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مرد روستایی با انگیزه ای عجیب به سفارت  آذربایجان 
در خیابان پاسداران حمله کرد و یک نفر را کشت
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 تخفیــف 7۰درصدی 
گاز  در  قبــوض 

ــی را تفاقات امیدبخش  ا
کرده ام  بــا هالل احمــر  تجربه 

 با دستور رئیس جمهور ی 
 و با هدف کمک به معیشت مردم
 انجام شد

گفت و گوی »شهروند« با سیدجواد 
 هاشمی، بازیگر سینما و تلویزیون 
درباره  تجربه همراهی اش با کاروان نذر آب
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وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
صدور  در  تسهیل  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
)هزار  همت   ۱۰۰ تزریق  و  کسب وکار  مجوزهای 
میلیارد تومان( به فضای اشتغال کشور را از جمله 
اقتصادی  رونق  برای  سیاست های تحولی دولت 
کریمی بیرانوند  اظهار داشت:  کرد. محمود  عنوان 
بیکاری  کاهش  برای  »اجرای سیاست های فعال 
بنگاه های  از  بخشی  احیای  غ التحصیالن،  فار
در  مدیران  میدانی  گسترده  حضور  و  نیمه فعال 
چشم انداز  این  برنامه های  دیگر  از  نیز  استان ها 
است.« معاون وزیر کار با اشاره به اقدامات جدی 
 ، دولت مردمی سیزدهم در رونق فضای کسب وکار

او  دارد.«  ادامه  زمینه  این  در  کرد:  »جهاد  کید  تأ
گفت: »بر اساس گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت 
، نسبت به پاییز سال گذشته، شاهد کاهش  بازار کار
نرخ بیکاری کل بوده ایم.« کریمی بیرانوند با اشاره 
به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت، 
باال  به  سال   ۱۵ جمعیت  اشتغال  »افزایش  افزود: 
غ التحصیالن  فار و  جوانان  بیکاری  نرخ  کاهش  و 
نیز با اجرای سیاست های دولت مردمی و بخش 
کار  وزیر  معاون  است.«  شده  محقق  خصوصی 
بخش  در  اشتغال  کاهش  ناقص،  اشتغال  کاهش 
صنعت و کشاورزی و افزایش اشتغال خدمات را نیز 

از دیگر داده های مرکز آمار اعالم کرد. 

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: »ایران سال گذشته از نظر 
میزان تولید خودرو در جهان رتبه نوزدهم را داشت 
که با توجه به رشد تولید، می تواند تا پایان امسال به 

رتبه چهاردهم ارتقا یابد.«
ابتدای  »از  افزود:  الهیجانی  توکلی   عبداهلل 
امسال تا بهمن ما، یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه 
خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت 
گذشته رشدی ۳۰ درصدی نشان  مشابه سال 
می دهد.« او ادامه داد: »در سال ۹۶ یک میلیون 
کشور تولید شد،  و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در 
اما پس از آن در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با افتی 

محسوس، سالیانه به طور متوسط نزدیک به ۸۰۰ 
هزار دستگاه تولید می شد.«

توکلی الهیجانی گفت: »در سال های یاد شده 
در عمل میزان تولید خودرو به نصف کاهش یافت. 
از همان میزان هم سالیانه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه 
پارکینگ  در  و  می شد  تولید  ناقص  به صورت 

خودروسازان باقی می ماند.«
تولید  رکورد  شدیم  موفق  »امسال  افزود:  او 
ماهانه را نیز بشکنیم و در دی ماه حجم تولید 
ماهانه به ۱۲۷ هزار دستگاه رسید. همه خودروها 
به صورت عبور مستقیم و کامل تولید می شوند و 

در پارکینگ خودروسازان باقی نمی مانند.«

خبر

معاون وزیر کار خبر داد 

یق ۱۰۰ همت به فضای اشتغال کشور تزر
مقام مسئول وزارت صمت:

ایران تا پایان امسال خودروساز چهاردهم جهان می شود 

کیک میلیاردی زباله ! 

 
 »شهروند« گزارش می دهد؛ 
ح  مولدسازی  دولت در طر
دارایی های راکد چه هدفی را 
دنبال می کند؟

  پاسخ  رئیس سازمان خصوصی سازی به ابهامات مصوبه مولدسازی دارایی های دولت 

سلسله کوه های پسماند در شهرهای ساحلی شمال کشور 2 نکته را یادآوری می کند؛  
سود مافیا و سرگردانی در تصمیم گیری 
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 در المپیک اســت
 گفت وگوی »شهروند« با افشین صادقی، 
ستاره تیم ملی هندبال: بهترین بازیکن ما 
یک میلیارد قرارداد می بندد

 ثروت خفته
در خدمت توسعه
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