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رییــس پلیــس پایتخت با اعــام برخورد بــا تخلفات و 
فعالیت های غیرمجاز پزشکی آرایشگاه ها گفت: انجام هرگونه 
خدمات و فعالیت های پزشــکی همچون تتــو و خالکوبی در 
آرایشــگاه ها غیرقانونی و تخلف اســت و با متخلفان برخورد 
می شود.به گزارش ایسنا، ســردار حسین ساجدی نیا فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ در حاشــیه نشست بررسی »طرح ملی 
ساماندهی و نظارت بر آرایشــگاه های زنانه و لوازم آرایشی و 
بهداشتی و دارویی سراسر کشور« و در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در این جلسه مبنا بحث مبارزه با تخلفات آرایشگاه ها به 
ویژه آرایشــگاه های زنانه بود و با جمع بندی صورت گرفته و 
تعامل بیشــتر، امیدواریم در بحث نظارت و برخورد با فروش 
لوازم آرایشــی قاچاق قوی تر وارد شــویم و مجموعه پلیس 
آمادگی کامــل دارد با تعامات بین دســتگاهی در برخورد 
بــا قاچاقچیان کاال دخالت و همکاری کند. وی به اشــاره به 
برخی فعالیت های غیرمجاز پزشــکی آرایشگاه ها که سامت 
شــهروندان را به مخاطره می اندازد، تاکید کرد: انجام هرگونه 
خدمات و فعالیت های پزشــکی همچون تتــو و خالکوبی در 
آرایشــگاه ها غیرقانونی و تخلف اســت و با متخلفان برخورد 
می شود.ســاجدی نیا درباره فعالیت های غیرمجاز آرایشگاه ها 
در شبکه های اجتماعی نیز گفت: از ماه های پیش، پلیس های 
اماکن و فتا ، اینگونه فعالیت آرایشــگاه ها را در فضای مجازی 
رصــد می کنند و با آنها برخــورد خواهند کرد ضمن آنکه در 
بحث برخورد با مدلینگ هم فعالیت های خوبی انجام شــده 
اســت.برخورد با آرایشگاه های بدون مجوز و غیرمجاز از دیگر 
موضوعات مورد اشاره رییس پلیس پایتخت بود و در توضیح 
بیشتر در این باره گفت: فعالیت های زیر زمینی این آرایشگاه ها 
ســامت جامعه را هدف قرار داده اســت.وی گفت: در طول 
سال چندین مرحله آرایشگاه ها را به صورت دوره ای بازرسی 
می کنیم میزان تخلفات در آرایشــگاه های مجوزدار به مراتب 
پایینتر اســت و کمتر با تخلف روبرو می شــویم مگر در مورد 
استفاده از داروهای غیرمجاز و غیراستاندارد و بیشتر تخلفات 
در آرایشــگاه های غیر مجاز انجام می شــود.به گفته فرمانده 

انتظامی تهــران بزرگ، فروش کاالهای قاچــاق در مغازه ها و 
آرایشــگاه ها برای پلیس معضل اســت در حالی که ورود این 
لوازم به خاطر حجم اندکشان بسیار راحت تر است. این اقام 
قاچــاق در انبارهای اطراف تهران با بدترین حالت ممکن دپو 
می شوند. مجموعه پلیس های امنیت و اماکن و پلیس آگاهی 
به صورت ویژه این کاالهای بهداشــتی و آرایشــی قاچاق را 
رصد می کنند و جلوی ورودشان به بازار مصرف را می گیرند. 
ســاجدی نیا به تعامل بین بخشی در امر مبارزه با قاچاق کاال 
به ویژه کاالهایی که با سامت افراد طرف هستند، اشاره کرد 
و گفت: آرایشــگاه های فاقد مجوز باید در اسرع وقت نسبت 
بــه دریافت مجوز اقدام کنند و با آرایشــگاه هایی که خارج از 
حوزه و مجوز فعالیت می کنند با جدیت برخورد شود .فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر لزوم انجام بازرســی در زمان 
غیرکاری گفت: برنامه ما این اســت بعدازظهر ها هم بازرسی 
کنیم که هیچ تخلفی انجام نشــود، بــا مجموعه پلیس های 
تخصصی این آمادگی را داریم که با همکاری سازمان تعزیرات 
جلوی این تخلفات که ســامت خانم هــا و جوانان را تهدید 

می کند   بگیریم.
پلمب 2 مرکز زیبایی غیر مجاز

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت 
ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بر عملکرد مراکز درمانی، گفت: 
طی بازدیدهای بسیار دقیق و جدی در یک هفته اخیر، دو مرکز 
زیبایی متخلف پلمب شدند.دکتر محمدحسین میر دهقان، با 
تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد مراکز درمانی، گفت: نظارت بر 
نحوه ارائه خدمات درمانی یکی از وظایف این اداره کل اســت 
که در این حوزه اقدامات قابل توجهی با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور و مقام قضایی و سازمان تعزیرات 
حکومتی صورت گرفته است و طی بازدیدهای بسیار دقیق و 
جدی در یک هفته اخیر، دو مرکز زیبایی متخلف پلمب شدند.
وی افزود: در راستای صیانت از سامت و حقوق شهروندان با 
مراکزی همچون کلینیک و یا مراکز تخصصی و فوق تخصصی 
زیبایی، خدمات زیبایی و درمانی که مجوز فعالیت ندارند، اما 

در حال ارائه خدمات هســتند یا از عناوینی خارج از ضوابط 
و قوانین وزارت بهداشــت اســتفاده می کنند و خدمات شان 
توســط افراد فاقد صاحیت حرفه ای انجام می شــود و یا از 
تبلیغات خاف مقررات ســازمان نظام پزشکی و غیر شرعی 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای جلب مشتری و 
مخاطب استفاده می کنند، برخورد خواهد شد.بنابر اعام روابط 
عمومی معاونت درمان وزارت بهداشــت، میردهقان خطاب به 
مردم گفت: هموطنان باید توجه داشته باشند که اکثر تبلیغات 
مربوط به مراکز جراحی زیبایی، غیر مجاز اســت و می توانند 
در صورت مشــاهده تبلیغاتی که حاوی عکس های نامعقول و  
عبارات عوام فریبانه هستند و یا در صورت مشاهده مواردی از 
عملکرد نامطلوب و خدمات غیرمجاز با سامانه 1590، تماس 

گرفته و موارد را گزارش دهند.
برخورد قضایی با فعالیت های بهداشتی و آرایشی 

در منازل
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این همایش درمورد 
فعالیت آرایشگاه های زنانه گفت: آمار آرایشگاه های بدون مجوز 
بسیار باالســت و در تهران 10 هزار آرایشگاه غیرمجاز وجود 
دارد که می تواند به ســامت مردم آســیب جدی وارد کند و 
ممکن اســت به دلیل مشــهود نبودن، امکان برخورد نباشد.

جمشــیدی به فســاد در آرایشگاه ها اشــاره کرد و افزود: در 
آرایشگاه ها باندهایی برای فریب دختران وجود دارد و متاسفانه 
گاهی افراد از این طریق به خارج از کشور فرستاده می شوند.

رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: ورود به منازلی که 
فعالیت خارج از ضابطه در امور بهداشــتی و آرایشــی دارند، 

بــا مجوز قضایی انجام خواهد شــد.بنابر این گزارش، علیرضا 
جمشیدی روز گذشته در حاشیه نشست طرح ملی ساماندهی 
و نظارت بر آرایشگاه های زنانه و لوازم بهداشتی سراسر کشور 
در جمع خبرنگاران افزود: موضوع آرایشگاه هایی که خارج از 
ضوابط صنفی و بهداشــتی در منازل فعالیت می کنند، مورد 
بررســی قرار گرفته و با همکاری دادستانی مجوز ورود به این 
منازل را می گیریم و با آنهــا برخورد می کنیم.وی همچنین 
در مورد ســاماندهی برخی مراکز عرضه محصوالت آرایشی و 
بهداشــتی در تهران گفت: در طرح برخورد با قاچاق و عرضه 
غیرمجاز کاالهای سامت محور، در شهر تهران چهار نقطه بر 
اساس گزارش ها به این سازمان معرفی شده است که در آینده 
این مراکز عرضه را معرفی خواهیم کرد.رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی در مورد عرضه دارو و لوازم بهداشــتی خارج از نرخ 
مصوب در داروخانه ها نیز گفت: در این طرح با گرانفروشــی 
محصوالت دارویی و بهداشــتی نیز برخورد می شود و تفاوتی 
نمی کند که این عرضه در داروخانه ها یا در محیط های خارج 
از آن باشــد.وی با بیان این که متاسفانه 5 درصد از داروها به 
صورت قاچاق وارد کشــور می شود، گفت: این امر به سامت 
مردم آســیب وارد می کند و گزارش هایی هم دریافت شــده 
که در شبکه توزیع دارویی نیز مشکاتی در این زمینه وجود 
دارد. جمشــیدی افزود:برخی از داروخانه ها نرخ های مصوب و 
نرخ هایی که بر روی دارو درج شده را رعایت نمی کنند و گاهی 
2 تا 2.5 برابر گران تر، آن را به فروش می رسانند که در طرح 
ملی ساماندهی و نظارت بر این مساله هم نظارت خواهیم کرد 

و با داروخانه های متخلف برخورد خواهد شد.

نیروی انتظامی از برخورد با آرایشگاه های غیر مجاز خبر داد

 ممنوعیت تتو و خالکوبی 
در آرایشگاه ها 

 پرداخت مستمری 700 هزار تومانی
 به مددجویان بهزیستی

معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی به تصویب الیحه اصاحی قانون 
حمایــت از حقوق معلوالن اشــاره کرد و گفت:راه حل اصلی رفع مشــکات 
معلوالن عاوه بر استقرار نظام بیمه ای، تصویب الیحه اصاحی قانون حمایت 
از حقوق معلوالن اســت؛ زیرا به طور کلی تا زمانی که این الیحه اصاحی به 
تصویب مجلس نرسد نمی توان انتظار بهبود اوضاع را داشت و هیچ اتفاقی در 
جهت بهبود اوضاع معلوالن را شــاهد نخواهیم بود و گمان می کنم این الیحه 
تا پیش از سال 96 در صحن علنی مجلس تصویب شود.حسین نحوی نژاد در 
گفت وگو با ایسنا، در خصوص الیحه اصاحی حمایت از حقوق معلوالن که در 
حال حاضر در انتظار تصویب مجلس شــورای اسامی  است؛ گفت: در صورت 
تصویب طرح جدید حمایت از معلوالن، مستمری معلولیت های شدید رشدی 

1000درصدی خواهد داشت .

 بودجه ٥0 میلیارد تومانی برای احداث 
خانه های جوان

وزیــر ورزش و جوانان گفت: اعتباری بالغ بــر50 میلیارد تومان درالیحه 
بودجه ســال آینده برای احداث ضربتی خانه های جوان در نظر گرفته شــده 
اســت.به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی فر در شــصت و ششمین جلسه ستاد 
ســاماندهی امور جوانان با بیان اینکه درمدت سه سال گذشته تنها 12 استان 
کشــور دارای خانه جوان شــده اســت، اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام 
شده تا پایان امســال در 19 مرکز استان خانه های جوان راه اندازی شود.وزیر 
ورزش و جوانان گفت: در تاش هســتیم که ساختمان های متعلق به جوانان 
در اســتان ها بــه وزارت ورزش و جوانان بازگردانده شــود و در این زمینه با 
اســتانداران مذاکراتی کرده ایم و قرار اســت برای پر کردن خاءهای موجود 
حتی در مراکز اســتیجاری خانه های جــوان را راه اندازی کنیم. وی ادامه داد: 
خانه های جوان کانونی برای تبادل فرهنگی و بحث و تبادل نظر برای جوانان 
است و از این مکان ها برای حل مشکات و سیاست گذاری و برنامه ریزی برای 

جوانان می توان بهره برد.

تکمیل مترو ولیعصر تا ماه آینده
معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری تهران گفت: متــرو ولیعصر 
پروژه وســیعی اســت که عملیات عمرانی آن تا ماه آینده به پایان می رسد.به 
گزارش خبرنگار مهر، مازیار حســینی در حاشیه سومین نمایشگاه مشارکت 
تولیدکننــدگان ایرانی در صنعــت مترو در جمع خبرنگاران و در پاســخ به 
ســوالی درباره پروژه مترو ولیعصر گفت: این پروژه بسیار عظیم است، در چند 
طبقه طراحی شــده و خطوط مختلف مترو را بهم متصل می کند. وی افزود: 
امیدواریم فعالیت عمرانی آن در یکماه آینده به اتمام برسد. این مترو از نقاط 

اصلی تبادلی است و به لحاظ شکلی از ترکیب جدیدی دارا است.

 امضای تفاهمنامه مالکیت معنوی 
میان ایران و دانمارک 

تفاهمنامه همکاری بین مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و اماک 
جمهوری اســامی ایران و اداره ثبت اختراع و عائم تجاری دانمارک به امضا 
رســید. به گزارش  ایرنا، معاون مرکز مالکیت معنوی ســازمان ثبت اســناد و 
اماک کشــور روز گذشــته در آئین امضای این تفاهم نامه گفت: این تفاهم 
نامه عاوه بر اهمیت و ضــرورت تضمین حمایت حقوقی در تمامی حوزه های 
مالکیت معنوی، توســعه هر چه بیشتر نظام حمایت از مالکیت معنوی را بین 

دو کشور به همراه دارد.

اخبار کوتاه

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون 
مشاغل سخت و زیان آور برای صیانت از نیروی کار و ارتقای 
ســامت نیروی کار و بهبود فضای کار به تصویب رســید و 
با اجرای کامل ایــن قانون رضایتمندی بیشــتر کارگران و 

کارفرمایان فراهم می شود.
 به گزارش ایســنا،  محمدحســن زدا در همایش بررسی 
و تحلیل اجرای قانون مشــاغل سخت و زیان آور اظهار کرد: 
امروز شاهد هستیم که با گذشت زمان از اهداف اولیه قانون 
فاصله گرفته ایم و زمان بررســی نقــاط قوت و ضعف اجرای 

قانون مشاغل سخت و زیان آور فرا رسیده است.زدا به آسیب 
شناســی وضعیت فعلی اجرای قانون مشاغل سخت و زیان 
آور پرداخت و گفت: اجرای برنامه های بهداشتی برای ارتقای 
سامت نیروی کار و بهسازی فضای کار که در قانون مشاغل 
سخت و زیان آور لحاظ شده است باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد.زدا در ادامه بر لزوم توجه به شرایط سنی در 
زمان بازنشستگی تأکید کرد و گفت: در نتیجه اجرای قوانین 
مختلف که منجر به بازنشســتگی پیش از موعد می شود در 
حال حاضر حدود ٣0 در صد از بازنشستگان در سنین کمتر 

از 50 ســال بازنشسته می شــوند که این وضعیت منجر به 
آســیب های متعدد شده و بخش اعظم این افراد فرصت های 
شغلی را از نیروی کار جوان کشور می گیرند و دوره پرداخت 
مســتمری نیز در مشاغل سخت و زیان آور بیشتر است. وی 
وارد آمدن فشــار مضاعف به صندوق های بازنشســتگی را از 
دیگــر پیامدهای بی توجهی به اجرای کامل قانون مشــاغل 
سخت و زیان آور ارزیابی کرد و گفت: با اجرای قانون مشاغل 
سخت و زیان آور از سال 1٣٨0 شاهد افزایش قابل ماحظه 
تعداد بازنشستگان هستیم. در نتیجه بازنشستگی های پیش 

از موعد که مهمترین آنها قانون مشــاغل سخت و زیان آور 
است، تعداد بازنشستگان به حدود 2 میلیون و ٨00 هزار نفر 
رســیده است. زدا در پایان اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی 
بیشــتر تمامی دستگاه های مسئول در این حوزه شاهد توجه 
بیشتر در اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیان آور باشیم و 
از وارد آمدن آسیب به نیروی کار جلوگیری کنیم. به گزارش 
اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، زدا در پایان 
گفت: از زمان تصویب و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور 

به اندازه کافی به این هدف توجه نشده است .

 مدیر عامل ستاد دیه با اشاره به آمار 950 محکوم 
دیه تصادفات در کشــور، گفت: قانون بیمه شــخص 
ثالــث نیاز به اصاح ندارد.به گــزارش روابط عمومی 
ســتاد دیه کشور، سید اســداهلل جوالیی با حضور در 
جلسه هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی 
که به ریاســت علی جباری مدیرعامل این مجموعه، 
برگزار شــد، افزود: هر چند به همت نهادهای مسئول 
آمار کشــته های تصادفات کاهش داشــته، اما خوب 
اســت به کم شــدن 2 درصد و چند درصدها در آمار 
تلفات رانندگــی دل خوش نکنیم و بــا این باور که 
کشته شدن حتی یک ایرانی، رقم سنگینی برای نظام 
است برای بهبود وضعیت جاده ها بکوشیم.وی با اشاره 
به آیه ٣2 سوره مائده مبنی بر این  که »هرکس نفسی 
را زنده کند، گویا امتی را زنده کرده است« اظهار کرد: 
به عنوان یک مرجع عالی در جهان اسام و با عنایت 
به پیشینه هفت هزار ساله تمدن ایران زمین، آمار 1۷ 
هزار نفری کشته های تصادفات جاده ای هرگز زیبنده 
این کشــور نبوده و شــانه خالی کردن مسئولین این 
ســازمان و آن نهاد از بار ایمنی جاده ها و اصاح نقاط 
حادثه خیز در عصر حاضر هرگز تحمل شــدنی نیست.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه امروز موضوع 
اصاح قانون الاقل در مورد حوادث رانندگی حل شده 
و تنها اجرای صحیح آن برای کاهش تلفات رانندگی 
و زندانیان ناشی از آن نیاز است، گفت: 1٨ سال تاش 
ســتاد دیه در راســتای رفع نواقص قانون سابق بیمه 
اجباری شــخص ثالث، باالخره بــا تصویب حداکثری 
قانون جدید در اردیبهشــت ماه ســال جاری به ثمر 
نشســت و این قانون دائمی چنــان چه آثار آن هم تا 
به امروز خودش را نشان داده از آمار ورودی به زندان 
در قبال رانندگان، کم کرده اما کاهش حداکثری و دو 
رقمی کردن این محبوســان که تحقق آن هم دور از 
انتظار نیست، تنها اجرای صحیح و دقیق قانون اباغ 

شده را می طلبد.وی پیشگیری از ورود ناخواسته افراد 
به زندان  را اولویت اصلی ستاد دیه مطرح کرد و افزود: 
هرچند رسالت اصلی ما آزادی افراد دربند محکوم به 
جرایم غیرعمد اســت، اما اولویت این نهاد در راستای 
خدمت به هموطنان عزیز همــواره معطوف به حوزه 
آموزش و فرهنگ سازی بوده تا با صرف هزینه و وقت 
کمتری با اهتمــام در امر پیشــگیری،  اعتبارات در 
اختیار خود را صرف کنترل ورودی به ندامتگاه ها و به 

حداقل رساندن آن نماید.
جوالیی، جهل به قانون را دلیل اصلی بیشــترین 
محکومیت های حبس مددجویان تحت حمایت ستاد 
دیه عنوان کرد و گفت: طبق فرمایش امام راحل )ره( 
فرهنگ مبــداء همه خوشــبختی ها و صدالبته همه 
بدختی های یک ملت اســت که اگــر فرهنگ ناصالح 
شــد، جوان هایی که در این کشورها رشد می کنند و 

تربیت می شوند هم ناصالح خواهند بود.
وی ادامه داد: با همین درایت است که بنیان گذار 
انقاب اســامی تحقیقا در ارتبــاط با همین موضوع 

فرهنگ رانندگی، صراحت دارند »عبور از چراغ سرخ 
شــرعا حرام است«. درست شــبیه مواضعی که بارها 
و بارها از جانب رهبر فرازانه انقاب شــاهدیم. جالب 
اســت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالــی( در دیدار با 
جوانان اســتان خراسان شــمالی در 2٣ مهر ماه سال 
91، به صرافــت از فرهنگ رانندگــی و بی انضباطی 
بسیاری از ما در رفت وآمد در خیابان ها، به عنوان یک 

مسئله »بزرگ« و »اساسی« یاد می کنند.
جوالیی، کاهــش مصدومــان و متوفیان حوادث 
رانندگی را یک اقدام فراســازمانی مطرح کرد و گفت: 
ستاد دیه به عنوان یک نهاد مردمی بیش از وسع خود 
بــا انجام اقداماتی نظیر تــاش در اخذ مصوبه هیئت 
وزیران )بنــد 5 مصوبه مــورخ ٨6/11/20( پیرامون 
گنجانــدن مطالــب مربوط به اهمیت بیمه شــخص 
ثالث و رعایت قوانیــن راهنمایی و رانندگی در کتب 
درسی، برگزاری جلسات متعدد با مبادی مرتبط نظیر 
وزرای فرهنگ و ارشــاد، علوم تحقیقــات و فناوری، 
شورای فرهنگ عمومی و همچنین حضور مستمر در 
نشست های شورای آموزش های شهروندی شهرداری 
تهران بــه منظور تحقق طرح های حبــس زدا و البته 
تولید فیلم های مستند و نیز چاپ کتاب های آموزشی، 
به ســهم خود اقداماتی را انجام داده اما رساندن آمار 
تلفات جاده ای به استاندار جهانی، یک عزم عمومی و 
یک همت همگانی نیاز دارد که بدون شــک ناجا تنها  
بخشی از این وظیفه سنگین را عهده دار خواهد بود.

وی آمار فعلی زندانیان دیه های ناشی از تصادفات 
را کمتر از 950 نفر اعام کرد و افزود: هم اکنون ۴10 
زندانی بدهکار دیه ناشی از فوت و 5۴0 محکوم ناتوان 
در پرداخــت دیه های جرحی در زندانهای کشــور به 
ســر می برند که از مجموع این افراد تنها٨۷0 زندانی 
مربوط بــه تصادفات، واجد بهره مندی از تســهیات 

ستاد دیه گزارش شده اند. 

به درخواست استانداری مازندران 20جایگاه عرضه مرکبات درمیادین و بازارهای 
میوه وتره بار شهرداری تهران به باغداران استان مازندران واگذار شد. به گزارش ایسنا، 
عبدالحسین رحیمی با اشاره به این موضوع گفت: در پی سرمای شدید هفته های اخیر 
به ویژه در اســتان های شمالی کشور که موجب وارد آمدن خساراتی به کشاورزان و 
باغداران شــد در اتخاذ تدبیری از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار و به 
درخواست استانداری مازندران تعداد 20جایگاه عرضه مرکبات اعم از پرتقال و کیوی 
در میادین و بازارهای میوه وتره بارشــهرداری تهــران این تولیدکنندگان اختصاص 
یافت.وی با اشاره به دستورات شهردار تهران مبنی بر حمایت ویژه از تولیدکنندگان 
بخش کشاورزی گفت: بر اساس اهداف سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مبنی 
بر حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با حذف دالالن و واسطه این واگذاری 
انجام شــده است.بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره 
بار، رحیمی تاکید کرد: ایجاد جایگاه عرضه تک محصولی از تدابیر ســازمان مدیریت 
میادین میوه و تره بار است که در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد تا بدون واسطه 
محصوالت خود را به شــهروندان عرضه نمایند و این جایگاه ها توانسته کمک شایانی 

را به بخش تولید در راستای حمایت از مصرف کنندگان نماید.

جمعــي از نمایندگان مجلــس در بازدید از بزرگترین مجتمــع اداري، تجاري و 
فرهنگــي مگاپارس بر لزوم حمایت دولــت از کارآفرینان و ســرمایه گذاران تاکید 
کردند.رئیس کمیسیون عمران مجلس در این بازدید از آمادگی کمیسیون متبوعش 
برای بررســی مشــکات احتمالی پروژه ملي مگاپارس خبر داد و گفت:حضور بخش 
خصوصی در تکمیل و ایجــاد پروژه های عمرانی بزرگ باید مورد حمایت دولت قرار 
بگیرد چرا که افتتاح این پروژه ها می تواند بســیاری از نیازهای مردم را رفع کند.وی 
با تاکید بر اینکه باید با حمایت از بخش خصوصی مانع فرار ســرمایه از کشــور شد 
افزود: حمایت مجلس از بخش خصوصی در راســتای توجه به اقتصاد مقاومتی است. 
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس نیز در این بازدید با بیان اینکه دریافت جایزه 
جهاني انرژی از ســوی مگاپارس نشان از توجه این پروژه به مسائل زیست محیطی 
است، گفت: این پروژه با حضور بخش خصوصی و با استفاده از توان مالی آن توانسته 
توفیقات خوبی به دســت بیاورد.کیان پورعضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید 
بر اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های ملی اســتفاده کرد، 
گفت: مجلس آماده حمایت از بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصاد ملی است 
. به گفته وی استفاده از منابع بخش خصوصی موتور اقتصاد کشور را خواهد چرخاند.

بازنشستگی 30 درصد بازنشستگان در سنین کمتر از ٥٠ سال 

مدیر عامل ستاد دیه   خبر داد
۹٥0 محکوم دیه تصادفات در کشور

 واگذاری 20 غرفه شهرداری
 به باغداران استان مازندران

بازدید نمایندگان مجلس از بزرگترین 
پروژه ملي پایتخت


