موظف به استفاده از ماسک هستند.

 تمام تاالرها و رستوران ها تعطیل می باشد.
 برگزاری هرگونه مراسم عروسی و فاتحه ممنوع است.

تمام آرامســتان های شهرها و روستاها تا پايان دوره اعمال محدوديت ها 
مسدود نی باشند.

مردم با حضور در ادارات حتما از ماسک استفاده کنند و کسانی که ماسک 
استفاده نکنند ادارات هیچگونه خدمتی به آن ها ارائه نکنند.

 تمام بانک های مســتقل در شهرستان چرداول، پنجشنبه اين هفته 22 
آبانماه تعطیل می باشند.

 هرگونه تجمعی که باعث انتقال ويروس کرونا شود ممنوع است.
 شهرداران و دهیاران نسبت به ضدعفونی و گند زدايی معابر و خیابان ها 

اقدام کنند.
 توزيع ماسک رايگان در سطح شهرستان.

فعالیت بانک ها ساير وزها تا ساعت دوازده)12( می باشد.
ورودی تمام تفرجگاهها مسدود می باشد.

نصب و اعالم هرگونه آگهی ترحیم ممنوع است.کارگروه کرونا هروز باحضور 
نماينده دادستان برفعالیت هانظارت دارند.ماشین های مسافرتی پروتکل های 
بهداشتی را کامال رعايت کنند.اين محدوديت ها تا پايان هفته اجرا و درصورت 

تمديد يا لغو آن ها اطالع رسانی خواهد شد.

فرماندار چرداول:

 با تعامل، همدلی و همکاری به روزهای
 عادی بر می گردیم!


