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دبیرکل خانه کارگر:
 مشاغل خانگی 

باید ساماندهی شود

دبیرکل خانه کارگر گفــت: خانه کارگر مکلف 
به حمایت از مشــاغل خانگی و کســب و کارهای 

خرد است.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در مراســم 
جشنواره ورزشی کارگری با اشاره به اهمیت مشاغل 
خانگی و وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: حرف 
تشــکیالت ما این است که مشــاغل خانگی باید 
ساماندهی شود و به صورت سیســتم وار و منظم 
فعالیت کند تا بتواند از خود صیانت کند. وی ادامه 
داد: اکنون دنیای نوآوری است و خانه کارگر بر همین 
اساس هفته گذشته طرح ایجاد کمیته نوآوری را 
تصویب کرد. نماینده تهران در مجلس افزود: نکته 
دیگر در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای کسب 
و کارهای خرد و خانگی است که شهرداری توانایی 
آن را دارد که چنین فضاهایی را در اختیار فعاالن این 
حوزه قرار دهد. وی با تشریح فعالیت خانه کارگر برای 
حمایت مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد گفت: 
این طرح در مراحل اولیه است و امیدواریم هر چه 
زودتر ابعاد آن گسترش پیدا کند. تکلیف ما این است 
که از این امور حمایت کنیم و کلی از فعالیت هایی 
که منجر به افزایش کارآمــدی و توانایی و افزایش 
درآمدهای خانوار می شود را در تشکیالت خانه کارگر 
مورد حمایت قرار دهیم. وی تصریح کرد: قانون کار 
خانگی را باید به طور مستمر و جدی پیگیری کنیم و 
دستگاه ها نیز مطابق قانون مکلف هستند که از این 

امور حمایت کنند.
 ضرر دالالن برای تولید،

 بیشتر از جنگ 8 ساله است
محجوب همچنین گفت: گام اصلی برای توسعه، 
توانمند کردن کارگران است. ما می خواهیم کاری 
کنیم که ذهن آنها آماده یادگیری و یاد دادن شود. 
می خواهیم تحرک آنها را بیشتر کنیم تا قدم هایی 
محکم بردارند. دبیرکل خانــه کارگر با بیان اینکه 
انسان ها برای تامین معاش خود ناچار به یادگیری 
و حداکثرســازی مهارت های خود هستند، گفت: 
این مهارت ها در نهایت برای امــرار معاش کاربرد 

خواهند داشت. 
در واقع هر انســان باید چیزی بــرای عرضه به 
طرف تقاضا داشته باشد. برخی علم تولید می کنند 
و برخی کاال و خدمات، مهم عرضه چیزی است که 
به سبب ارزشمند بودن آن خریدار داشته باشد. وی 
با بیان اینکه امروزه توسعه نرم افزارها و رشد کسب 
و کارهای خانگی و در کنــار آن محور قرار گرفتن 
مهارت های فردی برای رشد جمعی، موجب شده اند 
که برای کسب درآمد، الزما نیاز به استخدام شدن در 
کارگاه نداشته باشیم، گفت: بهترین وسیله برای 
متحد کردن تک تک افــراد دارای مهارت، تعاونی  
اســت؛ حال این تعاونی می تواند تولیدی، توزیعی 
و... باشــد. دبیرکل خانه کارگر افزود: در این مسیر 
باید برای یادگیری عالقمند باشیم و تالش کنیم 
که مهارت های خود را به دیگران منتقل کنیم. اگر 
مهارت آموزی و انتقال آن به درستی صورت گیرد، 
هیچ گاه بنیان آموزش سست نمی شود چرا که به 

یک نهاد زایشگر تبدیل می شود.

گزارش
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رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: 
انتخابــات یک جهاد عمومــی، مایه  
تقویت کشــور و آبروی نظام اسالمی 

است.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای 
رهبــر معظم انقالب اســالمی صبح 
دیروز )سه شنبه( در دیدار هزاران نفر از 
مردم آذربایجان شرقی، گفتند: مجلس 
باید ترکیب متناسبی از جوانان و افراد 
مجرب، دانا و راه بلد باشد. جوان گرایی 
یک ضرورت قطعی برای کشور است و 
ُکنشگر اصلی و پیشران حرکت رو به 
جلو جوانان هستند اما تکیه بر جوانان 
به معنای چشم پوشی از افراد با تجربه 

نیست.

رهبر انقالب حضــور در انتخابات 
مجلس را وظیفه شرعی، ملی، انقالبی 
و حق مدنی آحاد مردم برشمردند و با 
اشاره به دو رکن مهم »حضور پرشور« و 
»انتخاب خوب« گفتند: انتخابات یک 
جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی 
است که اگر با حضور حداکثری مردم 
همراه شود، مایه آبروی نظام اسالمی 
و تقویت کشــور و مصونیت بخش در 
برابر توطئه ها و زمینه ساز ایران قوی 

خواهد بود.
ایشان انتخابات بســیار مهم روز 
جمعــه دوم اســفند را از مصادیــق 
میدان هــای نیاز به حضــور بهنگام 
دانســتند و افزودند: انتخابات جهاد 

عمومی، مایه تقویت کشــور و آبروی 
نظام اسالمی است و حضور گسترده و 
پر شور مردم در پای صندوق های رأی، 
به توفیق الهی مایــه برکت و تأثیرات 

تحول آفرین در کشور خواهد شد.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
چشم دوستان و دشمنان به انتخابات 
روز جمعه است، افزودند: دشمنان می 
خواهند ببینند نتیجه فشار حداکثری 
آمریکا و بدعهدی هــای اروپایی ها و 
مشکالت اقتصادی که در کشور وجود 
دارد، چه بوده اســت و دوستان هم با 
نگرانی منتظر نحــوه حضور مردم در 

انتخابات هستند.
ایشــان گفتند: البته من همواره 

به دوستان نظام اســالمی گفته ام، از 
ملت ایران نگران نباشید زیرا این ملت 

کاربلد است و می داند که چه بکند.
رهبر انقالب اسالمی، انتخابات را 
خنثی کننده بسیاری از نیت های شوم 
امریکایی ها و صهیونیست ها و بدِل فِن 
مکر و َکید آنها دانستند و خاطرنشان 
کردند: تنها راه مأیوس شدن دشمنان، 
قوی شدن ایران است و یکی از مصادیق 
ایراِن قوی، مجلِس قوی است، مجلسی 
که بتواند با تصویــب قوانین الزم و با 
هدایت دولتها به مسیر مطلوب، کشور 

را مصونیت ببخشد.
آیت اهلل خامنــه ای یک رکن قوی 
بودن مجلس را حضور هرچه بیشــتر 

مــردم در پــای صندوق هــای رأی 
برشمردند و افزودند: تأثیرات مجلس 
فقط محدود به چهار سال نیست بلکه 
مجلس قوی و یا مجلس ضعیف و خود 
باخته با تصمیمات خــود می توانند 

تأثیرات بلندمدتی بر کشور بگذارند.
ایشــان افزودند: انتخابات و رأی 
دادن، وظیفه شرعی، ملی و انقالبی، 
جشــن ملی و احقاق حق آحاد مردم 
برای دخالت در سرنوشت کشورشان 

است.
رهبر انقالب اسالمی، رکِن دوم یک 
مجلس قوی را کیفیت انتخاب دانستند 
و در تبیین ویژگی هــای نمایندگان 
شایسته ملت بزرگ ایران تأکید کردند: 
باید برای مجلس شورای اسالمی، افراد 
»با ایمــان«، »شــجاع«، »کارآمد«، 
»وظیفه شناس«، »پرانگیزه«، »وفادار 
به اســالم، مردم، انقالب و کشــور«، 
»سرسخت در مقابل دشمنان« و »دل 
نبسته به دنیا و مطامع مالی« برگزیده 

شوند.
آیــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان 
کردند: مردم باید در انتخاب نمایندگان 
بسیار مراقبت کنند زیرا ما در همین 
دوره انقالب، نمایندگانی در مجلس 
داشتیم که اکنون نوکر و ُکلَفت امریکا 

و دشمنان ایران هستند.
آیت اهلل خامنه ای همچنین اهمیت 
باالی انتخابات میان دوره ای مجلس 
خبرگان را یادآور شــدند و افزودند: 
وظیفه مجلس خبرگان بســیار مهم 
اســت و نباید انتخابات میان دوره ای 
مجلس خبرگان در برخی شهرها به 

حاشیه برود.
ایشان تأکید کردند: همه کسانی 
که دوســتدار اســالم، انقالب، نظام 
اسالمی و ایران هستند باید در انتخابات 
شرکت کنند و انتخاب خوب و درست 

انجام دهند. ایشان انتخابات را میدان 
امتحان الهی دانستند و ابراز امیدواری 
کردند ملــت ایران در ایــن امتحان، 

سربلند بیرون بیاید.
آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنانشــان درباره یاوه گویی های 
اخیر مقام های آمریکایی درباره ایران 
و انتخابات، گفتند: بخشی از اظهارات 
ایــن احمق هــای درجه یــک برای 
تأثیرگذاری در انتخابــات و با هدف 
مأیوس کردن مــردم از صندوق رأی 
است اما بخش دیگری از آن، ناشی از 

انفعال است.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به آمارها 
و واقعیت های تکان دهنده از تبعیض، 
فاصله طبقاتی فقر و جنایت در آمریکا 
که مانند خوره به جان این کشور افتاده 
است، تأکید کردند: همچنانکه شکوه و 
جالل کشتی معروف تایتانیک مانع از 
غرق شدن آن نشد، تالش برای آرایش 
ظاهر آمریکا و شــکوه و جالل آن نیز 
مانع از غرق شــدنش نیست و آمریکا 

غرق خواهد شد.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی با هیچ ملت 
و نژادی مخالف نیست بلکه با استکبار، 
ظلم و طغیان علیه ارزشــهای انسانی 
مخالف است، گفتند: امروز قله طغیان 
و اســتکبار، آمریکایی اســت که در 
دســت ثروتمندان و کمپانی دارهای 
صهیونیســت می چرخد و در دنیا نیز 
منفور است. ایشان افزودند: آمریکا در 
کشورهای اطراف ما دهها پایگاه نظامی 
دارد اما اگر روزی مسئله ای پیش بیاید، 
این پایگاهها نه به درد آمریکا خواهد 
خورد و نه به درد آنها که پولشان را به 
آمریکا می دهند و چشــم امید به آن 
دارند، چرا که اســتکبار آمریکایی در 

حال فرو ریختن است.

رهبر انقالب در دیدار مردم آذربایجان شرقی:

 انتخابات مایه تقویت کشور است

نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس گفت: 
باید هزینه ها را برای استفاده جوانان از امکانات 
ورزش به حداقل برسانیم. اگر این هزینه ها باال 
باشد، شوق جوانان به ســمت ورزش بسیار کم 
شده و افســردگی و اعتیاد جایگزین تفریحات 

سالم و ورزش خواهد شد.
بهنام آقاحســین شــیرازی در گفت وگو با 
ایلنا گفت: در حــوزه ورزش و جوانان امکانات، 
پتانسیل و ظرفیت  وجود ندارد بنابراین ما باید 
با رایزنی  و پیگیری ها بتوانیم این پتانسیل ها را 

به وجود بیاوریم.
وی تصریــح کرد: برای جــذب جوانان باید 
بودجه مــورد نیاز بــرای آنها وضع شــود. اگر 
مجلس برای ورزش و جوانان قانونی ندارد، باید 
این قانون را وضع کند و اگر قانون دارد و مغفول 

مانده، باید آن را با جدیت پیگیری کرد.
آقاحسین شیرازی با بیان اینکه باید مطالبات 

این نســل را از وزارت ورزش و جوانان پیگیری 
کرد، گفت: جوانان خوبی در کشــور داریم که 
دارای ظرفیت ها و پتانســیل های باالیی بوده و 
مطمئنا اگر نیازهایشــان مورد توجه نباشد به 
ناچار کشورهای دیگر را برای مهاجرت و ادامه 

دادن ورزش انتخاب می کنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید مشکالت 
مکان های ورزشی برطرف شود، ادامه داد: اگر 
این سالن ها مشــکل قانونی دارد باید برطرف 
و نیروی انتظامی ملزم بــه برقراری امنیت این 

مکان های ورزشی شود. وی ادامه داد: جوان ما 
باید روحیه ورزشی و جسمی باالیی داشته باشد 
تا بتواند ســاعات زیادی در روز را کار کند. باید 
گفت که شناســایی نقاط قوت و ضعف باید در 

درجه اولویت ما باشد.
این کاندیدا درباره مشکالت دو تیم استقالل 
و پرســپولیس گفت: اگر جوانان به من اعتماد 
کرده و به من رای بدهنــد، در مجلس برای دو 
تیم استقالل و پرسپولیس، مطالبه گری خواهم 
کرد. ما با این دو تیــم زندگی می کنیم. چرا این 
دو تیم باید مشکل مالی داشته باشند که مجبور 
 شــوند از طریق هواداران خود مشکالت مالی

 را حل کنند.
وی ادامه داد: دولت باید این دو تیم را به بخش 
خصوصی واگذار کرده و ما نیــز از ظرفیت ها و 
پتانسیل های خود اســتفاده کرده تا مشکالت 

و مسائل باشگاه داری هر چه زودتر حل شود.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس:

باید هزینه استفاده جوانان از امکانات ورزشی کاهش یابد

گفتوگو

خبر

جشن اعضای خانه کارگر به مناسبت والدت 
حضرت زهرا)س( و گرامیداشت روز زن با حضور 
ســهیال جلودارزاده و محمدرضــا بادامچی از 

نمایندگان تهران در مجلس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، ســهیال جلودارزاده گفت: در 
شرایط کنونی ۶۳درصد دانشجویان ما را خانم ها 
تشــکیل می دهند و به نوعی زمینه هایی برای 
درخشش خانم ها فراهم شده است. وی ادامه داد: 
اگر قرآن را بخوانیم متوجه می شویم که زن و مرد 
در آفرینش هیچ تفاوتی با هم ندارند. در جامعه ای 
که دین را مالک قرار می دهد باید آموزه های دینی 
را در جامعه آموزش دهد. کســانی نمی خواهند 
زمینه پیشــرفت زنان فراهم باشد اما ما به شدت 

روی آن تاکید داریم.
جلودارزاده گفت: شاهد مشکالت بسیاری از 

زنان هستیم که بعضا حقوق آنها در جامعه ضایع 
می شود. باید در کشور اسالمی قوانین اسالم حاکم 

باشد و زن ها را دارای کرامت انسانی بدانیم.
وی افزود: می بینیم که برخی میلیاردی وام 
می گیرند و برخی دیگر برای ســه میلیون وام 
با مشکل مواجه هســتند. این مصداق رعایت 
نشدن کرامت انسانی اســت. حکومت با کفر 
می ماند اما با ظلم نمی ماند اما اگر آدم هایی که 
این موضوعات را قبول ندارند، در رأس اموری 
همچون مجلس برسند، دیگر کارگری که بعد از 
چند ماه حقوق نگرفتن اعتراض می کند، صدای 
اعتراضش به جایی نمی رسد. در قسمت هایی 
که رأی آنها دســت شماســت باید مشارکت 
کنید تا چنین اتفاقی رخ ندهد. اگر کار نکنیم، 
فســاد می آورد که دیگر نمی توان آن را جبران 

کرد. اگر دولت و مجلس کاری نکند همه چیز 
به هم می ریزد. وای بــه روزی که کارهای بدی 

هم بکند.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشــت: 
متاسفانه بسیاری را ترغیب به رأی ندادن کرده اند 
اما ما باید از اتفاقات بد آینده جلوگیری کنیم. خانه 
کارگر از دو اتاق به چنین تشکیالتی دست یافته 
که به کارگران خدمت می کند، پس نباید بگذاریم 
که نمایندگان کارگری که نماینده شما هستند 
بیرون بمانند. افرادی که کار بلد هستند باید در 
رأس امور قرار گیرند. بنابراین به نمایندگانی که 

کاربلد هستند رأی بدهید.
محمدرضا بادامچی نیز در این مراسم گفت: 
روز مــادر و میالد حضرت فاطمــه)س( را به 
همگی تبریک می گویم. انشاهلل در آینده کشور 

خود را هر چه بهتر رو به جلــو ببریم. نماینده 
تهران در مجلس متذکر شــد: اگر می خواهیم 
کشور را رو به توســعه ببریم، باید به جوان ها 

باید تکیه کنیم و به آنهــا مهارت های الزم را 
بیاموزیم تا در آینده نزدیک شــاهد پیشرفت 

کشور خود باشیم.

سهیال جلودارزاده:

شرکت در انتخابات برای جلوگیری از اتفاقات بد آینده است

آگهي  مزایده بصورت اجاره)حضوری( 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري کرج در نظر دارد دو باب مغازه و سه سالن ورزشی   را  به شرح مشخصات جدول 

ذیل به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط بصورت اجاره به مدت 1 سال واگذار نماید.

1- هریک از شرکت کنندگان در زمان برگزاری حراج می بایست با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی در محل برگزاری حضور بهم رسانند.
2- برنده مزایده می بایست کلیه هزینه های کارشناسی مربوطه ،هزینه چاپ آگهی مزایده در روزنامه ها ، کلیه هزینه های متعلقه )مالیات بر ارزش افزوده  و .... ( و یک ماه 

اجاره پذیرفته شده را بصورت نقدی در محل برگزاری حراج پرداخت نماید. 
۳- شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.       

4-  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد حراج مندرج است.
5-  حراج در روزیک شنبه مورخ 98/12/11  واقع در طبقه منفی یک )نمازخانه شهرداری مرکز( راس ساعت 10 صبح انجام می گردد.

متقاضیان واجد شرایط مي توانند از تاریخ 98/11/۳0  لغایت 98/12/10  از ســاعت 8 صبح لغایت 14 بعدازظهر به جز ایام تعطیل با هماهنگی سازمان فرهنگی ورزشی 
اجتماعی   به آدرس فوق جهت بازدید مراجعه نمایند.

 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتي WWW. Karaj.ir مراجعه و یا با شماره 09128۶72128تماس حاصل فرمائید.

مساحتآدرسعنوانردیف

تجاری )جنوبی(74مترجنب سالن ورزشی شهدای سرحدآباداجاره فضای تجاری )مغازه(1

تجاری )شمالی( 77مترجنب سالن ورزشی شهدای سرحدآباداجاره فضای تجاری )مغازه(2

سوله به ابعاد 22/40*41/80مترقلمستانسالن ورزشی قلمستان3

670مترمربعجنب میدان امام حسینسالن ورزشی شهید بابایی4

 سالن ورزشی فرهنگسرای 5
180مترمربعخیابان قلمامام رضا)ع(

     شهرداري کرج- اداره امور قراردادها و پیمانها


