وزیر نفت عنوان کرد :

از هر روشی برای صادرات نفت
استفاده میکنیم
3
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بانک اطالعاتی بناهای تاریخی
ایجاد میشود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

قدرت دوگانه قدسی و مدنی
در مرجعیت شیعی کممانند است
5

مسیرهای تردد زائران اربعین
امـن است
3

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد:

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

منابع حاصل از حذف یارانه دهکهای باال از ماه اول وارد چرخه اقتصاد میشود
2

تدوین برنامه مهارتآموزی متناسب با
نیازهای شغلی و فناوریهای جدید
2

رئیس اتحادیه لوازم خانگی خبرداد:
مدیرعامــل صنــدوق احیــا و بهرهبــرداری
از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی بــا اشــاره
بــه ضــرورت تنــوع کاربــری بناهــای
آمــاده واگــذاری بــه بخــش خصوصــی،
گفــت :ب ـهزودی بانــک اطالعاتــی از تمــام
بناهــای تاریخــی آمــاد ه واگــذاری ایجــاد
میشــود .هــادی میرزایــی ابــراز امیــدواری
کــرد کاربریهــای ایــن بناهــای تاریخــی
متعــدد شــود .وی افــزود :یکــی از بناهایــی
کــه قــرار اســت بــهزودی در فهرســت
مزایــده قــرار بگیــرد ،بنایــی اســت کــه
پیــش از ایــن خانــه حکیــم باشــی نــام
داشــته و بســیار مــی توانــد مطلــوب باشــد
اگــر پزشــکی ایــن بنــا را در اختیــار بگیــرد
و پــس از مرمــت و احیــا بنــا اقــدام بــه
ویزیــت بیمارانــش در ایــن بنــا کنــد تــا
هویــت بنــا نیــز حفــظ شــود.
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وزیر راه و شهرسازی :

پیش بینی افت  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت لوازم خانگی تا دو ماه آینده

دبیر انجمن قطعهسازان :

۲۵درصد ارزش واردات قطعات خودرو
داخلیسازی می شود
4

مرکز تحقیقات صداوسیما اعالم کرد:

بیش از نیمی از مردم فقط فیلم
و سریال تماشا میکنند
5

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت:

بیمه ها ،در صورت تامین منابع

خدمات پیشگیرانه را پوشش می دهند
7

4

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی :

در حوزه هوایی کارهای بسیار بزرگتر از تصور دشمن را میتوانیم انجام دهیم

صداوسیما به وضعیت  ۱۴هزار کارمند حق الزحمهای توجه کند

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــا بیــان اینکــه
«امــروز در حــوزه هوایــی کارهــای بســیار بزرگتــر از
تصــور دشــمن را مــی توانیــم انجــام دهیــم» خاطــر نشــان
کــرد :امــروز از عقبــه دانشــی خوبــی برخورداریــم و انشــااهلل
ایــن راه بــا ســرعت طــی خواهــد شــد و در ایــن حــوزه
شــاهد محصــول هایــی خواهیــم بــود کــه موجــب بهــت و
تعجــب دشــمن خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــر حاتمــی وزیــر دفــاع و پشــتیبانی
نیروهــای مســلح ظهــر چهارشــنبه در مراســم تجلیــل از
چهرههــای مانــدگار صنعــت هوایــی طــی ســخنانی بــا
بیــان اینکــه «مــا نیازمنــد یــک قــدرت اطمینــان بخــش
در کشــور هســتیم و امــروز ایــن نیــاز را بهتــر از هــر زمــان
دیگــری متوجــه میشــویم» اظهــار کــرد :یکــی از ابعــاد
مهــم ایــن دفــاع اطمینــان بخــش از کشــور ارتقــا قــدرت
دفاعــی اســت کــه دشــمن در تــاش اســت تــا آن را تحریــم
کنــد و در ارتقــا آن خــال ایجــاد کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر مولف ـهای کــه در آن ضعفــی
پیــدا شــود دشــمن روی آن نقطــه دســت میگــذارد
و امــروز دشــمن روی نقــاط ضعــف اقتصــادی مــا دســت
گذاشــته اســت ،ادامــه داد :هــر کشــوری کــه دارای موقعیــت
راهبــردی باشــد بــدون قــدرت اطمینــان بخــش یــا بایــد
تســلیم شــود یــا بایــد بــه سرنوشــت هــای بدتــری دچــار
شــود اکــر هــر کشــوری مــی خواهــد عــزت داشــته باشــد
بایــد بــه یــک قــدرت اطمینــان بخــش دســت پیــدا کنــد.
امیــر حاتمــی تصریــح کــرد :بعــد از جنــگ جهانــی دوم
حاکمــان وقــت ایــران فکــر مــی کردنــد بــا وابســته بــودن

مــی تــوان قدرتمنــد بود امــا ملــت ایــران ایــن را نپذیرفتند.
ملــت مــا اســتقالل آزادی و جمهــوری اســامی را انتخــاب
کــرد کــه الزمــه حفــظ آن داشــتن قــدرت دفاعــی اســت
کــه یــک بعــد آن در قــدرت هوایــی اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :در برهــه ای عــده ای فکــر کردنــد
کــه مــی شــود از قــدرت هوایــی چشــم پوشــی کــرد ،امــا
امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه قــدرت اطمینــان
بخــش شــامل همــه ابعــاد قــدرت میشــود.
وزیــر دفــاع گفــت :بایــد همــه مولفــه هــای قــدرت نظامــی
را مــورد توجــه قــرار داد تــا در بــرار همــه تهدیــدات
مقاومــت کنیــم .امــروز قــدرت هوایــی کشــور مــورد توجــه
قــرار گرفــت البتــه از ابتــدای انقــاب زحمــات بســیار
زیــادی کشــیده شــده کــه االن نتیجــه آنهــا را مــی بینیــم.
امیــر حاتمــی بــا بیــان اینکــه «امــروز در حــوزه هوایــی
کارهــای بســیار بزرگتــر از تصــور دشــمن را مــی توانیــم
انجــام دهیــم» خاطــر نشــان کــرد :مهمتریــن الــزام ایــن
کار داشــتن نیــروی انســانی فرهیختــه و دانشــمند اســت
کــه مــا آن را در اختیــار داریــم .مــا امــروز از عقبــه
دانشــی خوبــی هــم برخورداریــم و انشــااهلل ایــن راه
بــا ســرعت طــی خواهــد شــد و در ایــن حــوزه شــاهد
محصــول هایــی خواهیــم بــود کــه موجــب بهــت و
تعجــب دشــمن خواهــد شــد.
وی گفــت :امــروز زمینــه نزدیــک شــدن بخــش نظامــی و
غیــر نظامــی هوایــی بــه یکدیگــر فراهــم شــده و در ایــن
حــوزه هــم کارهــای بزرگتریــن را مــی توانیــم انجــام دهیــم.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،محمــد اســامی وزیــر راه و
شهرســازی نیــز در ایــن مراســم طــی ســخنانی خاطــر
نشــان کــرد :در انقــاب اســامی هــرگاه بــا بــاور و اطمینــان
حرکــت کردیــم ،بــه نتایــج درخشــان رســیدیم .پیــش از
انقــاب اســامی فضــا بــه صورتــی بــود کــه متخصصیــن
ایرانــی اجــازه دســت زدن بــه هواپیمــا را نداشــتند ،امــا
پــس از انقــاب ســخت تریــن تحریمهــا را تجربــه کردیــم
و همــواره بــرای تامیــن قطعــات دچــار مشــکل بودیــم.

نماینــده مــردم بندرعبــاس در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان ایــن کــه صــدا و ســیما بایــد بــه وضعیــت درونــی خــود
توجــه داشــته باشــد اظهــار کــرد :الزم اســت ایــن ســازمان بــه
وضعیــت قــراردادی  ۱۴هــزار کارمنــد حــق الزحمــه ای در
سراســر کشــور توجــه کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــد مــرادی نماینــده مــردم بندرعبــاس
در مجلــس شــورای اســامی در نطــق میــان دســتور جلســه
علنــی امــروز مجلــس شــورای اســامی ضمــن تســلیت ایــام
شــهادت امــام حســن مجتبــی (ع) گفــت :از عــزم و اراده
ریاســت قــوه قضاییــه در برخــورد بــا مفســدین اقتصــادی
تشــکر میکنــم .ایــن حرکــت ایشــان بارق ـهای از امیــد در دل
مــردم کشــور روشــن ســاخت .الزم اســت در خصــوص ســفری
کــه بــه بندرعبــاس داشــتند و دســتورات قاطعــی کــه بــرای
احقــاق حــق مــردم صــادر کردنــد قدردانــی کنیــم.
وی افــزود :در ایــام پایانــی عمــر مجلــس هســتیم کارنامــه
مجلــس در دســت مــردم اســت ایــن ملــت بهتریــن ارزیــاب
عملکــرد مــا نماینــدگان هســتند .دغدغــه معیشــت مــردم
عــاوه بــر دولــت بــر دوش مجلــس هــم اســت .مــردم بــه بهانــه
برجــام شــرایط اقتصــادی ســختی را تحمــل کردنــد و بــرای این
دشــمن دلشــاد نشــود خــم بــه ابــرو نیاورنــد .آیــا میتوان ســوء
مدیریتهــا را ناشــی از تحریــم دانســت؟ جــا داشــت کــه در
ایــن شــرایط ســخت مســئولین از تشــریفات زائــد پرهیــز کــرده
و از ریخــت و پاشهــای بــی رویــه خــودداری میکردنــد.
نماینــده مــردم بنــدر عبــاس بــا اشــاره بــه مشــکالت
بازنشســتگان بیــان کــرد :آنهــا جوانــی خــود را پــای خدمــات
ارزشــمند بــرای نســل کنونــی و نســل آینــده قــرار دادنــد چــرا
دولــت ارادهای بــرای رفــع مشــکالت ایــن عزیــزان در زمینــه
حقــوق و مزایــا و درمــان از خــودش نــدارد؟ مــا نماینــدگان
بایــد صــدای رســای ایــن قشــر باشــیم.
مــرادی گفــت :مــردم اعــم از کارگــر و کاســب ،معلــم و کارمنــد،
کشــاورز و صیــاد چنیــن وضعیتــی را تحمــل میکننــد آن
وقــت چــه معنایــی دارد کــه مناطــق آزاد مــا در آزار رســاندن
بــه مــردم و ایجــاد نارضایتــی از یکدیگــر ســبقت بگیرنــد .در

هرمــزگان مصــداق عینــی مــردم آزاری را در منطقــه آزاری
میبینیــم .آیــا بــرای دولــت فامیــل بــازی در انتصابــات مقــدم
بــر زمیــن خــواری و دریــا خــواری اســت و اخــذ عــوارض بــی
دلیــل از مــردم بومــی مقــدم بــر فامیــل بــازی اســت .دادخواهی
از ایــن مــردم زجرکشــیده بــرای دولــت چــه جایگاهــی دارد؟
نماینــده مــردم هرمــزگان تصریــح کــرد :مطالبــه گــری مــردم
هرمــزگان از گذشــته بیشــتر شــده اســت و بــه فضــل الهــی در
آینــده بــه حقــوق کامــل خــود در زمینــه اشــتغال ،بهداشــت و
درمــان ،توســعه مــدارس دســت پیــدا خواهنــد کــرد .امــروز
آثــار مطالبــه گــری در هرمــزگان مشــهود اســت؛ بــه صــدا
و ســیما کــه همــواره بیعدالتیهــای موجــود را در کشــور
بــه نمایــش میگــذارد توصیــه میکنــم نگاهــی بــه درون
خــود داشــته باشــد و ببینــد چگونــه  ۱۴هــزار کارمنــد حــق
الزحمـهای در سراســر کشــور صادقانــه مشــغول خدمــت بــوده
و در انتظــار تبدیــل وضعیــت هســتند؛ بــه ازای هــر  ۵۰هــزار
تومــان حــق الزحمــه یــک روز بیمــه بــرای آنهــا محاســبه
میشــود کــه بــه خاطــر دســتمزد پایــان گاهــی حقــوق یــک
مــاه آن بــه  ۱۰روز بیمــه هــم منتــج نمیشــود.
وی در تذکــری بــه وزیــر راه گفــت :بــه فکــر راههــای اســتان
باشــید و بــا تخصیــص قیــر و منابــع از تعطیلــی پروژههــا
جلوگیــری کنیــد .همچنیــن وزیــر بهداشــت بــه وضعیــت
بیمارســتانهای هرمــزگان توجــه کنــد الزم اســت کــه
وزیــر آمــوزش و پــرورش مشــکالت نیروهــای حــق التدرســی
هرمــزگان را حــل کنــد و بــه معیشــت معلمــان توجــه کنــد.
همچنیــن رئیــس جمهــور بــه وعدههــای خــود در خصــوص
هرمــزگان اهتمــام بــورزد.

