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پویش مردمی یک نهال یک زندگی
با هدف زنده نگاه  ایرانیان  اهدای عضو  انجمن 
داشتن یاد و خاطره اهدا کنندگان عضو و تقدیر 
از خانواده های ایشان پویش مردمی کاشت نهال را 

برگزار می کند. 
این پویش با اطالع رسانی از طریق رسانه ملی و رسانه 
های تصویری مجازی در روز 15 اسفند، همزمان با روز 
درختکاری، برگزار خواهد شد. هر هم وطن می تواند به 
یاد این عزیزان جانبخش، نهالی کاشته و ویدئویی کوتاه از 
این حرکت به همراه بیان احساس خود در قالب جمله 
ای خطاب به خانواده هایی که با این تصمیم بزرگ ، به 
1 تا ۸ بیمار نیازمند، حیاتی دوباره بخشیدند، برای انجمن 
ارسال نمایند. آثار برگزیده از رسانه ملی و رسانه های 
مجازی پخش خواهد شد. ساالنه در ایران  پنج تا هشت 
هزار مورد مرگ مغزی رخ می دهد که مطابق نرخ جهانی،  
نیمی از این موارد )حدود ۳ هزار نفر( قادر به اهدای عضو 
هستند. با این حال، متاسفانه میزان اهدای عضو سالیانه در 
کشور تنها یک سوم میزان مورد انتظار است. این در حالی 
است که روزانه بین هفت تا 10 نفر از بیماران نیازمند به 
پیوند عضو، به علت نرسیدن به موقع عضو مناسب پیوندی 
جان خود را از دست مي دهند. طی تحقیقات به عمل 
آمده، در حال حاضر حدود ۹000 خانواده، با گذشت و 
ایثار وصف ناپذیری رضایت به اهدای اعضای بدن عزیزان 
خود )افراد مرگ مغزی( داده اند و باعث نجات یافتن حدود 
هفتاد هزار نفر از بیماران نیازمند به پیوند اعضا از رنج و 
درد بیماری شده اند. عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر از جزییات پویش مردمی "یک نهال-یک زندگی 
"می توانند به سامانه ملی فرهنگ سازی اهدای عضو به 
نشانی www.ehdacenter.ir مراجعه کنند. همچنین 
هشتگ اصلی این پویش در فضای مجازی #یک_نهال_

یک_ زندگی می باشد که همراهان پویش میتوانند عالوه 
بر ارسال ویدیو به شماره اعالمی در سایت، با ذکر این 
نشانی  به  انجمن  رسمی  کردن صفحه  تگ  و   هشتگ 
)اینستاگرام(  مجازی  فضای  در   @ehdacenter.ir

ویدیو های کاشت نهال خود را انتشار دهند.  
وعده ما 15 اسفند 1۳۹۹

#یک نهال_یک_زندگی#درخت_نامیرا#درخت_
زندگی#درخت_اهدا#تولدی_دوباره#جانبخش_

باشیم#

در اجرای قرارداد میان شرکت ملی حفاری ایران و 
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی

حفاری نخستین حلقه چاه در پروژه 
طرح توسعه میدان نفتی اهواز یک و 

4 کلید خورد

اهواز - رحمان محمدی: در اجرای قرارداد میان 
شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع 
نفت و انرژی )OEID( عملیات حفاری نخستین 
حلقه چاه با کاربست دستگاه حفاری 38 فتح در 
پروژه طرح توسعه میدان نفتی اهواز یک و 4 در 
نفتخیز  مناطق  در  مخزن  توسعه 28  طرح  قالب 

جنوب کلید خورد.
در جلسه آغاز عملیات حفاری چاه شماره - 172 
اهواز، مدیر پروژه میدان نفتی اهواز  یک و 4 در شرکت 
و  حفاری  ملی  حفاری  های  پروژه  مدیر  و   )OEID(
جمعی از مدیران و متخصصان صنعت نفت و حفاری 
حضور داشتند. در حاشیه این نشست جهانگیر شجاعی 
مدیر پروژه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: 
در اجرای این پروژه ملی حفاری با توافق با شرکت توسعه 
اختصاص  حفاری  دستگاه  چهار  انرژی  و  نفت  صنایع 
خواهد یافت و تالش براین است تا در هم افزایی با شرکت 
طرف قرارداد به نحو مطلوب این پروژه که مشتمل بر 12 
حلقه چاه توسعه ای و تعمیری است محقق گردد. مسعود 
محتشمی فر مدیر پروژه میدان نفتی اهواز  یک و 4 در 
شرکت )OEID( نیز گفت: در این پروژه 22 حلقه چاه 
شامل 6 حلقه توسعه ای، 6 حلقه تعمیری و 10 حلقه 
نصب پمپ های درون چاهی تعریف شده است که امروز 
تعمیری تکمیلی  اولین حلقه چاه  آغاز عملیات  شاهد 
نخستین  که  پروژه  این  اجرای  در  افزود:  وی  هستیم. 
همکاری مشترک با شرکت ملی حفاری ایران محسوب 
می شود قرار است دو دستگاه حفاری سنگین )توان دو 
هزار اسب بخار ( و دو دستگاه سبک )یک هزار و 500 
اسب بخار( اختصاص و پروژه در مدت 24 ماه به اتمام 
برسد. همچنین الیاس قربانی رئیس دستگاه حفاری ۳۸ 
فتح توضیح داد: این دستگاه از دکل های سنگین روز 
آمد ملی حفاری است که از سال 1۳۹1 به ناوگان شرکت 
پیوسته و این چهاردهمین چاه است که بوسیله آن در 

گستره مناطق نفتخیز جنوب حفر و تکمیل  می شود.

با حضور مسئوالن شهرستان کمیجان، 
پل کوت آباد افتتاح شد.

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  - به  اراک   
مرکزی،  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
حضور  با  کمیجان  شهرستان  آباد  کوت  پل 
مسئولین  و  فرماندار  فقیه،  ولی  محترم  نماینده 
آن شهرستان در دومین روز از دهه مبارک فجر 

افتتاح شد.
اداره راهداری و حمل و نقل   علی واشقانی رئیس 
جاده ای شهرستان کمیجان در حاشیه آئین افتتاحیه 
پل کوت آباد ضمن تبریک بمناسبت فرارسیدن چهل 
اظهار  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  دومین  و 
داشت: پل کوت آباد که بر اثر طغیان رودخانه در سال 
۹۸ دچار تخریب شده بود با استفاده از ۹ باکس پیش 
ساخته بتنی با دهانه ۳×۳ حد فاصل روستای کوت آباد 
به چاپار بازسازی شد.  وی افزود: این پروژه با اعتباری 
بازسازی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   7/1 بر  بالغ 
مسئولین شهرستان  با حضور  از سیل  ناشی  خسارات 
کمیجان افتتاح شد تا خدمتی دیگر از مجموعه اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی پیشکش 

ملت شریف و شهید پرور آن شهرستان گردد. 

پیام تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان 
درپی کسب پنجمین رکورد متوالی 

تولید تختال

و  سالم  پور: با  حسین  کیوان   – بندرعباس 
خداقوت به همکاران گرامی؛ کسب پنجمین رکورد 
تولید ماهیانه تختال در بهمن ماه ۹۹ که در شش 
ماه اخیر به صورت پیوسته حاصل شده است را 
ذینفعان شرکت  و  پیمانکاران  همکاران،  کلیه  به 

تبریک عرض می نمایم. 
اخیر  های  ماه  پی  در  پی  موفقیتهای  شک  بدون 
که بدون در مدار قرار گرفتن توسعه های آتی شرکت 
بدست امده است، ناشی از خودباوری، یکپارچگی، انسجام 
امکانات و  توانایی ها و  از  ، استفاده حداکثری  گروهی 
این  باشد و  از استانداردهای مدیریتی می  بهره گیری 
نوید کسب افتخارات جدید در سال آینده را در پیش 

رو ترسیم می نماید.
در پناه خداوند بزرگ و در کنار خانواده عزیز، سالمت، 

شاد و موفق باشید.
فرزادارزانی
مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان

در مقایسه 11 ماهه سال جاری با مدت مشابه سال 98؛

شاخص تولید نیروگاه شهید رجایی 
 بیش از یک و نیم درصد 

رشد داشته است
قزوین- تولید انرژی خالص نیروگاه شهید رجایی 
از ابتدای امسال تاپایان بهمن ماه و در مقایسه با 

سال گذشته، 1/6 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 
برنامه  و  معاون مهندسی  شهید رجایی، جواد دوستی 
ریزی نیروگاه به میزان تولید انرژی واحدهای سیزده گانه 
شرکت در 11 ماهه امسال اشاره کرد و گفت: از ابتدای 
امسال تا پایان بهمن ماه، 10 میلیارد و 676 میلیون و 
الکتریکی خالص در  انرژی  414 هزار کیلووات ساعت 
به شبکه  و  تولید  ترکیبی،  و سیکل  بخاری  واحدهای 

سراسری تحویل شده است.
نیروگاه  جاری،  سال  ماهه  مدت 11  در  افزود:  وی 
سیکل ترکیبی  به میزان 4 میلیارد و 6۸5 میلیون و 
۹70 هزار کیلووات ساعت و نیروگاه بخار  به میزان 5 
میلیارد و ۹۹0 میلیون و 444 هزار کیلووات ساعت انرژی 

تولید داشته اند.
نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و 
سیکل ترکیبی است که در مجموع با تولید ساالنه بیش 
از 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، حدود 4 درصد از 

انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور را تامین می کند.

اخبار ایراناخبار ایران در ۹ ماهه امسال؛

۸۲ درصد از بودجه شهرداری تبریز محقق شد
گفت:  تبریز  شهردار  فالح:   - شرقی  آذربایجان 
به   14۰۰ سال  برای  شهرداری  پیشنهادی  بودجه 
شورای اسالمی این شهر تقدیم شده است که نسبت 

به بودجه امسال حدود ۷۰ درصد رشد یافته است.
ایرج شهین باهر با بیان اینکه این میزان رشد بودجه 
به علت افزایش قیمت اقالم و حقوق کارکنان شهرداری 
پیش بینی شده است، افزود: بودجه سال آینده شهرداری 
تبریز پنج هزار و 770 میلیارد تومان پیش بینی شده که 
نیز  و 40 درصد  بودجه عمرانی  میزان 60 درصد  این  از 
بودجه جاری است. وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب 
بودجه از سوی شورای اسالمی تبریز، شهرداری سال آینده 
بر اساس این بودجه عمل خواهد کرد، اظهار داشت: بودجه 
تبریز در سال جاری سه هزار و 5۸0 میلیارد  شهرداری 
تومان بود که با وجود شیوع ویروس کرونا و تاثیر در روند 
درآمدزایی بخش های مختلف شهرداری، در ۹ ماهه امسال 
۸2 درصد از بودجه محقق شد و تالش می شود تا پایان 

سال 100 درصد آن تحقق یابد.
پرهیز از پیشنهاد بودجه ویترینی به شورای شهر

شهری  جدید  مدیریت  دوره  در  گفت:  تبریز  شهردار 
تالش شد تا هر سال با پرهیز از پیشنهاد بودجه ای ویترینی 
به شورای اسالمی این شهر، بودجه ای منطقی، واقعی و 
عملیاتی پیشنهاد شود و بر اساس آن نیز بودجه بدون تغییر 
تصویب شده است. شهین باهر، با اشاره به اینکه در سه 
سال گذشته تحقق بودجه متناسب با پیش بینی ها بوده 
است، ادامه داد: با توجه به رکود ساخت و سازها در سال 
جاری و سال آینده، در بودجه سال آینده شهرداری تبریز 
منابع و فضاهای دیگری برای پیگیری درآمدهای شهرداری 
تعریف و تالش شده است تا از کیفیت خدمات دهی به 

مردم کاسته نشود.

 پرداخت 100 میلیارد تومان حقوق ماهانه کارکنان 
شهرداری تبریز

تومان  میلیارد  ماه حدود 100  هر  کرد:  یادآوری  وی 
حقوق به کارکنان شاغل در شهرداری تبریز پرداخت می 
شود که این میزان پرداختی در ماه های بهمن و اسفند 
تاکید  با  تبریز  یابد. شهردار  می  افزایش  برابر  سه  حدود 
از  شده  تالش  شهری  مدیریت  از  دوره  این  در  اینکه  بر 
تجاری  دوره  این  در  گفت:  شود،  جلوگیری  شهرفروشی 
سازی محدود شده و اجازه داده نشده حتی یک متر کاربری 
فضای سبز تغییر یابد بلکه در سه مورد نیز کاربری مسکونی 
به فضای سبز تغییر کاربری داده شده است. شهین باهر، 
بهره  به  و  افتتاح  بوستان شهری  دوره 40  این  در  افزود: 
برداری رسید، 16 بوستان در دست احداث است و تالش 

می شود تا پایان دوره تعداد بوستان های بهره برداری شده 
در تبریز به 60 بوستان برسد. وی با اشاره به اینکه احداث 
»پارک بزرگ تبریز« از جمله پروژه های مهم سال آینده 
شهرداری است، اظهار داشت: احداث این پارک در زمینی 
به وسعت 600 هکتار مانعی برای فعالیت کشاورزان این 
منطقه ایجاد نمی کند چرا که این پارک در قالب »پارک 

کشاورزی« برنامه ریزی و اجرا می شود.
 زمان بهره برداری از پارک بزرگ تبریز

شهردار تبریز با اشاره به امضای تفاهم نامه با قرارگاه خاتم 
االنبیا برای احداث پارک بزرگ تبریز، گفت: قرارداد احداث 
این مجموعه یک هزار و 500 میلیارد تومان است و تالش 
می شود تا پایان دوره مدیریت جدید شهری مرحله اول این 
پارک و حوضچه آن برای استفاده مردم به بهره برداری برسد. 

شهین باهر با اشاره به فعالیت جمعی از کشاورزان در حاشیه 
این پارک، یادآوری کرد: این پارک طوری طراحی شده تا 
عالوه بر حفظ فعالیت آن ها، مسیرها، پیاده روها و فضاهای 
الزم برای دسترسی بهتر و آسان مردم به این اراضی جهت 

تهیه محصوالت کشاورزی فراهم شود.
تحول اساسی در فضای سبز

شهردار تبریز با بیان اینکه سال جاری در این شهر به 
پنجم  دوره  در  گفت:  نامگذاری شده،  فضای سبز  عنوان 
شورای اسالمی تبریز در حوزه فضای سبز تحول اساسی 
شده و بر این اساس قرار بود امسال یک میلیون اصله درخت 
و درختچه کاشته شود که تالش میشود این کار محقق 
شود. شهین باهر، ادامه داد: تاکنون 550 هزار اصله درخت 
و درختچه در سطح تبریز کاشته شده و بقیه نیز تا پایان 
فصل درختکاری با مشارکت مردم و نهادهای مختلف کاشته 
می شود. وی با بیان اینکه کل درختان تبریز از آغاز تاکنون 
یک میلیون اصله بوده است، اظهار کرد: امسال به اندازه کل 
گذشته تبریز درخت و درختچه در این شهر کاشته می 
با اشاره به طرح کاشت درخت میوه  شود. شهردار تبریز 
رایگان از سوی شهرداری در حیاط منازل مردم این شهر، 
یادآوری کرد: تاکنون 550 نفر برای کاشت درخت میوه در 
حیاط منزل خود در سامانه ثبت نام کرده اند. شهردار تبریز 
با اشاره به صدور اولین رای مجازات سبز در تبریز گفت: بر 
اساس رای دستگاه قضایی یک نفر در این شهر به کاشت 
نقطه  رای  این  صدور  و  شده  محکوم  درخت  اصله   200
عطفی در توسعه فضای سبز این شهر است. شهین باهر با 
مبارک خواندن این رای و قدردانی از قضات برای صدور این 
رای، افزود: صدور این رای الیق فرهنگ مردم تبریز و نشان 
از توسعه فرهنگی این شهر بوده و قضات دستگاه قضایی با 

تداوم صدور این آرا به توسعه فضای سبز کمک می کنند.

آذربایجان شرقی - فالح: آبرسانی به 3۹ روستای 
آذربایجان شرقی با جمعیت تحت پوشش 13 هزار و 
6۵۷ نفر و اعتبار 4۰۷ میلیارد ریال با حضور استاندار 
آذربایجان شرقی و با دستور وزیر نیرو از طریق ارتباط 

تصویری به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح ها، هشت حلقه چاه حفر، بیش 
 1۳0 باالی  احداث،  زمینی  مخازن  مترمربع  هزار  پنج  از 
احداث  و  لوله گذاری، 52 هزار متر اصالح شبکه  کیلومتر 
تصفیه خانه در تمام ۳۹ روستا انجام شده و با بهره برداری 
از آنها، چهار هزار و 50 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم 
استاندار آذربایجان شرقی در  و بهداشتی برخوردار شدند. 
از این طرح ها، اظهار داشت: در بخش  مراسم بهره برداری 
نیرو اقدامات بسیار خوبی پس از انقالب اسالمی انجام شده 
و در استان آذربایجان شرقی، برق رسانی به تمام روستاهای 
زیر 10 خانوار انجام شده و اکنون روستاهای پنج خانوار در 
برنامه برق رسانی قرار دارند. محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: 
در حوزه آبرسانی نیز کارهای بسیار خوبی به خصوص در 
ارتباط با اقشار پایین جامعه انجام شده است. وی گفت: در 
آذربایجان شرقی 2 هزار و 70۸ روستای دارای سکنه وجود 
دارد که از این تعداد یک هزار و 4۹0 روستا تحت پوشش 
شبکه آب و فاضالب قرار دارند. استاندار آذربایجان شرقی با 
اشاره به اینکه ۸۹ درصد جمعیت روستایی استان از خدمات 
آبفا بهره مند هستند، گفت: امروز آب شرب ۳۹ روستا در 
استان تامین می شود که پوشش جمعیت بهره مند از خدمات 
آب شرب را سه درصد افزایش می دهد. استاندار آذربایجان 

شرقی اضافه کرد: خوشبختانه کارهای بزرگی در حوزه برق 
و آب در استان به انجام رسیده است که با در نظر گرفتن 
تعداد 14۹0 روستای تحت پوشش آبفای استان می توان 
به جرأت گفت که ۸۹ درصد جمعیت روستایی زیر پوشش 
شرکت آب و فاضالب می باشد که امیدواریم با این جدیت و 
کوشش و از این قبیل اقدامات شاهد شکوفایی هر چه بهتر 
مناطق روستایی باشیم. علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: در این طرح 
4050 خانوار با جمعیت تحت پوشش 1۳667 نفر از نعمت 
آب شرب بهداشتی بهره مند خواهند شد. به گفته وی برای 
بهره برداری از این طرح ها حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه با آبدهی 
70 لیتر در ثانیه، احداث مخزن زمینی به حجم 5100 متر 
مکعب، اجرای خط انتقال آب به طول 6۸ کیلومتر، اصالح 
شبکه آبرسانی به طول 52/726 متر، احداث تصفیه خانه آب 

با ظرفیت 2۸ لیتر برثانیه در شبانه روز انجام شده است.

کرمانشاه - کرمانشاه مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه با اشاره به شناسایی 
از  گفت:  استان  محورهای  در  پرتصادف  نقطه   148
ابتدای امسال تاکنون 24 نقطه پرتصادف ایمن سازی 

شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی)کرمانشاه( 
،فریبرز کرمی، با بیان اینکه 14۸ نقطه  پرتصادف )پرحادثه( 
در محورهای استان شناسایی شده، اظهار داشت: این تعداد 
جدیدی  نقاط  امسال  که  بوده  مورد   102 گذشته  سال 
که بستر پرتصادف زیادی داشتند به آن اضافه شد. وی 
نقص 24  رفع  مرحله،  دو  در  امسال  ابتدای  از  داد:  ادامه 
از جمله: اصالح هندسی،  اقداماتی  نقطه مرتفع شد، که 
انجام شده است.  ایمن سازی برای آن ها  آشکارسازی و 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
از افزایش قابل توجه رفع نقاط پرتصادف استان نسبت به 
سال قبل هم یاد و خاطرنشان کرد: سال گذشته 16 نقطه 
را اصالح کردیم و امسال نیز در زمینه اصالح نقاط پرتصادف 

در محورهای مواصالتی استان، مقام اول را در سطح کشور 
کسب کرده ایم که کسب این موفقیت بسیار مهم است. 
کرمی با اشاره به محدودیت های اعتباری که برای رفع نقاط 
پرتصادف وجود دارد، یادآور شد: اصالح نقاط پرتصادف را 
اولویت بندی و نقاطی که میزان حوادث رانندگی بیشتری 
دارد را در دستورکار قرار داده ایم. وی تأکید کرد: رفع نقاط 
پرتصادف محورهای کرمانشاه سال آینده نیز در برنامه است، 
اما اینکه بتوانیم چه تعداد نقطه را اصالح کنیم به میزان 

اعتبارات تخصیص یافته بستگی دارد.

با حضور استاندار و دستور وزیر نیرو؛
 آبرسانی به ۳۹ روستای آذربایجان شرقی 

به بهره برداری رسید

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه عنوان كرد:

 اولویت  بندی اصالح نقاط پرتصادف 
در محورهای مواصالتی کرمانشاه

آذربایجان شرقی - فالح: نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در 
مجلس از تعیین ترکیب اعضا و هیئت رئیسه فراکسیون دانشگاهیان 
مجلس خبر داد و گفت: اکثریت اعضای این فراکسیون به بنده برای 

ریاست این کمیسیون اعتماد کردند. 
روح اهلل متفکرآزاد در گفت وگو با خبرنگار ما در تبریز با اشاره به تعیین ترکیب 
اعضا و هیئت رئیسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس اظهار داشت: نمایندگانی که 
عضو هیئت علمی، استاد و یا کارمند دانشگاهی بودند در این فراکسیون عضویت 
دارند که امروز جلسه این فراکسیون با موضوع انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد. 
وی از تعیین ترکیب اعضای هیئت رئیسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس خبر داد 
و گفت: اکثریت اعضای این فراکسیون به بنده برای ریاست این کمیسیون اعتماد 
کردند. اقبال شاکری نماینده مردم تهران به عنوان نایب رئیس اول و سیدجواد 
ساداتی نژاد، نماینده مردم  کاشان به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. نماینده 

مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بر اساس آرای 
اعضای این فراکسیون، احمدحسین فالحی، نماینده مردم همدان به عنوان دبیر 
اول، زهره سادات الجوردی نماینده مردم تهران به عنوان دبیر دوم و علی کریمی 
فیروزجایی، نماینده مردم بابل به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند. رئیس 
فراکسیون دانشگاهیان مجلس یازدهم، با اشاره به اولویت های بررسی و پیگیری 
این فراکسیون، گفت: اعضای این فراکسیون که از اساتید دانشگاه و ترکیبی از 
اعضای کمیسیون آموزش و سایر کمیسیون ها هستند، به دنبال حکمرانی علم، 

فناوری، تحقیق و پژوهش در کشور هستند.
مهمترین دغدغه دانشگاهیان؛ آینده نگاری حوزه علم و فناوری

متفکرآزاد، خاطرنشان کرد: در این فراکسیون تالش می کنیم در حوزه های 
تقویت اقتصاد دانش بنیان از طریق دانشگاه ها، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، 
افزایش سهم علم در تولید ناخالص ملی و حرکت های نخبگانی، بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفته و با آسیب شناسی قوانین این حوزه، قانون زدایی و یا 
قانون گذاری کنیم. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی، مهمترین دغدغه 
دانشگاهیان را آینده نگاری حوزه علم و فناوری و تقنین در این بخش عنوان 
کرد و گفت: با پیگیری اعضای این فراکسیون، باید بخشی از مشکالت این حوزه 
را رفع کنیم و سرعت و شتاب تولید علم نافع در کشور را افزایش دهیم. بدنه 
دانشگاهی این مجلس بیش از مجالس قبلی است که منجر به نگاه علمی به 

بسیاری از مسایل خواهد شد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس 
شورای اسالمی، توجه به مسایل صنفی اساتید دانشگاه، کارمندان و دانشجویان 
دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای 
حفظ جایگاه علمی و فناوری ایران از دانشگاه ها پشتیبانی خواهیم کرد و پیگیر 

افزایش بودجه علمی و پژوهشی کشور خواهیم بود.
فرهنگسازی و گفتمان سازی در فراکسیون های مجلس

متفکرآزاد تصریح کرد: فراکسیون نقش مکمل فراکسیون های دیگر را دارد، به 
عبارتی در فراکسیون ها مسئله فرهنگسازی و گفتمان سازی موضوعیت دارد ولی 
در کمیسیون ها عموما تقنین مطرح است که نشان از ظرفیت باالی فراکسیون 
و  ایده ها  تا  دانشجویی دعوت می کنم  و  دانشگاهی  نخبگان  و  اساتید  از  دارد. 
برنامه های خود را برای بهتر شدن شرایط علمی و دانشگاهی کشور با ما در میان 

بگذارند تا گام های موثرتری در این راستا برداریم.
تبریک مدیریت دفتر نمایندگی روزنامه در آذربایجان شرقی به 

متفکرآزاد
همکاران،  گروه  و  شرقی  آذربایجان  در  روزنامه  نمایندگی  دفتر  مدیریت 
انتخاب شایسته دکتر  استان، حسن  در  این سرپرستی  کارکنان  و  خبرنگاران 
متفکرآزاد به سمت ریاست فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسالمی را به 
ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و مزید توفیقات روزافزون وی را آرزومند است.

با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه؛

متفکرآزاد رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شد

۱۴


