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کمیته مشترک وزارت راه و کمیسیون 
اجتماعی نیروی انسانی عملیاتی راه آهن 

را ساماندهی می کند
وزير راه و شهرسازی گفت: كميته مشتركی با حضور وزارت 
راه، كميسيون اجتماعی مجلس ساماندهی نيروی انسانی 
مشاغل عملياتی كه شبانه روز بايد در خطوط ريلی و راه آهن 
حاضر باش��ند را بازبينی كرده و برای آن رويه ای را تنظيم 
خواهد كرد. محمد اس��المی وزير راه و شهرس��ازی ديروز 
بعد از حضور در كميس��يون اجتماعی در جمع خبرنگاران  
اظهار داشت: در مورد نيروی انسانی پروژه های وزارت راه و 
راه آهن و مراكز تعمير و نگهداری در اين كميسيون صحبت 

كردي��م.  وی اف��زود: قراردادهای اين نيروها متعدد و متفاوت اس��ت و به لحاظ تداوم 
امنيت شغلی، ابهاماتی را نمايندگان داشتند و مسائلی را مطرح كردند. 

وزير راه و شهرس��ازی تصريح كرد: متأسفانه راه آهن پس��ت های اين نيروها را كاهش 
داده است اما با توجه به ابالغيه های الزم به آنها اعالم كرديم كه اين پست ها مشاغلی 
محس��وب نمی شوند كه بتوانند به صورت پيمانکاری كارها انجام شود بلکه بايستی به 
صورت امدادی و ش��بانه روزی كار دنبال ش��ود كه عماًل با استفاده از روش پيمانکاری 
قابل انجام نيست. اسالمی خاطرنشان كرد: قرار شد كه كميته مشتركی با حضور وزارت 
راه، كميسيون اجتماعی مجلس و با حضور امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و 
بودجه س��اماندهی نيروی انسانی مشاغل عملياتی كه شبانه روز بايد در خطوط ريلی و 

راه آهن حاضر باشند را بازبينی كرده و برای آن رويه ای را تنظيم كنيم. 
وی خاطرنش��ان كرد: پيگيری پروژه های زيرس��اختی اعم از راه های اصلی و شريانی و 
راه آهن و راه های روس��تايی از ديگر مباحثی بود كه در كميس��يون اجتماعی با حضور 
نمايندگان وزارت راه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پاسخ الزم هم در اين زمينه داده 
شد. البته قرار شد كه برای بخشی از اين توضيحات هم جلسات مستمری را با تعدادی 

فارس از نمايندگان در مورد برخی از مشکالت حوزه انتخابی داشته باشيم.
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 انتقاداتمطرح 
ب��ا اين وجود در س��الهای اخي��ر برخی م��ردم از عملکرد 
بنياد رضايت چندانی نداش��تند و فلس��فه راه اندازی بنياد 

مستضعفان را زير سوال می بردند. 
عده ای نيز از عملکرد تبليغاتی آن انتقاد داش��تند و بر اين 
باور بودند كه بس��ياری از اين تبليغات تنها به شعار بسنده 

كرده و عملی نمی شود. 
برخ��ی از فعاليت هايی كه در چند س��ال گذش��ته در اين 

س��ازمان انجام ش��د اين انتقاد را در ميان مردم 
اقش��ار  و  مس��تضعفان  ك��ه  برانگيخ��ت 

آس��يب پذير به قدر كافی از ثمرات آن 
برخ��وردار نيس��تند و برخی مديران 

آن نيز ت��ا بدانجا از اه��داف اوليه 
دور ش��ده اند ك��ه ب��ه صراحت از 
حقوق های نجومی در اين بنياد 
و لکس��وس س��واری خود دفاع 

می كنند.
 برخ��ی از كارشناس��ان تاكي��د 
بني��اد  سال هاس��ت  داش��تند 

مس��تضعفان و ش��ركت های تابعه 
هم��ه  از  توانمن��دی،  عليرغ��م  آن 

ظرفيت ه��ای خود ب��رای عمل به 
يش   لت ها س��ا ر

استفاده نمی كند. براساس آمارها حدود  30 الی 40 درصد  
سود حاصل از فعاليت های اقتصادی شركت ها و بنگاه های 
زير مجموعه بنياد برای فقر زدايی اس��تفاده صرف می شود 
و مابقی برای سرپا نگهداشتن و ادامه فعاليت های اقتصادی 

استفاده قرار می گيرد.
از اين رو رهبر انقالب س��ال گذشته در احکامی پرويز فتاح 
را به رياس��ت بنياد مس��تضعفان و مرتض��ی بختياری را به 

رياست كميته امداد امام خمينی منصوب كردند.
رهبر انقالب در حکم فتاح برای بنياد مس��تضعفان با س��ه 
توصيه مهم، تاكيد كردند: »اه��ّم توصيه های اينجانب اوالً 
اهتمام به توانمندس��ازی تهيدس��تان و مصروف كردن اين 
امان��ت ملّ��ی در جهت آبادانی و پيش��رفت جام��ِع مناطق 
مح��روم و ثانياً رعاي��ت دقيق بندهای اقتص��اد مقاومتی و 
ثالث��اً به كارگيری نيروهای ج��وان و متخصص و انقالبی و 
جريان س��ازی فعاليت جهادی در همه  بخش های اين بنياد 

است.«
 عملکرد و مديريت فتاح در كميته امداد امام خمينی)ره(،  
موجب شد تا حضور وی در بيناد مستضعفان انتظار تحول 

در بنياد را پديد آورد. 
در گذش��ته پس از اصالح اساس��نامه كميت��ه امداد، مقام 
معظم رهبری، در فروردين ماه س��ال 94، پرويز فتاح را به 
رياست كميته امداد منصوب كردند. كميته امداد با حضور 
بيش از 4 س��اله او ش��اهد اقداماتی بود كه حتی منتقدان 
اين نه��اد حمايتی هم  آن را قابل قب��ول عنوان می كنند. 
بزرگتري��ن دس��تاورد ورود فتاح به كميته ام��داد جلب و 

افزايش اعتماد عمومی مردم به اين كميته بود. 
وی در آغ��از دوره مديريتی خود س��اختمان مجلل كميته 
امداد در س��وهانك را فروخت و ب��ه )حوالی ميدان آزادی( 
رفت. ايج��اد صندوق امداد واليت ب��رای اعطای وام قرض 
الحس��نه به نيازمن��دان، افزاي��ش 2.5 برابری مس��تمری 
مددجويان، اجرای طرح های اش��تغال زايی برای محروميت 
زدايی كه باعث خروج 270 هزار خانوار از پوش��ش كميته 

امداد شد، از ديگر اقدامات وی در اين 4 ساله بود.

 نگاهیبهعملکردفتاح 
پرويز فتاح پس از سعيدی كيا رياست بنياد مستضعفان را 
برعهده گرفت. از همان ابتدای امر، وی معتقد بود كه بايد 
»وظايف اقتصادی بنياد« به شکلی دغدغه  مندانه، با نگاهی 

ويژه و انقالبی بازنويسی شود. 
از جمله اهدافی كه وی پيش از اين در تش��ريح برنامه های 
خود برای بنياد مستضعفان به آن اشاره كرده بود می توان 
ب��ه محروميت زدايی و كمك به اقش��ار كم برخودار، تهيه 
مس��کن برای افراد نيازمند، واگذاری باغ های تحت 
تملك بنياد به شهرداری ها برای استفاده عموم، 
احداث مجدد ساختمان پالسکو و .... اشاره 
كرد. وی همچنين پرداخت هرگونه حقوق 
نجومی در اين بنياد را ممنوع اعالم و بر 
شفافيت هرگونه هزينه كرد در اين بنياد 

تاكيد كرد. 
وی باره��ا در س��خنان خ��ود تاكيد كرده 
است كه بنياد مس��تضعفان، بنگاهی صرفا 
اقتصادی نيس��ت، بلکه فرهنگی، انقالبی و 

اجتماعی است.
وی با اشاره به اينکه سود فعاليت های بنياد 
بايد معطوف به محرومان و مستضعفان باشد، 
بر خروج بنياد از فعاليت هايی كه با روح نهادی 
تاكيد  و  داده  خبر  است،  تعارض  در  آن 
كرده است كه  بايد وجهه اين 
به  جامعه  در  نهاد 
درستی، شفافيت 
ابهام  ب��دون  و 
شود  ترسيم 
پاسخگوی  و 
م������ردم و 
و  رسانه ها 

مجموعه های نظارتی باشد.
فتاح قباًل نيز با اشاره به اينکه اين بنياد هيچگاه قصد ندارد 
ك��ه نقش دولت را ايفا كرده ي��ا جايگزين بخش خصوصی 
و رقي��ب آن ها ش��ود تاكيد كرده بود ك��ه آنهايی كه مالی 
دست ش��ان اس��ت بايد تخليه كنند و به بنياد برگردانند، با 

زبان خوش بياورند تا ما به زبان ناخوش متوسل نشويم.
اما گويا گوش شنوايی نبود . 

 سخنانیكهبهمذاقبرخیخوشنيامد
رئيس بنياد مس��تضعفان در گفتگ��وی تلويزيونی خود به 
برخی از مسائل در باره اين بنياد اشاره كرد از جمله اينکه 
غالمعلی حدادعادل يك زمين 8 هزار متری به ارزش 400 
ميلي��ارد تومان كه قبال در منطقه ه��روی تهران »دريافت 

كرده بود« را پس داده است.
فت��اح تصريح كرد كه حداد عادل قصد داش��ت كه در اين 

منطقه مدرسه بسازد ولی موفق به دريافت مجوز نشد.
به گفت��ه پرويز فتاح، حدادعادل همچنين زمين مدرس��ه 
فرهن��گ به ارزش 200 ميلي��ارد تومان كه متعلق به بنياد 
مستضعفان است را به صورت اجاره در اختيار دارد كه اجاره 

بهای آن با مالحظات بوده و مشمول نرخ روز نمی شود.
رئيس بنياد مس��تضعفان تاكيد كرد كه قصد به روز كردن 
اين اجاره را دارد و بايد زمين مدرس��ه به بنياد مستضعفان 
برگ��ردد ول��ی عليرغ��م همه »ك��ش و قوس ه��ا« تاكنون 

برنگشته است.
پروي��ز فتاح همچنين گفته اس��ت محمود احمدی نژاد هم 
در يك س��اختمان بنياد مستضعفان در ولنجك تهران كه 
1800 متر وس��عت دارد، مستقر است و اين ملك نيز 200 

ميليارد تومان ارزش دارد.
او از س��اختمان 12 طبقه مرك��ز پژوهش های مجلس كه 
در نياوران واقع ش��ده، به عنوان يکی ديگر از امالك بنياد 
مس��تضعفان نام برده و خواستار تخليه آن از سوی مجلس 
شد. فتاح درخصوص ساختمان مركز مطالعات و تحقيقات 
زنان گفت: س��اختمان مرك��ز مطالع��ات و تحقيقات زنان 
مدتی دس��ت خانم ابتکار و م��والوردی بود كه قبل از بنده 

اين ساختمان تخليه شده بود.
وی اف��زود: بابت تخليه س��اختمان 5 ميليارد تومان گرفته 
بودند كه خالف بود، كس��ی كه در ملك بنياد ساليان سال 
نشس��ته بايد اج��رت المثل هم بدهد. برای بازگش��ت پول 
درحال پيگيری هستيم و اميدواريم موضوع مشکل حقوقی 

و قضايی پيدا نکند.
رئيس بنياد مس��تضعفان گفت:زمين��ی كه مربوط به بنياد 
بوده كه بخش مركز تحقيقات اس��تراتژيك در آن 9 طبقه 
س��اخته كه بدون مجوز از بنياد و ش��هرداری ساخته شده 
اس��ت. اين ملك نه پروانه دارد نه پايان كار؛متأس��فانه در 
احداث اين ساختمان حريم يك ملك خصوصی هم تصرف 

شده است كه اين شرعاً مشکل دارد.
فتاح گفت:مشخص نيست اين ساختمان كاربری مسکونی 
دارد ي��ا اداری؟ اس��تخری آنچنانی با منظ��ره ای ابدی به 
س��مت نياوران دارد. معلوم نيست اين ساختمان برای چه 

كسانی آماده شده است.

 واكنشها
پ��س از طرح اين مباح��ث در گفتگ��وی تلويزيونی فتاح، 
چند تن از ش��خصيت های سياسی به اظهارات اخير رئيس 
بنياد مستضعفان درخصوص نحوه استفاده آنها از امالك و 

زمين های متعلق به اين بنياد واكنش نشان دادند.
از جمل��ه آنه��ا محمود احمدی نژاد رئيس جمهور س��ابق، 
معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
و شهيندخت موالوردی معاون سابق رئيس جمهور بودند.

 دفت��ر محم��ود احمدی ن��ژاد در اي��ن باره ط��ی بيانيه ای 
نوشته اس��ت كه »اين دفتر و شخص احمدی نژاد هيچگاه 
درخواس��تی برای در اختي��ار گرفتن س��اختمان به بنياد 

مستضعفان نداده اند.«
در اين بيانيه آمده است: »اين دفتر همچنين هيچ دخالتی 
در تعيين يا انتخاب محل مورد نظر كه ساختمانی متروكه 
بوده و بعداً بازسازی گرديد، نداشته است. محل مذكور در 
آبانماه 1392 با انتخاب و پيش��نهاد و دس��تور رئيس وقت 
بنياد مس��تضعفان و با عقد قرارداد در اختيار اين دفتر قرار 

گرفته است«.
طب��ق آنچه در اين بيانيه آم��ده، »اين دفتر به ويژه پس از 
پيش��نهاد س��ال 1396 احمدی نژاد به مقام معظم رهبری 
دائر بر فروش تمامی أموال بنياد مس��تضعفان و توزيع آن 
بين م��ردم، خصوصاً محرومين، همواره آم��اده تخليه اين 

محل بوده است.«
دفتر احمدی نژاد همچنين گفته است: »طی سال گذشته 
و ب��ا افزايش نجوم��ی قيمت ها، اي��ن دفتر ابتدائاً و رأس��اً 
پيش��نهاد تخليه را به مس��ئولين بنياد داده است، ليکن از 
طرف آنان تاكنون هيچ درخواس��تی حت��ی تلويحی برای 
تخليه ارائه نش��ده است. با اين حال آمادگی داشته و داريم 
كه ساختمان مذكور را تخليه نماييم و خواهيم كرد. كافی 
بود مس��ئولين مربوطه درخواست خود را مستقيماً به اين 

دفتر اعالم می كردند«
معصوم��ه ابت��کار نيز در توئيت��ی خطاب به رئي��س بنياد 
مس��تضعفان نوشت: » آقای فتاح خيلی ها شما را به ديانت 
می ش��ناختند! صحبت ديشب شما اما اشتباه زياد داشت و 
نام بردن از من و خانم موالوردی با حقيقت ماجرا س��ازگار 

نيست كه گويا رانت يا نفع شخصی بوده است.«
به گفته ابتکار، »س��اختمان اوايل ده��ه 70 با نظر امام به 
موسسه مطالعات زنان داده شد كه ما مسئوليتی نداشتيم؛ 

رسانه ملی بايد فرصت پاسخ دهد.«
ابت��کار می گويد: »يکی از اش��تباهات آقای فتاح همين كه 
5 ميليارد برای س��اختمان موسس��ه مطالعات زنان رفته، 
نه بحس��اب كسی. موسس��ه هم دفتری را براساس قيمت 
كارشناس��ی برای كار زن��ان خريداری ك��رده. من و خانم 
موالوردی هيچکدام مس��ؤليت اجرايی در موسسه نداشته 
و نداريم.ب��رای تخريب و اتهام زن��ی با كلمات و ارقام بازی 

نکنيد.«
ش��هيندخت موالوردی ني��ز در صفحه ش��خصی خود در 

توئيتر نوشته است:
»آقای فتاح ش��ما را به سالمت نفس می شناختم. كاش در 
جاي��گاه مهمی كه قرار گرفته اي��د در روايت هايتان بيش از 
پيش دقيق تر و مسئوالنه تر باشيد تا با مغلطه طوری وانمود 
نشود كه »گر حکم  شود كه مست گيرند...«. منتظر جوابيه 

مستند و مستدل هيات مديره موسسه بمانيد.«
رواب��ط عموم��ی مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام نيز در 
توضيحی درباره اظهارات رئيس بنياد مس��تضعفان تصريح 
كرد: تا زمان فوت مرحوم هاش��می رفسنجانی، ساختمان 
كاخ مرم��ر به عنوان دفت��ر رئيس فقيد مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام مورد بهره برداری قرار می گرفت.
اي��ن روابط عمومی افزود: پس از آن براس��اس تدابير مقام 
معظ��م رهب��ری مبنی بر تمرك��ز امور مجمع)س��ازمانی و 
س��اختمانی( به درخواست دبير مجمع و موافقت معظم له 
مبنی بر انتقال مجمع به س��اختمان قديم مجلس شورای 
اس��المی، در مرداد ماه 1397 و در زمان رياس��ت مرحوم 
آيت ا... هاش��می شاهرودی بر مجمع، ساختمان كاخ مرمر 

تحويل رياست وقت بنياد مستضعفان، سعيدی كيا شد.
در ادامه اين توضيحات آمده است: عالوه بر ساختمان كاخ 
مرمر، دو س��اختمان مركز تحقيقات استراتژيك كه توسط 
جناب آقايان روحانی و س��پس واليتی مديريت می شد نيز 

در مرداد ماه 1397 به رياست وقت بنياد، تحويل شد.
اين روابط عمومی می افزايد: پس از تحويل ساختمان های 
فوق الذكر به بنياد مس��تضعفان، مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام، هيچگونه بهره ب��رداری از س��اختمان های مذكور 
نداش��ته اس��ت. با عنايت به موارد مذكور، ضمن استقبال 
از لزوم ش��فافيت در امور، از مسئوالن محترم انتظار ميرود 
در اظه��ارات خود دقت الزم را معمول دارند تا باعث س��وء 

برداشت مخاطبين نشود 

 درنهايت 
روزی كه فتاح به رياس��ت بنياد مس��تضعفان برگزيده شد 
رس��انه ها اين س��وال را مط��رح كردند كه آي��ا وی حريف 

لکسوس سواران می شود؟ 
بسياری از كارشناسان و صاحب نظران بر اين باورند كه فتاح 
برای ادامه مس��ير خود بايد بنياد را از تصدی گری و ايفای 
نقش به عنوان يك نهاد توسعه ای دوری كند و توجه جدی 
و كافی خود را به توانمندس��ازی مناطق محروم و دورافتاده 

معطوف سازد. 
از سوی ديگر ضمن تاكيد بر مشاركت دادن مردم در طرح ها 
و پروژه های اقتصادی كش��ور، برخورد جدی با فساد و رانت 
خواری در مجموعه س��تاد و اشخاص مرتبط را ادامه دهد و 
برای بازپس گيری اموال بنياد نيز بی وقفه تالش كند و تحت 
تأثير واكنش ها قرار نگيرد، در س��خنان آقای فتاح مسائل و 
نکات قابل توجه و تعمق ديگری همچون س��اختمان بنياد 
باران متعل��ق به آقای خاتمی رئيس جمهور دوره اصالحات 
نيز وجود داردو هر چند رئيس بنياد مس��تضعفان راه درازی 

برای اصالح اوضاع اين نهاد در پيش دارد.

امامعلی)ع(: حسادت نتيجه ای جز زيان و ناراحتی كه دلت را سست و تنت 
را بيمار می گرداند به بار نمی آورد.

سرتيپنصيرزاده:
نامخلبانلشکریباتاروپودمقاومت

گرهخوردهاست
ارتش  هوايی  نيروی  فرمانده 
و  ن��ام  نوش��ت:  پيام��ی  در 
ياد سرلش��کر خلبان ش��هيد 
حس��ين لش��کری، ب��ا تار و 
پ��ود مقاومت گ��ره خورده و 
شکيبايی او ش��کوه بی مانند 
را رق��م زده اس��ت كه در حيات و مم��ات، نام او را 

می توان مترادف واژه زندگی و اميد قرار داد.
س��رتيپ خلبان عزيز نصيرزاده ديروز به مناس��بت 
سالروز ش��هادت سرلش��کر خلبان حسين لشکری 
در پيامی اظهارداش��ت: درود مقربان درگاه الهی به 
روح ملکوتی آزاده ای س��ربلند ك��ه در مدت قريب 
به هجده س��ال اس��ارت در بند رژيم بعثی، صبر از 
بردباری او به ستوه آمد و نااميدی و شکست، پيش 

سربلندی او سر افکنده شد.
فرمان��ده ني��روی هوايی ارت��ش افزود: ن��ام و ياد 
سيداالس��رای ايران، سرلشکر خلبان شهيد حسين 
لشکری، با تار و پود مقاومت گره خورده و شکيبايی 
او ش��کوه بی مانند را رقم زده است كه در حيات و 
ممات، نام او را می توان مترادف واژه زندگی و اميد 
ق��رار داد. نصي��رزاده عنوان كرد: امروز در س��الروز 
شهادت آن همرزم نس��توه كه ميدان مبارزه اش از 
جاي��ی پيش تر از خط مقدم، در قلب اس��تخبارات 
دش��من و در جبهه ای ب��ه پيچيدگی جبهه جنگ 
روانی بود، به خود يادآور می شويم كه درس بزرگ 
آن رادمرد مقيم بهشت، رقم زدن سرنوشت به دست 
اعتماد به وعده نصرت الهی و اس��تقامت است. وی 
خاطرنشان كرد: آن شهيد عزيز نه فقط شناسنامه 
عزتمندی آزادگان اين س��رزمين، بلکه نماد تربيت 
عاشورايی برای دست رد زدن به سينه امان نامه ها 
بود. او كه خاك س��رزمين سلمان را توتيای چشم 
كرد اما تن به ذلت تس��ليم و تطميع و تهديد نداد 
تا به عزيزی و خوش��نامی برس��د. يادش ماندگار و 
راه روش��نش پررهرو باد. سرلشگر حسين لشکری 
خلبان نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران 
بود كه پس از 18 س��ال اس��ارت در عراق به ايران 
بازگش��ت. او دارای درجه جانب��ازی 70درصد بود، 
و در ط��ول جنگ ايران و عراق تا پيش از اس��ارت 
توانس��ت در 12 عملي��ات هوايی ش��ركت كند. او 
دارای لقب »س��يد االسرای ايران« بود.  با موافقت 
فرمان��ده كل قوا در تاري��خ 27 بهمن 1378 درجه 
نظامی وی به سرلشگری ارتقاء يافت. وی در تاريخ 
19 مرداد 1388 در تهران به همرزمان ش��هيدش 

روابطعمومیارتش پيوست.

آقامحمدی:
بايدشركتهایجديدواردبازار

بورسشوند
ارزياب��ی  كارگ��روه  رئي��س 
كرونا  مديري��ت  فرصت های 
گف��ت: بايد فضايی در بورس 
ايجاد كنيم كه مردم صرفا به 
سراغ خريد سهام شركت های 
بزرگ نروند و بايد شركت های 
جديد وارد بازار بورس شوند 
تا قدرت انتخاب مردم و امنيت سرمايه گذاری باال 
برود. »علی آقا محم��دی« رئيس كارگروه ارزيابی 
فرصت های مديريت كرونا در دوازدهمين نشس��ت 
كارگ��روه ارزيابی فرصت ه��ای مديريت كرونا كه با 
حضور اعضای كميته در محل وزارت كشور برگزار 
ش��د با بي��ان اينکه كرون��ا می توان��د فرصتی برای 
سرمايه گذاری و رونق اقتصادی كشور باشد، گفت: 
با مرور اقدامات انجام گرفت��ه بهتر می توانيم برای 
آينده برنامه ريزی كنيم و آمادگی الزم را برای مهار 

اين بيماری در موج های بعدی داشته باشيم.
رئيس كارگروه ارزيابی فرصت های مديريت كرونا با 
بيان اينکه امروز يکی از بحث های مهم در كش��ور، 
بورس و س��رمايه گذاری های صورت گرفته در اين 
حوزه اس��ت، گفت: بورس يك فرصت بزرگ برای 
اقتصاد كشور است و در صورت داشتن برنامه ريزی 
دقيق ت��ر و عملياتی تر می توان از اين بازار س��رمايه 

برای رونق اقتصادی كشور كمك گرفت.
آقا محمدی تصريح كرد: امروز كشور نيازمند خدمات 
رسانی بيشتر اس��ت و در اين خصوص استارتاپ ها 
می توانند خدم��ات كرونايی به مردم ارائه داده و از 
ظرفيت بورس برای س��رمايه گذاری و توس��عه كار 
خود استفاده كنند. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در بخش ديگری از سخنان خود به رفع يکی 
از مش��کالت موجود در حوزه كسب و كار در كشور 
اش��اره كرد و گفت: ثبت ش��ركت ها مهمترين مانع 
بود كه با ش��کل گيری پنجره واحد امروز كار ثبت 
ش��ركت از 72 روز به 3 روز تقليل يافته اس��ت. او 
با بي��ان اينکه چالش مهم ديگر در بحث س��رمايه 
گ��ذاری فقدان دادگاه های تجاری تخصصی بود كه 
روند رس��يدگی به پرونده های اقتصادی را طوالنی 
می ك��رد، افزود: اقتصاد با معيش��ت و زندگی مردم 
سروكار دارد و بايد مسائل اقتصادی در دادگاه های 
اختصاصی تجاری در كمتري��ن زمان ممکن طرح 
و خاتمه يابد. رئيس كارگ��روه ارزيابی فرصت های 
مديريت كرون��ا با بيان اينکه باي��د فضايی در بازار 
ب��زرگ بورس ايجاد كنيم كه مردم صرفا به س��راغ 
خريد سهام 628 ش��ركت بزرگ نروند، گفت: برای 
اين كار بايد شركت های جديد وارد بازار بورس شوند 
تا قدرت انتخاب مردم و همچنين امنيت س��رمايه 

باشگاهخبرنگارانجوان گذاری باال برود.

گزارشخبر

فروش ملک 
در  واقع  مترمربع   3846/50 متراژ  به  ملکى 
گنبدکاووس-  شهرستان  گلستان-  استان 
جهاد  جنب  جنوبى-  خمینى  امام  خیابان 
کشاورزى به باالترین قیمت به فروش مى رسد. 
توانند قیمت پیشنهادى  خریداران محترم مى 
خود را تا روز چهارشنبه مورخه 1399/05/22 
داخل پاکت به واحد بازرگانى شرکت سایپا دیزل 
واقع در تهران- کیلومتر14 جاده مخصوص کرج 

(بزرگراه شهید لشگرى) تحویل نمایند.

نگاهی به عملکرد فتاح در بنیاد مستضعفان 

خداحافظی با رانت


