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رئیس کل دادگستری البرز:
انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله 

ای وظیفه همه دستگاه ها است
گفت:  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای از جمله 
وظایف همه دستگاه ها به ویژه دستگاه قضایی 
و نیروی انتظامی محسوب می شود.  حسین 
نمایشگاه  افتتاح  آئین  در  هریکندی  فاضلی 
دائمی پیشگیری از وقوع جرم استان البرز که در 
فرهنگسرای غدیر برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته بسیج گفت: 
به  خدمت  وظیفه  حکومت  کارگزاران  ما  همه 
مردم را بر عهده داریم و انجام امور محوله نیز 
با هدف جلب رضایت مردم صورت می گیرد. وی 
مطرح کرد: رضایت مردم از نحوه خدمات رسانی 
دستگاه ها، اعتماد آنها به نظام جمهوری اسالمی 
ایران را به دنبال دارد. بخشی از رضایت مردم 
انعکاس  دیگر،  بخش  و  ما  عملکرد  به  مربوط 
خادمین  و  فرزندان  توسط  که  است  خدماتی 
مردم در قسمت های مختلف حاکمیتی انجام 
البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس  می شود. 
احسن  نحو  به  باید  خدمات  این  کرد:  اذعان 
به مردم ارائه و منعکس شود و شهروندان در 
با  جریان نحوه خدمات رسانی ها قرار گیرند و 
حقوق خود در بخش های مختلف آشنا شوند؛ 
همین امر موجب انجام اقدامات پیشگیرانه در 
اجتماع می شود و این همان موضوعی است که 
رهبر معظم انقالب نیز در دیدار با کارکنان قوه 
قضائیه بر آن تاکید داشتند. فاضلی هریکندی با 
اشاره به اینکه در واقع اقدامات و خدمات خوب 
دستگاه قضا به خوبی منعکس نمی شود، بیان 
کرد: هیچ دستگاهی نیست که وظیفه پیشگیری 
نمایشگاه  افتتاح  باشد.  نداشته  جرم  وقوع  از 
دائمی پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، در 
پی پیگیری ها و اقدامات همه دستگاه های اجرایی 
و در راستای همین تکالیفی برپا شده که بر عهده 
ماست و نماینده ولی فقیه در استان البرز نیز بر 
آن تاکید دارد. وی بیان کرد: اگر هر یک از ما 
وظایف خود را به خوبی انجام دهیم می توانیم 
مؤثر  جامعه  در  جرم  وقوع  از  پیشگیری  در 
باشیم. مجموعه قضائی استان البرز نیز در قالب 
پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات متعددی انجام 
مرکز  ایجاد  به  می توان  آنها  از جمله  که  داده 
متعدد  قرارگاه های  تشکیل  و  خانواده  مشاوره 
صیانت از بیت المال، مقابله با تغییر کاربری 
اراضی و پیشگیری و مقابله با جرایم خاص اشاره 
کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: 
امسال نیز با ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله 
با سرقت که یکی از دغدغه های مردم و اتهام 
نخست کشور است، توفیقات خوبی در این حوزه 
پیشگیرانه  اقدامات  انجام  است.  شده  حاصل 
و مقابله ای از جمله وظایف همه دستگاه ها به 
ویژه دستگاه قضائی و نیروی انتظامی محسوب 
می شود. فاضلی هریکندی اعالم کرد: در سال 
۱۳۹۸ آمار پرونده های ثبت شده در استان البرز، 
در حوزه سرقت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
در استان در حالی ۸۷ فقره اعالم شد که متوسط 
 ۱۲ البرز  استان  آمار  و  بود  فقره   ۷۵ کشوری 
پرونده بیشتر از آمار کشوری بود و جایگاه هشتم 
را به خود اختصاص داده بود. وی افزود: در سال 
۱۳۹۸ در زمینه کشف سرقت البرز در جایگاه ۳۰ 
قرار گرفت و در سال ۱۳۹۹ به ۲۷ و در سال ۱۴۰۰ 
به جایگاه ۱۹ ارتقا یافت که این موضوع نشان 
دهنده بهبود کیفیت عملکرد دستگاه قضاست. 
کاهش همزمان آمار سرقت و افزایش کشفیات 
نتیجه اقدامات و همکاری پلیس، دستگاه قضا 
و احکام صادره بوده که با آگاه سازی مردم با 
رتبه های  به  می توانیم  پیشگیرانه  روش های 

بهتری دست یابیم.

احداث پارکینگ های جدید نیاز 
ضروری کالنشهر کرمانشاه

استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش ترافیک 
شهر کرمانشاه به ویژه در مرکز این شهر، گفت: 
احداث پارکینگ های جدید نیاز ضروری کالنشهر 
کرمانشاه است. بهمن امیری مقدم در نشست 
کمیسیون ماده پنج استان کرمانشاه که با حضور 
معاون عمرانی استاندار و مدیران عضو برگزار شد، 
اظهار کرد: استانداری کرمانشاه طی این مدت در 
راستای کمک به بهبود وضعیت کالنشهر کرمانشاه 
و تحقق مطالبه شهر زیبا یک تعامل و همراهی بی 
سابقه را با شهرداری در زمینه های مختلف داشته 
است و انتظار می رود مدیران شهری هم در مسیر 
پیگیری مطالبات شهروندان با قوت بیشتری کار 
باید  کرد: شهرداری  ادامه دهند. وی تصریح  را 
گزارش عملکرد و برنامه های در دست اجرای خود 
در زمینه ساخت پارکینگ و صرف هزینه ها در این 

حوزه را به شکل منظم ارائه کند.

فرماندار مشهد:
رسانه ای قوی تر و مؤثرتر از کتاب 

وجود ندارد

فرماندار مشهد گفت: امروز رسانه ای قوی تر، 
محکم تر و مؤثرتر از کتاب وجود ندارد. کتاب نه 
تنها یک رسانه بلکه مؤلفه ای است که برای دیگر 
رسانه ها نیز تولید محتوا می کند. محسن داوری 
در آئین افتتاح کتابخانه سیار »پیک دانایی ۸« 
شهرستان مشهد ضمن تبریک هفته بسیج اظهار 
کرد: در کشوری زندگی می کنیم که بنیانگذاری 
کی،  می دانستند  که  فردی  دارد،  اندیش  ژرف 
کجا و چگونه باید کاری را انجام داد. همچنین 
که  هستیم  برخوردار  رهبری  داشتن  از  امروز 
همواره تاکید فراوان بر کتاب و افزایش دانایی و 
آگاهی دارند. فرماندار مشهد با بیان اینکه هفته 
کتاب مختص به یک بازه زمانی نیست، افزود: ما 
باید هر روز را روز کتاب بدانیم، چرا که امروز بر 
خالف گذشته امروز قدرت در اختیار دولتهایی 
است که می توانند تولید علم و دانش کنند و 
قدرت  امروز  دهند.  پرورش  آگاه  و  دانا  نسلی 
صرف داشتن ابزار آالت جنگی نیست بلکه در 
علم و آگاهی خالصه می شود برای همین است 

که با پدیده جنگ نرم مواجه شده ایم.
وی ضمن عرض خسته نباشید به کتابداران 
و فعاالن حوزه کتاب و کتابخوانی، افزود: باید 
سبک کار را تغییر دهیم. با همیت و تالشی که 
در مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
می بینم امید دارم در آینده ای نه چندان دور، 
به تعداد تلفن های همراه در شهرستان مشهد 
کتابخانه وجود داشته باشد، تا مردم بتوانند به 

راحتی به کتاب دسترسی داشته باشند.
به کتاب  بر تسهلگیری در دسترسی  داوری 
تاکید کرد و گفت: وجود کتابخانه سیار نعمتی 
در  ای  کتابخانه  خدمات  ارائه  باعث  که  است 
مناطق کم برخوردار و فاقد کتابخانه می شود. 
به عبارتی تغییر حالت کتابخانه راکد به سیار 
می تواند حرکت در مسیر ترویج فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی را سرعت بخشد.
فرماندار مشهد در خصوص احداث کتابخانه 
در مناطق مختلف، ابراز کرد: نباید به دنبال اهدا 
و یا خرید زمین باشید، بلکه با استفاده از ظرفیت 
امکانی همچون مدارس و مساجد نیز می توان 

اقدام به احداث یک کتابخانه جدید کرد.
در ادامه، حجت االسالم و المسلمین علی اکبر 
سبزیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی نیز ضمن تبریک فرا رسیدن هفته بسیج 
اظهار کرد: همانطور که قبالً اشاره شده است 
کتابخانه های سیار با مراجعه به دستکم ۵ روستا 
در واقع کار ۵ کتابخانه مستقر را انجام می دهد. 
امروز خراسان رضوی و به ویژه شهرستان مشهد 
در میان کالن شهرهای کشور در این حوزه از 
جایگاه باالیی برخوردار است. مدیرکل کتابخانه 
های عمومی خراسان رضوی از افتتاح ۲ کتابخانه 
سیار در شهرستان مشهد و ۳ کتابخانه سیار در 
دیگر شهرستانهای استان خبر داد. وی با اشاره 
به سخنرانی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 
تهران، افزود: ایشان عالج همه مشکالت را در 
کتابخوانی دانستند. اگر حوزه کتاب و کتابخوانی 
ترویج  جامعه  در  شاید  و  باید  که  آنچنان  را 
دهیم به طور قطع شاهد بسیاری از مشکالت 
و معضالت نخواهیم بود چرا که قطعاً همگان 
می دانند که بسیاری از مشکالت ناشی از عدم 
آگاهی و دانایی است. حجت االسالم سبزیان 
در  فرهنگی  قراری  بی  امروز یک  کرد:  تصریح 
با  این مسئله می تواند  که  ایجاد شده  جامعه 
برگزاری برنامه های فرهنگی همچون معرفی کتاب 
و باالخص کتابهای تاریخی رفع شود. مدیرکل 
اظهار  رضوی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه 
امیدواری کرد افتتاح این کتابخانه موجب افزایش 
آگاهی و دانایی در بخش رضویه شود. وی بر 
عمومی  های  کتابخانه  رسانی  خدمت  فضای 
دستگاه های  بیشتر  همراهی  خواستار  و  تاکید 
اجرایی در برگزاری برنامه های فرهنگی شد. در 
این مراسم محمدرضا بدیع زادگان، رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد ضمن 
کتابخانه  پراکندگی  وضعیت  از  گزارشی  ارائه 
های عمومی در سطح شهرستان مشهد، اظهار 
کتابخانه  اندازی  راه  با گسترش  امیدواری کرد 
های سیار گامی مؤثر در راستای اجرای عدالت 
خدمات  ارائه  منظور  به  فرهنگی  و  اجتماعی 

کتابخانه ای در جامعه برداشته شود.

 مجتبی قهرمانی در چهل و ششمین بازدید خود 
از گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن نظارت بر 
فرآیند امور در بزرگترین گمرک کشور، با حضور در 
سالن مراجعات عمومی با مسئولین گمرکات استان 
و تعدادی از فعالین حوزه تجارت به دیدار و گفتگو 
پیگیری  ستاد  جلسه  نهمین  همچنین  پرداخت. 
استان  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای 
هرمزگان، به ریاست رئیس کل دادگستری استان 
ناظر گمرکات،  استان،  با حضور دادستان مرکز  و 
مدیر گمرک شهید رجایی بندرعباس، رئیس اداره 
استاندار هرمزگان، نماینده سازمان غذا و دارو در 
دانشگاه علوم پزشکی استان، جمعی از مسئولین 
بنادر و گمرکات و نمایندگان برخی از شرکت های 
فعال در زمینه داروسازی )وارد کننده دارو و مواد 
اولیه دارویی( در محل سالن کنفرانس گمرک شهید 

رجایی بندرعباس برگزار شد.
در این جلسه؛ ضمن بررسی میزان اقالم دارویی 
موجود در گمرک شهید رجایی بندرعباس و ارزیابی 
اقدامات بندر و گمرک در این خصوص، بر لزوم ثبت 
اطالعات دقیق محموله های دارویی در سامانه های 
به  و تسهیل دسترسی  به منظور تسریع  موجود، 

اطالعات این حوزه، تأکید شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در حاشیه 
این نشست، اظهار کرد: در راستای تأکیدات ریاست 
محترم قوه قضائیه در موضوع تسهیل تجارت، به 
اتفاق دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولین 
قضائی و اجرایی، بازدیدی ۲ ساعته از گمرک شهید 
رجایی بندرعباس داشتیم و ضمن حضور در جمع 
نقطه  واردات،  و  صادرات  و  تجارت  حوزه  فعاالن 

نظرات و درد دل ها و انتقادات آنها را شنیدیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین 
گفت: در راستای اجرای دستور هفته گذشته ریاست 
محترم قوه قضائیه مبنی بر ورود دستگاه قضائی به 
و مساعدت مسئوالن  و کمک  دارو  مسأله کمبود 
قضائی به دولت در امر کنترل بازار در این حوزه، 
امروز جلسه ای تخصصی با موضوع دارو و با حضور 
مسئولین گمرک، اداره بندر و فعالین حوزه دارو در 
محل گمرک شهیدرجایی بندرعباس برگزار شد که در 
جریان آن ضمن بررسی گزارشات واصله، جهت رفع 

موانع موجود، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
گمرکات  و  بنادر  عملکرد  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
استان هرمزگان در حوزه دارو عملکرد مطلوبی است، 

تصریح کرد: امسال حدود ۴ هزار تن دارو به گمرکات 
اظهار شده و همین حدود هم ترخیص شده است و 

امورات به صورت مطلوب در جریان است.
با  محموله ها  این  از  بعضی  داد:  ادامه  قهرمانی 
مشکالت جزئی مواجه بودند که طی جلسه ای که 
با حضور مسئولین قضائی، مدیران گمرک و تعدادی 
از صاحبان کاال در محل گمرک برگزار شد، مشکالت 

این محموله ها نیز حل شد.
مجتبی قهرمانی همچنین با اشاره به اخبار مربوط 
ها  بیوتیک  آنتی  و  دارویی  اقالم  برخی  کمبود  به 
در داروخانه ها و مراکز درمانی کشور و درخواست 
ترخیص  برای  دارو  تولید  صنایع  و  واردکنندگان 
شهید  بندر  در  موجود  اولیه  مواد  بزرگ  محموله 

رجایی بندرعباس، اعالم کرد: دستور ویژه قضائی 
برای ترخیص فوری محموله ۱۶ هزار تنی مواد اولیه 
آنتی بیوتیک و انتقال آن به صنایع تولید دارو، صادر 
این محموله در حال  آن،  نتیجه  و در  شده است 
انتقال به کارخانه است. وی خاطرنشان کرد: بنابر 
نظر کارشناسان، حدود دو تا سه میلیون واحد انواع 
آنتی بیوتیک که شامل ۱۵ محصول آنتی بیوتیک 
)کپسول، شربت، سوسپانسیون ها و …( است از این 

محموله تولید خواهد شد.
قهرمانی از ترخیص محموله یک میلیون و ۳۰۰ 
و  داد  خبر  نیز  تنفسی  افشانه های  عددی  هزار 
گفت: با توجه به اهمیت موضوع، مأموریت ویژه ای 
به دادستان عمومی و انقالب بندرعباس داده شد 

همکاری  با  ترخیص،  مراحل  بر  نظارت  ضمن  تا 
مسئوالن بندر شهید رجایی بندرعباس، این محموله 
بندر شهید رجایی  از  امروز،  از غروب  بزرگ، قبل 
بارگیری و برای توزیع در بازار ارسال شود. رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه در نتیجه 
آنتی  اولیه  مواد  بزرگ  محموله های  این  ترخیص 
بیوتیک و افشانه های تنفسی، بخش قابل توجهی 
از  برطرف خواهد شد، ضمن تشکر  نیاز کشور  از 
همکاری خوب دولت در این خصوص گفت: دستگاه 
قضائی در راستای مأموریت های محوله برای کمک 
به دولت و همچنین با توجه به وظایف ذاتی خود 
به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از 

حقوق عامه، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

با دستور قضایی صورت گرفت؛

ترخیص فوری ۱۶ تن مواد اولیه تولید انواع آنتی بیوتیک
 رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص فوری محموله ۱۶ تنی مواد اولیه تولید انواع آنتی بیوتیک و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار عدد اسپری 

تنفسی از بندر شهید رجایی بندرعباس خبرداد.

امسال حدود 
4 هزار تن دارو 

به گمرکات 
اظهار شده و 
همین حدود 
هم ترخیص 

شده است 
و امورات به 

صورت مطلوب 
در جریان 

است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس مطرح کرد
صدور ۷۱ مجوز کار آفرینی در استان فارس

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: ۵۷ مجوز ایجاد دفاتر مشاوره کارآفرینی ، ۴ مجوز شتاب  دهنده،۶ مجوز کافه 
کارآفرینی و ۴ مجوز فضای کاری مشترک در حوزه کارآفرینی فارس صادر شد.

وحید خداپرست در دیدار با تعدادی از کارآفرینان برتر استان فارس به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، افزود: با توجه به 
آغاز هفته جهانی کارآفرینی از ۲۵ آبان ماه و لزوم اجرای برنامه هایی در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی، بیش از ۴۰ ویژه برنامه 

برای این ایام در سطح استان پیش بینی و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه فعالیت های حوزه کارآفرینی از طریق ایجاد دفاتر مشاوره کارآفرینی، انجمن کارآفرینان و مجمع خیرین 
کارآفرین در سطح استان دنبال می شود، گفت: ایجاد دفاتر مشاوره با هدف ارائه مشورت مبتنی بر دانش، هدایت استارتاپ های 

کارآفرین و حمایت از آن و افزایش ظریب موفقیت این واحدها در سطح استان دنبال شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه ۵۷ مجوز ایجاد دفاتر مشاوره کارآفرینی در سطح این استان صادر 
شده که فارس از این نظر در کشور پیشرو است، افزود: ۴ مجوز شتاب دهنده، ۶ مجوز کافه کارآفرینی و ۴ مجوز فضای کاری مشترک در 
حوزه کارآفرینی فارس صادر شده است. وی ادامه داد: انجمن صنفی دفاتر مشاوره کارآفرینی نیز در استان فارس تأسیس شده که در سطح کشور منحصر به 
فرد است. وی اضافه کرد: کانون کارآفرینی استان فارس با هدف توسعه زیست بوم کارآفرینی این استان فعالیت خود را از سال ۹۳ در فارس آغاز کرد و همچنین 

مجمع خیرین اشتغالزا و کارآفرین این استان نیز با هدف کمک به کارآفرینان فارس از سال ۹۵ کار خود را شروع کرده است.
خداپرست با بیان اینکه انتخاب و معرفی کارآفرینان برتر هر ساله در فارس انجام می شود، گفت: تاکنون ۱۴ دوره این جشنواره در سطح کشور برگزار شده که 

۹۰ نفر کارآفرین برتر فارس در قالب برگزاری آن به جامعه معرفی و ۲۳ کارآفرین نیز در سطح ملی بعنوان برتر انتخاب شده اند.
رئیس اتاق تعاون استان فارس نیز در ادامه این نشست گفت: بخش تعاون در فارس با ۶ هزار تعاونی در گرایش های مختلف فعالیت دارد و با ۲ میلیون نفر 

عضو ۸۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
مجتبی محالتی افزود: بخش تعاون فارس حدود ۸ درصد اشتغال جامعه را رقم زده و سهم این بخش از اقتصاد استان کم است.

وی ادامه داد: این موضوع مهمی است که ارگان های دولتی بخصوص در حوزه اقتصادی سهم بخش تعاون را در هر حوزه مشخص و جدا کنند.
در ادامه این دیدار که با حضور استاندار فارس و تعدادی از مدیران ارشد استان برگزار شد، رؤسای کانون کارآفرینان، انجمن صنفی دفاتر کارآفرینی و مجمع 

خیرین اشتغالزا و کارآفرین استان فارس درخواست ها و مطالبات خود را از مدیریت ارشد استان فارس بیان کردند.

استاندار ایالم:
۹۰۰ میلیاردتومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ایالم اختصاص یافت

استاندار ایالم گفت: ۹۰۰ میلیارد تومان در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به ایالم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان 
اختصاص یافته است.

 حسن بهرام نیا در نشست شورای برنامه ریزی استان ضمن گرامیداشت هفته بسیج با تاکید بر تخصیص اعتبار برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام در استان، افزود: در سفر معاون رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ایالم ۹۰۰ میلیارد 

تومان مصوب شد که این اعتبار به طرح های بسیار مهم که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند اختصاص می یابد.
وی در ادامه گفت: ۹۰۰ میلیارد تومان در سفر معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ایالم برای 

تونل کبیرکوه، پمپاژهای نیمه کاره استان، جاده مهران - دهلران، مسیر مواصالتی ایالم - مهران …در نظر گرفته شده است.
بهرام نیا با قدردانی از حضور نمایندگان استان در مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی در این نشست، افزود: بحث عدالت 

محوری و ایجاد توازن در بودجه مهم ترین بحث های مورد نظر در این نشست است.
استاندار ایالم در بخش دوم سخنان خود با تاکید بر رعایت استانداردها در ساخت و سازها، بیان داشت: به خاطر تامین مسکن 

شهروندان و کمبود زمین در شهر ایالم، ساخت و سازها در ارتفاعات ایجاد می شود اما سطح اشتغال در ساخت و سازها باید استاندارد باشد.
نماینده عالی دولت در استان ایالم با اشاره به قطعی برق، آب و گاز خانه باغ ها در شهرک صنعتی ایالم، گفت: آب و برق و گاز خانه باغ ها واقع در شهرک 

صنعتی ایالم قطع است و از طریق مراجع قضایی اقامه دعوی و پس از آن به سرمایه گذاران دارای اهلیت واگذار می شود.
استاندار ایالم در خصوص تاسیس شرکت های فناور و دانش بنیان در شهرک صنعتی نیز تصریح کرد: زمانی که شرکت های فناور فعالیت خود را آغاز کنند 

باید دستگاه های خدمات رسان تا ورودی محل شرکت باید خدمات خود را ایجاد کند.
وی با قدردانی از مدیرانی که اعتبار سفر رییس جمهور به استان دستگاه تحت مدیریت آنان تاکنون محقق نشده است اما با منابع داخلی دستگاه ها تحت 
مدیریت خود، طرح های را تکمیل کردند، گفت: تمامی اعتبارات سفر رییس جمهور به استان بطور کامل محقق می شود و ما نیز با قاطعیت از مدیرانی توانمند 
استان حمایت می کنیم. وی در پایان با اشاره توقیفات و دستاوردهای استان در بخش و حوزه های مختلف، گفت: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
ایالم و تیم اقتصادی استان در بخش احیای واحدهای راکد رتبه چهارم کشور، اداره کل صمت استان رتبه نخست کشور، رتبه نخست ثبت اشتغال در سامانه 
رصد کشور، رتبه نخست پرداخت تسهیالت ازدواج و مشارکت های اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان و همچنین کسب رتبه برتر روابط عمومی و امور بین الملل 

استانداری ایالم در بین استانداری های سراسر کشور از جمله مهم ترین توفیقات استان است که جای قدردانی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی:

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: با اقدامات 
تسکینی نمی توان مشکل اقتصاد کشور را حل کرد و این مشکل 
نیازمند تغییر ساختاری است. مالک شریعتی در نشست پرسش و 
پاسخ دانشجویی در دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( اظهار کرد: 
آمریکا میلیاردها دالر در منطقه خاورمیانه هزینه کرد تا خاورمیانه 

جدید را ایجاد کند ولی خواسته هایش محقق نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: قدرت 
اجتماعی،  سیاسی،  جمله  از  مختلفی  جنبه های  کشور  یک  در 
فرهنگی و اقتصادی دارد و باید گفت پاشنه آشیل نظام ما موضوع 
اقتصاد است. وی با اشاره به این نکته که حکومت ایران اسالمی 
همواره در حال فعالیت بوده و نمی توان آن را یک دولت منفعل 
نامید گفت: اتفاقی که امروز در کشور تجربه می کنیم پاتک جریان 
مقابل است و این نشان می دهد فعالیت مداوم ما امروز مورد هدف 

دشمنانمان قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابراز کرد: حواس ما باید به 
از درون  ما  باشد چرا که دشمن می خواهد  بودن  فعال  موضوع 
مشغول خود شویم و نگاهمان تغییر کند و اگر این اتفاق بیفتد 

حتماً ضربه می خوریم.
این مسئول در ادامه پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در رابطه 
با بیانیه مجلس و خواسته آنها در خصوص قصاص اغتشاش گران 

گفت: مجلس پای خود را از قانون فراتر نگذاشته و در چهارچوب 
قانون خواستار انجام قوانین اسالمی یعنی برخورد با محاربان به 
کرده اند  را مخدوش  زندگی مردم  امنیت  که  اشخاصی  خصوص 
انواع  هم  دنیا  در  گفت:  اعتراضات  انواع  به  اشاره  با  وی  است. 
اعتراض وجود دارد و از جمله آنها باید به اعتراضات جلیقه زردها 
طی یک سال و نیم گذشته اشاره کرد که هیچکدام از دو طرف کشته 
نداشته اند، در حالی است که کمتر از ۲۴ ساعت از مرگ خانم امینی 
اغتشاشات و اعتراضات در کشور به خشونت کشیده می شود و 
نشان دهنده این مسئله است که درگذشت ایشان بهانه ای برای 

گروه های مختلف بوده است.
شریعتی با بیان این نکته که در قانون احزاب مشکالتی وجود دارد 
عنوان کرد: باید خالء های قانونی در خصوص احزاب رفع شود تا 
آنها بتوانند اختیار پیدا کرده و در برابر تصمیمات خود نیز مسئولیت 
بپذیرند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی پاسخ به 
سوال یکی از دانشجویان در خصوص کمبود مسکن و عدم اجرایی 
شدن قانون مالیات بر مسکن های خالی مسکن لوکس و ماشین های 
لوکس پاسخ داد: انتظار می رود ۲۰ درصد تسهیالت بانکی به ساخت 
مسکن اختصاص یابد این در حالی است که در سال جاری تنها ۳ 
درصد از تسهیالت به ساخت مسکن اختصاص یافته و ما خالءها و 
عدم انجام قانون در این زمینه را می پذیریم. ساخت و تأمین مسکن 

از سیاست های جدی دولت سیزدهم است و ما در مجلس تالش 
می کنیم با قانون کمک حال دولت در این زمینه باشیم.

یکی از سوال های مطرح شده در این جلسه ضعف رسانه های 
داخلی در برابر رسانه های خارجی بود که شریعتی در این رابطه 
توضیح داد: در حوزه رسانه های کشور ضعف های مختلفی داریم از 
جمله اینکه سرعت، نوع بیان، دسته بندی مطالب و… دست های ما 
را بسته است. از طرف دیگر عدم هماهنگی ساختاری در این مسئله 
ما را با مشکل روبرو کرده، باید از تمرکز فضای رسانه ای خارج شویم 
و رسانه در نقطه های مختلف فعالیت کند، سلول های سطح جامعه 

باید فعال شود تا از این مرحله گذر کنیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تعداد قابل توجهی از 
مشکالت مردم هم به مسئله اقتصاد برمی گردد ما اقدامات مسکنی 
تغییرات ساختاری  باید  که  در حالی  انجام می دهیم  اقتصاد  در 
در این زمینه اتفاق بیفتد. شرکت های دولتی محل انجام فساد و 
دست و پاگیر وزارتخانه ها هستند و متأسفانه تعداد قابل توجهی 
از وزارتخانه ها درگیر بنگاه داری شده و از بحث نظارت دور شده اند.

شریعتی با بیان اینکه بخش دیگری از مشکالت به خدمت رسانی 
مربوط می شود بیان کرد: متأسفانه در یک دهه گذشته عقب ماندگی 
جدی در این زمینه داریم و در برنامه ششم توسعه باید به ظرفیت 
قابل توجهی از تولید انرژی های تجدید پذیر می رسیدیم در حالی که 

تنها ۲۰ درصد از این پیش بینی محقق شده است.
اعتقادی  سازی  پاالیشگاه  به  گذشته  دولت  داد:  ادامه  وی 
نداشته است در حالی که در شرایط تحریم باید پاالیشگاه تأسیس 
شود. طبق برنامه هزینه های جاری دولت باید از طریق مالیات و 
هزینه های عمرانی از محل نفت تأمین شود و نیز پرداخت ها نیز به 
ذینفع نهایی انجام گیرد. وی با تاکید بر این مسئله که تشکل های 
دانشجویی می توانند با گفتن حرفهای عالمانه صدای مردم باشند 
گفت: عالوه بر این مسئله باید به وضعیت دانشگاه شریف که نماد 
نخبگی کشور بود اشاره کرد که متأسفانه به محل مطالبات غیر 
منطقی تبدیل شد. این مسئول با اشاره به اینکه رفع فساد را به طور 
جدی دنبال می کنیم و شفافیت برخورد با فساد طبق اصل ۴۹ قانون 
اساسی در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: آئین نامه این مسئله 
نیز سال ۹۹ اجرا شد و از سوی دیگر قانون باید از سوت زنان و افشا 

کنند گام فساد طرفداری کند.
وی در خاتمه با اشاره به طرح شفافیت قوای سه گانه یادآور شد: 
قانون شفافیت تصویب رسیده است و در جزئیات کوچکی منتظر 
نظر شورای نگهبان است، در تصمیمات جدی پیش روی مجلس در 
سالهای آینده مردم شفافیت آرا نمایندگان و شفافیت تصمیم هایی 

که در کشور اتخاذ می شود را لمس خواهند کرد

اقتصاد کشور نیازمند تغییرات ساختاری است


