گزارش
برنامه مجلس برای تأمین کاالهای اساسی

بهارستان
قالیباف در اولین سفر استانی به خوزستان می رود

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی از انجام اولین سفر استانی رئیس قوه مقننه به خوزستان خبر داد .به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از
مهر ،سید کریم حسینی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسالمی با محمدباقر قالیباف ،اظهار کرد :در این جلسه مشکالت
و معضالت استان خوزستان با رئیس مجلس شورای اسالمی در میان گذاشته شد.نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :بر همین اساس مقرر
شد که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی به دعوت مجمع نمایندگان خوزستان به زودی در اولین سفر استانی خود به خوزستان بیابد.وی ادامه داد:
همچنین توجه ویژه به اشتغال پایدار در راستای محرومیتزدایی ،رفع موانع سرمایهگذاری و کمک به تولید پایدار ،اتخاذ راهکارهای رونق و توسعه بخش کشاورزی،
ارتقای شاخصهای آموزشی ،بهداشتی و درمانی و بررسی دالیل عقب بودن توسعه و پیشرفت استان در قیاس با دیگر استانها نیز در این سفر بررسی میشوند.

انتخابات در کشور با همکاری مجلس و شورای نگهبان به روز می شود؛ «اقتصادسرآمد» بررسی میکند

قانونجامع انتخابات،زبانمشترک

قطعا  14میلیارد دالری که برای تأمین کاالهای اساسی با ارز
 4هزار و  200تومان به دســت مردم نمیرسید و در طول این
دوسال گذشته ما شاهد تورم کاالهای اساسی در بازار بودیم.
در حالی که دولت برای کاالهای اساسی ارز ثابت داده ،اما تورم
آن دربازار باالتر از نرخ تورم ســایر اقالم بوده است و این نشان
میدهد که توزیع عادالنه و صحیح صورت نمیگرفته است؛ به
عبارتیپول پرداخت میشده اما بینتیجه بوده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،عضو کمیســیون برنامه و بودجه
مجلس گفت :ما میخواهیم با طرح تأمین کاالهای اساسی ،کاال
ها با ارز  4هزار و  200تومانی به دست خود مصرف کننده برسد.
یک فوریت طرح کاالهای اساســی دیروز  29تیرماه در جلسه
علنی مجلس شــورای اســامی به تصویب نمایندگان رسید.
در مقدمه توجیه این طرح آمده است :شرایط اقتصادی کشور
موجب بروز مشکالت فراوانی برای دهکهای پایین درآمدی
جهت گذران زندگی و دسترسی به کاالهای اساسی شده است.
با توجه به پیشبینی منابع قابل توجه در بودجه ســال جاری،
برای کاستی از فشــار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به
صورت عادالنه توزیع نمیشود و بسیاری از این کاالها با وجود
اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد
به فروش میرسد.
در ماده واحده این طرح آمده است :به منظور حمایت هدفمند
و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم ،دولت مکلف است با
اســتفاده از ظرفیتها و منابع پیشبینی شده در قانون بودجه
سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره  14ظرف مدت دو ماه از
تاریخ مصوبه این قانون ،تمهیدات الزم برای تضمین دسترسی
دهکهای پایین درآمدی به کاالها و اقالم اساسی و دارو را در
قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول
فراهم کند .اســتفاده از ایــن کارتها برای خریــد دارو و نیز
کاالهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق
دستگاه کارتخوان انجام میشود.
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشــاه و عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس به جزئیات بیشتری از این طرح پرداخت
و گفت :قرار اســت آن  14میلیارد دالری کــه برای کاالهای
اساســی با ارز  4هزار و  200تومان هزینه میکردیم در اختیار
خود مردم قرار بگیرد.
وی افــزود :قطعا  14میلیارد دالری که بــرای تأمین کاالهای
اساســی با ارز  4هزار و  200تومان به دست مردم نمیرسید و
در طول این دو سال گذشته ما شاهد تورم کاالهای اساسی در
بازار بودیم .در حالی که دولت برای کاالهای اساســی ارز ثابت
داده ،اما تورم آن در بازار باالتر از نرخ تورم سایر اقالم بوده است و
این نشان میدهد که توزیع عادالنه و صحیح صورت نمیگرفته
است؛ به عبارتی پول پرداخت میشده اما بینتیجه بوده است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد:ما دو سال
پیش (یعنی در سال  )1397طرحی را در مجلس دهم کلید زده
بودیم اما نماینده دولت در مجلس اعالم کرد که خودمان در این
زمینه به مجلس الیحه میآوریم که متأســفانه مجلس اعتماد
کرد ،اما دولت الیحهای نیاورد.
مصری خاطرنشان کرد :ما پول کاالهای اساسی را با ارز  4هزار
و  200تومان تمام و کمال پرداخــت میکنیم اما کاال عادالنه
به دست مصرف کننده نمیرســد بلکه در اختیار واردکننده یا
توزیعکننده قرار میگیرد ،ما میخواهیم با طرح تأمین کاالهای
اساســی کاال با ارز  4هزار و  200تومانی به دست خود مصرف
کننده برسد.
وی در پاسخ به این پرســش که به نظرتان چند درصد از مردم
میتوانند از کاالهای اساسی با ارز  4هزار و  200تومانی پس از
اجرایی شدن طرح تأمین کاالهای اساسی استفاده کنند گفت:
ما تالش داریم به همه مردم برســد .اما اگر بــه همه مردم نیز
نرسید حداقل به دهکهای پایین جامعه برسد ،بنابراین سعی
داریم باالی  70درصد مردم کاالهای اساسی خود را با قیمت ارز
 4هزار و  200تومانی دریافت کنند.
محسن زنگنه دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز
دیروز جزئیات جدیدتری از یــک فوریت طرح تامین کاالهای
اساسی را با خبرگزاری فارس در میان گذاشته بود.
او گفته بــود که این طرح مربــوط به خانوادههــای محروم و
دهکهای پایین جامعه بوده و ممکن است افراد تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی نیز شامل شود که قرار است از طریق
کارتهای بانکی خرید کاالهای اساسی برای آنها شارژ شود و
بتوانند کاالهای اساســی همچون برنج ،روغن ،گوشت و  ...را
خریداری کنند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس خاطرنشان کرد :طرح
تأمین کاالهای اساســی دارای هفت الی هشت صفحه است و
ما در مرحله مذاکره با بانک مرکزی و دولت هســتیم تا تأمین
منابع صورت بگیرد.
زنگنه تاکید کرد :ما در حال مذاکره با بانک مرکزی هســتیم
تا بســتر فنی کار را تأمین کنند چون هدف ما این اســت که
به هیچ عنوان آن مباحثــی که در دفعات قبــل پیش آمد در
توزیع کاالهای اساســی مجددا ً تکرار نشــود و با اســتفاده از
آخرین فناوریهای سیســتمهای پرداخت بتوانیم با شــارژ
کاال در کارتها مســئوالن را در خرید کاالهای اساسی یاری
کنیم/.فارس
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گروه مجلس -الیحه جامع انتخابات
با این که اسفند سال  ۹۷به مجلس
فرســتاده شــد اما با ارائه طرح استانیشدن
انتخابات مجلس شــورای اســامی از سوی
تعــدادی از نمایندگان همزمــان و عمال این
الیحه از فرایند بررســی مجلس خارج شــد.
بعد از رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس
از ســوی شــورای نگهبان و بــا اینکه برخی
نمایندگان الیحه جامع انتخابات را جایگزین
آن طرح میدانســتند اما عمال این الیحه هم
مســکوت ماند .در حالی این الیحه مسکوت
ماند که برخــی محتوا و مفاد ایــن الیحه در
قالب طرحهــای موازی از ســوی نمایندگان
ارائه و برخی هم تصویب شد «.قانون نظارت و
شفافیت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی»
محصول همین فرایند بود کــه الیحه جامع
انتخابات را تحت شعاع خود قرار داد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،وجود قوانین متعدد
انتخاباتی و همچنین ضرورت بهروزرســانی
این قوانین ،باعث شد که وزارت کشور الیحه
جامع انتخابات را آماده کنــد .در این الیحه
وزارت کشور سعی کرده عالوه بر به روزرسانی
و تجمیع قوانین انتخاباتی ،مســائل جدیدی
را هم که در حوزه انتخابات طرح شــده مورد
توجه قرار دهد .الیحــه جامع انتخابات بعد از
تکمیل در وزارت کشــور در جلســه  ۳بهمن
 ۱۳۹۷هیئت وزیران با قید یــک فوریت و با
 ۱۵۶ماده به تصویب رســید و بــرای تبدیل
به قانون به مجلس ارســال شد.مجلس دهم
ماههای آخر فعالیت خود را ســپری میکند.
چند ماه دیگر دوره حاضر به پایان رســیده و

سکان بهارســتان به نمایندگان دوره یازدهم
تحویل داده خواهد شــد .بحثهــا پیرامون
عملکردها و محدودیتهای مجلس دهم فراوان
و گســترده اســت و در مجال دیگری باید به
آنها پرداخت .اما این مجلس همانند مجالس
گذشته میراثی هم برای مجلس یازدهم به جا
گذاشته که طرحها و لوایح انباشته شده یکی
از این میراثها است .در میان این انباشتگی،
برخی الیحههای شاخص به چشم می خورد
که مورد بررســی قرار نگرفته و منتظر تعیین
تکلیف در مجلس آینده اســت« .الیحه جامع
انتخابات» یکی از این الیحههای مهم ،جامع
و شاخص است.تدوینکنندگان الیحه جامع
انتخابات با بررســیهای گسترده ،الیحهای را
فراهم آوردهاند که عالوه بر رفع ابهامات قوانین
موجود ،موضوعات جدیــد را هم در برگرفته و

طرحجدیدمسکنیدرمجلس؛
ساخت مسکن ارزان و انبوه
رئیس کمیســیون
عمــران مجلــس
شورای اســامی گفت :طرح
تولید انبوه مسکن در مجلس
به جمع بندی نهایی رســیده
است و این طرح این هفته در
مجلس اعالم وصول میشود.
محمدرضا رضایــی کوچی با
بیان اینکه طــرح تولید انبوه
مســکن در مجلس به جمع
بندی نهایی رســیده اســت،
افزود :این طرح چهارشــنبه
هفته جاری تقدیم رئیســه و
اعالم وصول میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،وی اظهار داشت :عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود
تعادل بین عرضه و تقاضاست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت :متأسفانه طی چند سال گذشته با
کاهش شدید تولید مسکن رو به رو بودیم که این نیاز انباشته شده و امروز تبدیل به یک
عدد بزرگ و درشتی شده است.
وی افزود :دولت طرحهای مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید مسکن را در
دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابل توجهی نداشت به همین دلیل مجلس در
این زمینه ورود کرده است.رضایی کوچی بیان داشــت :از زمان نخستین جلسه رسمی
کمیسیون عمران مجلس یازدهم تا اکنون تمامی جلسات آن به بحث مسکن اختصاص
داده شده است.وی ادامه داد :طرح تولید انبوه مسکن در مجلس نهایی شد و قرار بر اینکه
چهارشنبه هفته جاری تحویل هیئت رئیسه مجلس و اعالم وصول شود.رئیس کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی گفت :این طرح با همکاری و مشارکت مرکز پژوهشهای
مجلس ،وزارت راه و شهرسازی ،بخش خصوصی ،تولید کنندگان مسکن ،بانک مرکزی و
دیگر کارشناسان تهیه و تدوین شده است.
وی افزود :عمده محورهای این طرح شــامل تأمین زمین ارزان قیمت ،تسهیالت ارزان
قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت است.
رضایی کوچی بیان داشت :بحث تولید مســکن همواره تحت تأثیر عواملی مانند تأمین
زمین ،ارائه تسهیالت و مصالح ساختمانی بوده است.
وی در خصــوص تأمین زمین ارزان قیمت برای تولید مســکن گفت :بــا توجه به اینکه
 ۸۰درصد قیمت یک واحد مســکونی به زمین ربط پیدا میکند تالش شده در این طرح
زمینهای ارزان قیمت برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود :سالیان سال بحثی بین وزارت راه و
شهرسازی و جهاد کشاورزی در ارتباط با زمینهای حرایم شهرها مطرح بود.
وی اظهار داشــت :خوشــبختانه طبق توافق صورت گرفته طی هفته گذشــته تمامی
زمینهای حرایم شــهرها معادل  ۲۵۰هزار هکتار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار
گرفته است.رضایی کوچی ادامه داد :این اراضی میتواند در راستای تولید مسکن قرار گیرد.
وی در خصوص تســهیالت بانکی برای تولید مسکن نیز گفت :از سرجمع کل تسهیالتی
که بانکها پرداخت میکردند کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص پیدا میکرد.

همچنین نوآوریهایی مثل توجه به نقش زنان و
احزاب را شامل میشود« .سیدسلمان سامانی»
سخنگوی وزارت کشور نبود انسجام در قوانین
انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین
مقررات ،همچنین فقــدان وحدت رویه در
و ّ
فرآیندهای اصلی انتخابــات مختلف از جمله
نحوه تشــکیل و ترکیب هیاتهای اجرایی و
حیطه اختیارات آنها ،نحوه حضور نمایندگان
نامزدها در شعب اخذ رای ،سیستم رایگیری
ســنتی و وجود خــاء قانونــی در خصوص
بکارگیــری فناوریهای نویــن در برگزاری
انتخابات را از دالیل اصلــی تدوین این الیحه
برشمرده است.بر این اساس ،دیروز سخنگوی
شــورای نگهبان درباره فرجام بررسی قانون
جامع انتخابات ،گفت :همکاریها آغاز شده و
کمیسیون شورایهای مجلس در نشستهایی

با برخی اعضا و کارشناسان شــورای نگهبان
این موضوع را بررســی کرده است.عباسعلی
کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان پس از
نشست مشترک اعضای هیئت رییسه مجلس
شورای اســامی با دبیر و حقوقدانان شورای
نگهبان در جمع خبرنگاران ،گفت :بارها اعالم
کردهایم که آماده همکاری با مجلس هستیم
به ویژه این مجلس که با رویکرد جدید شــکل
گرفته است.
وی افزود :در این چارچوب پژوهشکده شورای
نگهبان و اعضای این شــورا آمادگی دارند که
دیدگاههای مشــورتی را پیشاپیش به مجلس
ارائه کنند تا رفت و برگشــت مصوبات سرعت
بیشتری داشــته باشــد و مصوبات با سرعت
بیشــتری به مرحله نهایی برسند.سخنگوی
شــورای نگهبان گفت :این همکاریها دارای
آثار خوب برای مردم به ویژه مصوباتی است که
ناظر بر حل مسایل مردم باشد و شورای نگهبان
نیز با رویکرد جدید به بررسی مصوبات خواهد
پرداخت.کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری
درباره فرجام بررســی قانون جامع انتخابات
در مجلس و اینکه آیا این قانــون به انتخابات
 ۱۴۰۰خواهد رســید گفت :نمیتوانم پیش
بینی کنم ،اما همکاریها آغاز شده و کمیسیون
شــورایهای مجلس در نشستهایی با برخی
اعضا و کارشناسان شورای نگهبان این موضوع را
بررسی کرده است.وی با ابراز امیدواری از اینکه
این اقدامات مشورتی با سرعت بیشتری انجام
شود تا مجلس هم بتواند آن را نهایی کند گفت:
اما اینکه چه زمانی به ثمر میرسد به مباحثی
بستگی دارد که در مجلس مطرح میشود.

روایت نمایندهزنجان
ازچگونگی مهار کرونا در زنجان
نماینده مردم زنجان
و طارم در مجلس،
بابیان اینکه گزار شها نشان
میدهــد که آمــار مبتالیان
بــه کرونا در زنجــان تا پایان
هفتــه گذشــته بــه صورت
قطره چکانی در حال کاهش
بوده اســت ،از کمبود پرستار
و تختهــای بیمارســتانی
به عنــوان مشــکالت جدی
بیمارســتا نهای این استان
یاد کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد به
نقل از خانه ملــت ،مصطفی
طاهری در مورد انتشار خبری از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان مبنی
بر اینکه تعداد فوتیهای کرونا در زنجان افزایش یافت ،گفت :آخرین گزارشی که دانشگاه
علوم پزشکی زنجان همزمان با سرکشی به حوزه انتخابیه به ما ارائه داد ،بیانگر این بود که
تعداد ابتال به کرونا و فوتیهای ناشی از این بیماری نسبت به پیک اول شیوع این ویروس
افزایش یافته و تقریبا دو برابر شــده بود.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :ابتال به بیماری کرونا در استان زنجان در یک مقطع زمانی کاهش پیدا
کرد ،اما بار دیگر میزان ابتال به آن افزایش پیدا کرده است ،هر چند تا پایان هفته گذشته
تعداد مبتالیان به صورت قطره چکانی در حال کاهش بود.
وی در بیان دلیل گسترش دامنه شیوع بیماری کرونا در استان زنجان ،تصریح کرد :آغاز به
کار مجدد تمام مراکز تجاری و اصناف مختلف که در زمان قرنطینه با مشکالت اقتصادی
مواجه شده بودند باعث ایجاد ازدحام و افزایش تردد در سطح خیابانها شد ،ضمن اینکه
مردم هم فاصلهگذاری اجتماعی را هم رعایت نمیکردند.
طاهری با اشاره به اعمال محدودیت در اســتان زنجان در پی شیوع مجدد ویروس کرونا،
خاطرنشان کرد :هماکنون تاالرها ،مراکز و مجتمعهایی که باعث بروز ازدحام میشدند،
تعطیل شدهاند و محدودیتهایی در این زمینه هم برای مشاغل پرخطر و هم مکانهای
شلوغ اعمال شده است.
وی در مورد تدابیری که برای مقابله با کرونا اندیشــیده شده است ،افزود :گزارش رئیس
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان و استانداری حاکی از تالش برای افزایش تختهای
بیمارستانی و امکانات الزم جهت ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران مبتال به کرونا
اســت ،اما صحت این خبر را زمانی میتوانیم تایید کنیم که هفته آینده برای سرکشی به
حوزه انتخابیه برویم و از نزدیک شنونده نظر مردم باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ،با بیان اینکه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
باید در جهت رفع کمبود بیمارستانهای اســتان زنجان از آنها حمایت کند ،تاکید کرد:
متاسفانه عدمتحقق مطالبات دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان باعث شده است که از
نظر استاندارد تامین نیروی پرستار متناسب با تختهای بیمارستانی از میانگین تعریف
شده بسیارعقب باشیم ،ضمن اینکه تعداد تختهای بیمارستانی هم بسیار محدود است
و چنانچه پروژههای درمانی که  90درصد آنها اجرا شده است را افتتاح کنند ،این کمبود
رفع میشود.
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خانه ملت
مجلس یازدهم بدنبال راهکار
برای کمک به معیشت مردم است
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس گفــت :مجلس یازدهــم بدنبال
دســتیابی به راهکارهای زودبازده برای کمک به
معیشت مردم اســت و در این راه نیاز به همراهی و
همکاری دولتمردان است .به گزارش اقتصادسرآمد
به نقل از خانه ملت ،عبــاس مقتدایی در خصوص
اولویت های کاری مجلس یازدهم در راستای رفع
دغدغه های معیشــتی مردم ،گفت :حل معضالت
اقتصادی دارای پیچیدگی های خاصی اســت اما
بدون شــک ظرفیت های خوبی در داخل کشــور
برای رهایی از وضعیت کنونــی وجو دارد.نماینده
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
زمانی که سه قوه کشــور به طور هماهنگ اقدام به
برنامه ریزی و با آگاهی گام بردارند ،قطعا مشکالت
از پیش روی جامعه برداشته خواهد شد.وی با اشاره
به اینکه کمیسیون های اقتصادی مجلس شورای
اسالمی به طور مســتمر درصدد بررسی شرایط و
تبیین راهکار برای خروج از مشــکالت اقتصادی
هستند ،ادامه داد :در واقع مجلس یازدهم بدنبال
دســتیابی به راهکارهای زودبازده برای کمک به
معیشت مردم اســت و در این راه نیاز به همراهی و
همکاری دولتمردان است.
توجه ویژه کمیسیون اصل ۹۰
به مباحث اقتصادی
رئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی از
توجه ویژه این کمیسیون به مباحث اقتصادی خبر
داد .به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از خانه ملت،
نصراهلل پژمانفر با اشاره به تشکیل رسمی کمیسیون
اصل  90مجلس با انتخاب رئیس آن ،گفت :در هفته
جاری با برگزاری انتخاباتی در صحن کمیســیون،
ترکیب هیات رئیسه آن مشخص می شود.نماینده
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :بعد از تعیین ترکیب هیات رئیسه ،برای تعیین
اولویت های کمیسیون با اعضا تبادل نظر خواهیم
داشت و برنامه ریزی می شود که اعضای دائم و غیر
دائم کمیسیون اصل  90در چه کمیته هایی فعالیت
خود را آغاز کنند.این نماینده مجلس با بیان اینکه
در کمیسیون اصل  90کمیته های متعددی مباحث
روز کشور را به صورت تخصصی دنبال خواهند کرد،
تاکید داشت :مشکالت اقتصادی و معیشتی اولویت
کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  90خواهد بود و به
این معنا نیست که فعالیت سایر کمیته ها در حوزه
سیاسی ،امینیتی و فرهنگی متوقف می شود ،باید
در کنار پیگیری مسائل اقتصادی به سایر موضوعات
نیز پرداخت.
نباید از تغییر در نظام آموزشی
کشور ترسید
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی بر ضرورت
اصالح در روش ســنجش و پذیرش دانشــجو در
کشــور تأکید کرد .به گزارش اقتصادسرآمد ،سید
امیرحســین قاضیزاده هاشــمی درباره ضرورت
اصالح نظام سنجش و پذیرش دانشجو در صفحه
توئیتر خود نوشت :آموزش عالی ،نیازش را مشخص
میکند؛ آموزش و پرورش شایستگیهای فردی را
میپروراند و نظام ســنجش ،این نیاز و شایستگی
را مبتنی بر عالقه و انتخاب هدایت شــده فرد ،به
یکدیگر متصل میکند.البته این پروســه به دلیل
حجم باالی تغییرات و آسیبی که به مافیای کنکور
میزند به سادگی پذیرفته نخواهد شد.دانشگاهها
باید برای هر کد رشته تحصیلی خود ،ترکیب وزنی
شایستگیهای فردی داوطلبان خویش را مشخص
کنند و مبتنی بر آن ،سنجش داوطلبان را صورت
دهند .در این راهبرد ،آزمون سراســری یا کنکور
حذف خواهد شد تا با یک نظام متکثر و متنوع در
سنجش و پذیرش دانشجو مواجه باشیم.
نیروگاه زبالهسوز نوشهر به زودی
افتتاح میشود
سخنگوی مجمع نمایندگان اســتان مازندران با
یادآوری ســوءمدیریت دولت در مدیریت پسماند
استانهای شــمالی ،گفت :نیروگاه زبالهسوز ۲۵۰
تنی به زودی در نوشهر افتتاح میشود و در ساری و
رشت هم به ترتیب پیشرفت  ۶۰درصدی فیزیکی
و  ۱۰تا  ۲۰درصدی دارد.به گزارش اقتصادسرآمد
به نقل از خانه ملت ،علی بابایــی کارنامی در مورد
آخرین وضعیت مدیریت پســماند در استانهای
شــمالی ،گفت :ردیفی در بودجه ســنواتی برای
مدیریت پسماند استانهای شمالی پیشبینی شده
که سال گذشته از این محل  230میلیارد تومان و
سال جاری هم حدود  290میلیارد تومان تخصیص
داده شده است.

