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معاون اول رئیسجمهور :

آمریکاییها در توقف فروش نفت ایران ناموفق بودهاند
معــاون اول رئیــسجمهــور
گفــت :خوشــبختانه آمریکایــی
هــا در زمینــه بــه صفــر
رســاندن فــروش نفــت ایــران
نــا موفــق بودهانــد و مــا از
همــه تــوان و ظرفیــت موجــود
بــرای فــروش نفــت اســتفاده میکنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،اســحاق جهانگیــری معــاون
اول رئیسجمهــور در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد
مقاومتــی کــه بــه ریاســت وی برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه
گــزارش وزیــر نفــت در خصــوص پیشــرفتها و دســتاوردهای
کشــور در بخــش نفــت و گاز در اجــرای سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی ،گفــت :اقدامــات انجــام شــده در ایــن
حــوزه کامــا منطبــق بــا سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی
بــوده اســت و بایــد بــا جدیــت تــداوم یابــد .وی بــا بیــان
اینکــه همــه ویژگیهــای اقتصــاد مقاومتــی نظیــر دانــش
بنیــان بــودن ،مردمــی کــردن اقتصــاد ،برونگرایــی ،درونزایــی
و عدالتبنیانــی در طرحهــای اجــرا شــده در صنعــت نفــت
و گاز کشــور نمایــان اســت ،افــزود :ایجــاد ارزش افــزوده و
ممانعــت از خامفروشــی ،افزایــش برداشــت نفــت و گاز از
میادیــن مشــترک ،واگــذاری طرحهــا بــه پیمانــکاران داخلــی
و بخــش خصوصــی و فراهــم کــردن زمینــه بــرای حضــور
دانشــگاه هــا و شــرکتهای اســتارتاپی از دســتاوردهای
بــزرگ وزارت نفــت اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه از مدیــران
ایــن وزارتخانــه قدردانــی کنیــم .معــاون اول رئیسجمهــور
ادامــه داد :یکــی از بخشهایــی کــه در دولــت تدبیــر و امیــد
بهطــور جــدی متحــول شــد ،بخــش نفــت و گاز کشــور بــود
کــه ایــن تحــول مدیــون مدیریــت صحیــح و دقیقــی اســت
کــه بــه شــکلی قابــل ســتایش توانســته محدودیــت هــا در
توســعه ایــن صنعــت را برطــرف کنــد.
جهانگیــری ضمــن ابــزار تأســف از هجمــه هــا و فشــارها بــر
وزارت نفــت ،گفــت :جــای تعجــب اســت کــه وزارت نفــت
بــا وجــود کارنامــه درخشــان خــود بایــد بــه جــای حمایــت
و تقدیــر بیشــترین فشــارها و هجمههــا را متحمــل شــود.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت ایــن صنعــت در شــروع کار
دولــت یازدهــم و تاثیــر تحریمهــا در فــروش فرآوردههــای
نفــت و گاز ،گفــت :در آن زمــان بــا توجــه بــه عــدم فــروش
و ذخیرهشــدن میعانــات گازی در کشــتیها ،برخــی از
مدیــران دولــت گذشــته تاکیــد داشــتند کــه ممکــن اســت
بــا اســتمرار ایــن شــرایط میــدان پــارس جنوبــی بــا تعطیلــی
مواجــه شــود.

معاون استاندار تهران:

منتظر نظر دولت برای شناورسازی ساعت کاری هستیم
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار تهــران
گفــت :بــرای کاهــش ترافیــک ســطح شــهر در آغــاز ســال
تحصیلــی ،منتظــر اعــام نظــر هیــات دولــت در خصــوص
شناورســازی ســاعت کاری کارکنــان دســتگاهها هســتیم.
غالمرضــا عبــاس پاشــا در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود:
موضــوع شناورســازی ســاعت کاری کارمنــدان ،بحثــی
اســت کــه پلیــس راهــور و شــهرداری تهــران آن را پیگیــری
میکننــد .وی یادآورشــد :شــهردار تهــران نامــه ای در همیــن
زمینــه بــه معــاون اول رییــس جمهــوری ارســال و طــی
آن تقاضــای شناورســازی ســاعت کاری کارکنــان دولــت را
بــه علــت آغــاز ســال تحصیلــی و بــه منظــور کاهــش بــار
ترافیکــی ســطح شــهر مطــرح کــرده اســت.
عبــاس پاشــا اظهارداشــت :بناســت مصوبــه ای از هیــات
دولــت در ایــن خصــوص ابــاغ شــود و اســتانداری نیــز در
همیــن زمینــه از تصمیــم گیــری هــا و تصمیــم ســازی هــا
پیــروی مــی کنــد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار تهــران
گفــت :ســال هــای گذشــته معــاون رییــس جمهــوری دســتور
همــکاری الزم دســتگاه هــا در شــناور ســازی ســاعت کاری
کارکنــان را داده بــود کــه طــی دو ســال گذشــته نیــز ایــن
اتفــاق رخ داد .وی خاطرنشــان کــرد :اگرچــه اســتانداری
مصمــم اســت کــه در دســتگاه هــا ،خــود مدیریتــی اتفــاق
بیافتــد و بــا مشــارکت خــود مــدارس ،پلیــس راهــور و
شــهرداری تهــران ،زمینــه بــه گونــه ای مســاعد شــود کــه بــار
ترافیکــی بــا همــکاری میــان مــردم و دولــت کاهــش یابــد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

 ۷هزار میلیارد تومان امسال به آموزش عالی اختصاص مییابد
رییــس ســازمان برنامــه بودجــه از ســرمایه گــذاری ۷۳۰۰
میلیــارد تومانــی بــرای آمــوزش عالــی در ســال جــاری خبــر
داد و گفــت :تــاش میکنیــم ایــن تخصیصهــای بــرای
آمــوزش عالــی بــه  ۱۰۰درصــد برســد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور ،محمدباقــر نوبخــت در دومیــن روز اجــاس
سراســری روســای دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی توجــه
بــه دانشــگاهها و مراکــز علــم و فنــاوری را از اولویتهــای
دولــت دانســته و نقــش دانشــگاهها در توســعه کشــور را
بســیار مهــم و راهبــردی توصیــف کــرد و گفــت :نــگاه بــه
توســعه انســانی بــه عنــوان یکــی از شــاخصهای توســعه
یکــی از اصلــی تریــن هــدف دولــت بــه شــمار م ـیرود.

نوبخــت آمــوزش را یکــی از شــاخصهای اصلــی توســعه
انســانی عنــوان کــرد و گفــت :سیاســت و نــگاه مــا در دولــت
ایــن اســت کــه شــرایطی فراهــم شــود تــا بــر اســاس آن
افــراد بتواننــد ایدههــای خــود را بــه مطلــوب و در نتیجــه
بــه ثــروت تبدیــل کننــد .بنابرایــن ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور توجــه بــه توســعه علمــی را از اولویتهــای خــود
میدانــد .معــاون رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر حرکــت
مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بــه ســمت دانشــگاههای
کارآفریــن گفــت :تــاش مــا ایــن اســت کــه طــی  ۳تــا
 ۵ســال آینــده دانشــگاهها وابســتگی کمتــری بــه خزانــه
دولــت داشــته باشــند چــرا کــه آنهــا بایــد بــر اســاس برنامــه
بــه دانشــگاه کارآفریــن تبدیــل شــوند.

رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه از افزایــش بودجــه آمــوزش
عالــی در ســال آینــده خبــر داد و گفــت :مــا تعهــد داریــم
بــرای ســال جــاری  ۷۳۰۰میلیــارد تومــان در آمــوزش عالــی
ســرمایه گــذاری کنیــم کــه البتــه ایــن میــزان در ســال
گذشــته  ۶۲۰۰میلیــارد تومــان بــود .در واقــع یکــی از مبالــغ
درشــت دولــت در حــوزه آمــوزش عالــی ســرمایه گــذاری
میشــود و ایــن حــوزه در کنــار حوزههــای رفــاه اجتماعــی،
کمیتــه امــداد و بهزیســتی بیشــترین ســرمایه گــذاری را از
آن خــود میکنــد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد :

اجرای هم زمان چند طرح عمرانی جهت ایجاد اشتغال در کشور
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :اجــرای هــم
زمــان چندیــن طــرح اشــتغالی بــا اتخــاذ سیاســت حمایتــی
و تعریــف مشــوق جدیــد بــرای کارفرمایــان یکــی از
سیاســت هــای مهــم ایــن وزارتخانــه جهــت گشــایش امــر
اشــتغال در کشــور اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی اســتان اردبیــل ،طــی نشســت مشــترک اکبــر
بهنــام جــو اســتاندار اردبیــل و قاســم رحیمــی مدیــرکل
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل بــا محمــد
شــریعتمداری مســائل و مشــکالت دســتگاه هــای زیــر
مجموعــه ایــن وزراتخانــه در اســتان اردبیــل مــورد بحــث
و بررســی قــرار گرفــت.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن نشســت اجــرای
طــرح یارانــه دســتمزد را گشایشــی جدیــد در امــر اشــتغال
عنــوان کــرد و گفــت :طــرح یارانــه دســتمزد یکــی از برنامــه
هــا و سیاســت هــای ایــن وزارتخانــه در حــوزه اشــتغال
اســت و بــا اجــرای آن در  8اســتان کشــور بــه کارآفرینانــی
کــه دانــش آموختــگان دانشــگاهی را جــذب کننــد ۳۰
درصــد یارانــه دســتمزد میدهــد.
محمــد شــریعتمداری بــا اشــاره بــه اجــرای همزمــان
چندیــن طــرح اشــتغالی در کشــور جهــت صیانــت از
نیــروی کار موجــود و اشــتغالزایی گفــت :بــا توجــه بــه
قوانیــن موجــود ،ســرمایه گــذاری دولتــی جهــت ایجــاد

اشــتغال ممنــوع بــوده ،از ایــن رو سیاســت هــای اشــتغالی
مــا ارائــه مشــوق و تســهیل فرایندهــا بــرای ایجــاد اشــتغال
و کارآفرینــی در کشــور اســت.وی افــزود :حــوزه رفــاه
اجتماعــی یکــی از رســالت هــای مهــم مــا در ایــن
وزارتخانــه جهــت پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی در
جامعــه اســت.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــان کــرد :اجرای
همزمــان چندیــن طــرح اشــتغالی بــا اتخــاذ سیاســت هــای
حمایتــی و تعریــف مشــوق هــای جدیــد بــرای کارفرمایــان
یکــی از سیاســت هــای مهــم ایــن وزارت جهــت گشــایش
امــر اشــتغال در کشــور اســت.
در ادامــه ایــن دیــدار قاســم رحیمــی مدیــرکل تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه اینکــه اردبیــل
یکــی از اســتان هــای محــروم کشــور بــه شــمار مــی رود،
گفــت :قطعــا زدودن رنــگ محرومیــت از ایــن اســتان توجــه
ویــژه مســئولین دولتــی را مــی طلبــد.
وی بــا عنــوان اینکــه طــرح حمایــت از اشــتغال پایــدار
روســتایی و عشــایری یکــی از سیاســت هــای مهــم ایــن
وزارتخانــه درخصــوص ایجــاد اشــتغال و جلوگیــری از
مهاجــرت روســتاییان بــوده اســت ،افــزود :پرداخــت
تســهیالت متمــم بــرای اتمــام طــرح هــای نیمــه تمــام
روســتایی و عشــایری یکــی از مــوارد مهمــی اســت کــه
ضــرورت دارد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی :

اقدامات کارشناسی زیادی روی الیحه تجارت انجام شده است
نماینــده مــردم شــوش در مجلــس در
واکنــش بــه منتقــدان الیحــه تجــارت
گفــت کــه کار کارشناســی زیــادی روی
الیحــه تجــارت انجــام شــده اســت.
ســید راضــی نــوری در گفتوگــو بــا
ایســنا دربــاره انتقــادات مطــرح شــده
از طــرف فعــاالن اقتصــادی نســبت بــه
الیحــه تجــارت و نحــوه بررســی آن در
صحــن علنــی مجلــس اظهــار داشــت:
الیحــه تجــارت بــرای ســالها پیــش
اســت و اقدامــات کارشناســی بســیاری
روی ایــن الیحــه انجــام شــده اســت.
ایــن الیحــه همچنیــن مراحــل قانونــی
خــود را بــه طــور دقیــق طــی کــرده
اســت .فضــای صحــن علنــی هــم طــوری
نیســت کــه اگــر نماینــدهای پیشــنهادی
داشــته باشــد ،اجــازه مطــرح کــردن آن
را نداشــته باشــد.
نماینــده مــردم شــوش ادامــه داد :از
نظــر مــن اشــکالی بــر ایــن الیحــه وارد
نیســت ،نماینــدگان نیــز ابهــام زیــادی
در رونــد بررســی ایــن الیحــه ندارنــد،
وقتــی مــادهای از الیحــه مخالفــی نــدارد،
چــرا بایــد بــرای بررســی بیــش از حــد

بــر ایــن مــوارد تمرکــز کنیــم.
وی در مــورد اشــکال بعضــی منتقــدان
مبنــی بــر اســتفاده مکــرر و نامشــخص
از واژه «عــرف» در مــواد ایــن الیحــه
گفــت :نکتــه اینجاســت کــه اتــاق
بازرگانــی و کارشناســان قبــل از بررســی
مــواد قانونــی الیحــه تجــارت بعضــی
مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن الیحــه را
تشــریح کردنــد .اگــر مشــروح مذاکــرات
را مــرور کنیــم متوجــه منظــور دقیــق
ایــن مفاهیــم خواهیــم شــد .نــوری در
پایــان تصریــح کــرد :کمیســیون حقوقــی
و قضایــی مجلــس قبــل از بررســی ایــن
الیحــه در صحــن علنــی ،بــه بررســی این
الیحــه پرداختــه بــود .کمیســیون حقوقی
مجلــس کمیســیون شــلوغی نیســت و
غالــب مــوارد و مســائل بــا دقــت ویــژهای
بررســی میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس
در حــال بررســی و تصویــب «الیحــه
تجــارت» هســتند کــه بیــش از هــزار
مــاده دارد کــه کارشناســان اقتصــادی
نســبت بــه نحــوه بررســی آن در مجلــس
انتقــاد وارد کــرده انــد.

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل
ظرفیــت صنــدوق کارآفرینــی امیــد جهــت اشــتغالزایی و
حمایــت از طــرح هــای اشــتغال خــرد را مهــم عنــوان کــرد
و خواســتار افزایــش مبلــغ اعتبــارات تفاهــم نامــه مشــترک
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا صنــدوق کارآفرینــی
در اســتان اردبیــل شــد.
رحیمــی در ادامــه بــا عنــوان ایــن کــه توجــه بــه بخــش
فرهنگــی ورزشــی کارگــران یکــی دیگــر از وظایــف مهــم
ایــن وزارتخانــه اســت ،گفــت :اختصــاص اعتبــارات عمرانــی
بــه منظــور توســعه زیرســاختهای فرهنگــی و اجتماعــی
حــوزه تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در اردبیــل یکــی از
نیازهــای ضــروری در ایــن اســتان اســت.
رحیمــی بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت دســتگاه هــای
زیــر مجموعــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در
اســتان اردبیــل ،تامیــن اعتبــار جهــت تکمیــل و اتمــام
پــروژه ســایت اورژانــس اجتماعــی بهزیســتی و در کنــار
آن ،اختصــاص اعتبــار بــرای توســعه برنامههــای آموزشــی
و مشــاورهای پیشــگری از آســیب هــای اجتماعــی بــا ایجــاد
و گســترش مراکــز مشــاور ه پیــش از ازدواج و تــرک اعتیــاد
در ایــن اســتان را ضــروری دانســت.

رییس پلیس پایتخت :

برای حضور زنان در دربی پیشبینی نشده است
رییــس پلیــس پایتخــت اعــام کــرد :بــرای
دربــی پیشبینــی بــرای حضــور زنــان در
ورزشــگاه نشــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار حســین رحیمــی
در حاشــیه طــرح دســتگیری بیــش از 400
تــن از اراذل و اوبــاش تهــران بــا اشــاره بــه
برگــزاری دربــی پایتخــت در روز  31شــهریور
مــاه ،اظهــار کــرد :وزارت ورزش و جوانــان
برنامــهای بــرای حضــور زنــان در ورزشــگاه
و تماشــای ایــن دیــدار نــدارد .وی همچنیــن
گفــت :بــرای تماشــای دربــی پیشبینــی
بــرای حضــور زنــان در ورزشــگاه نشــده اســت
و از ایــن رو زنــان بــه ورزشــگاه نیاینــد.
رئیــس پلیــس پایتخــت ادامــه داد :بــا توجــه
بــه ایــن کــه وزارت ورزش و جوانــان برنامـهای
بــرای حضــور بانــوان در ورزشــگاه بــرای
تماشــای دو تیــم اســتقالل و پرســپولیس
در روز  31شــهریورماه نــدارد بنابرایــن
درخواســت مــا از بانــوان ایــن اســت کــه بــرای
حضــور درورزشــگاه بــه ایــن محــل مراجعــه
نکنــد .رحیمــی دربــارهی ورود بــه ورزشــگاه
آزادی دربــار ه تماشــای دربــی ،اظهــار کــرد:
تماشــاگران ایــن دیــدار حتمــا بایــد بلیــط
الکترونیــک تهیــه کننــد و بــا توجــه بــه

سیاســتهای فدراســیون فوتبــال و وزارت
ورزش هیــچ گونــه بلیــت فروشــی مقابــل
در ورزشــگاه انجــام نخواهــد شــد .بــه همیــن
دلیــل افــرادی کــه قصــد ورود بــه ورزشــگاه
را دارنــد بایــد از قبــل بلیــط الکترونیکــی
خریــداری کنــد .رحیمــی افــزود :ضمــن
ایــن کــه پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه در
ایــن دیــدار کل جایگاههــا پــر شــود و بــه
همیــن دلیــل الزم اســت کــه حتمــا نســبت
بــه خریــد بلیــط و حضــور در ورزشــگاه
اقــدام شــود .رئیــس پلیــس پایتخــت از
تماشــاگران شــهرآورد خواســت کــه از
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی نظیــر متــرو و
اتوبــوس بــرای حضــور در ورزشــگاه اســتفاده
کننــد .همچنیــن بــا پیگیریهــای پلیــس
پارکینگهــا نیــز از حــدود  4ســاعت قبــل
از بــازی بازگشــایی خواهــد شــد تــا کمتریــن
مشــکل در تــردد ایجــاد شــود.

