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رئيس بنياد مستضعفان گفت :اقتصاد کشور با پول نفت درست نمي شود و بايد با نگاه
کارشناسي شده اشتغال و توسعه پايدار را ايجاد کرد.به گزارش مرکز روابط عمومي و
اطالع رساني بنياد مستضعفان ،محمد سعيدي کيا ظهر چهارشنبه در نشست شوراي
اداري کهگيلويه و بويراحمد با محوريت طرح پايلوت محروميت زدايي شهرستان لنده،
رئيس بنياد مستضعفان:
افزود :تالش ها و اقدامات بسيار فراوان و شايسته با هدف توسعه مناطق مختلف کشور
انجام شده است ،اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم.سعيدي کيا نقش همراهي
بايد با نگاه
استان ها در اجراي طرح هاي توسعه اي و محروميت زدايي را محسوس دانست و بيان
داشت :محور کار مردم است و هدفگذاري ها در اين راستا عملياتي مي شود.وي گفت:
کارشناسي شده
عليرغم همه اقدامات انجام شده ،آباداني کامل مناطق محروم محقق نشده است و
توسعه پايدار ايجاد کرد الگو سازي مردم محور براي رشد مناطق مورد تاکيد است.سعيديکيا ايجاد اميد و انگيزه

اقتصادي

براي کار و اشتغال را الزمه حرکت هاي توسعه اي دانست و بيان داشت :شعار ما کار با
مردم و براي مردم است.رئيس بنياد مستضعفان انقالب اسالمي با اشاره به صندوق هاي
توسعه روستايي فعال شده در مناطق هدف گفت :طرح هاي اجرايي بايد توجيه اقتصادي
داشته باشد و نتيجه بخش نيز باشد.سعيدي کيا با تاکيد بر ارائه تسهيالت خروجي محور
به جامعه هدف ،بيان داشت :جذب حداکثري تسهيالت زمينه ساز ارائه و تخصيص
بهتر اعتبارات خواهد شد.رئيس بنياد مستضعفان از اجراي طرح هاي محروميت زدايي
در مناطق مختلف خبر داد و بيان داشت :همکاري و هماهنگي با دولت در محورهاي
مختلف عملياتي مي شود.وي با اشاره به راه اندازي صندوقهاي توسعه روستايي در
مناطق محروم افزود :در زمينه توسعه روستايي هر چقدر مردم پس انداز داشته باشند
به همان اندازه براي اشتغال نيز در صندوقها پرداخت ميکنيم.

گفتوگو »
ابراهيم رزاقي در گفتوگو با رسالت:

نگاه غلط به اقتصاد
دست دالالن را باز گذاشته است
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حميد رضا فوالدگ ر:

» گفتوگو

طهماسبي خبر داد؛

مردم تا فروکش كردن تب بازار ،خودرو نخرند

فريدون احمدي در گفت و گو با رسالت:

بازنگري در قيمت خودرو ،اجتناب ناپذير است
احمدي نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت و گو با رسالت
گفت:بازنگري قيمت خودرو اجتناب ناپذير است .نايب رئيس کميسيون
صنايع و معادن مجلس در مورد افزايش قيمت خودرو در بازار گفت :سياست
هاي منع واردات خودرو ،نوسانات بازار ارز و ورود نقدينگي به اين حوزه
دست به دست هم مي دهد قيمتي که توليد کنننده عرضه مي کند و قيمتي که
در بازار هست اختالف داشته باشد .فريدون احمدي ،نايب رئيس دوم کميسيون
صنايع و معادن و نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسالمي در
گفت و گو با روزنامه رسالت با اشاره به قيمت خودرو و افزايش ناگهاني آن گفت:
در حال حاضر در بازار آزاد ،قيمت خودرو بر اساس شرايط حاکم اقتصادي و
عرضه و تقاضا تعيين مي شود .وي افزود :اکنون اگر کسي بخواهد خودرويي
بخرد که خودروسازان عرضه نمي کنند بايد از نمايشگاه ماشين يا بازار آزاد بخرد
که به قيمت مصوب نيست .احمدي علت افزايش قيمت خودرو را همخواني
نداشتن عرضه و تقاضا دانست و با بيان اين که مردم مي خواهند پولشان را به
جنس تبديل کنند چرا که ممکن است با اين شرايط اقتصادي ارزش پولشان
هر روز کمتر شود ،تاکيد کرد :قيمت درحاشيه بازار به اين دليل که عرضه و
تقاضا همخواني ندارد و فضاي خاصي بر بازار حاکم داست روبه افزايش است،
بسياري از مردم احساس مي کنند بايد هرچه سريع تر پولشان را به جنس
تبديل کنند چون ممکن است با اين شرايط خاصي که در کشور داريم ارزش
پولشان هر روز کمتر شود .نماينده مردم زنجان ادامه داد :به همين دليل هجمه
اي به بازار وارد شده و قيمت خودرو در حاشيه بازار تغيير کرده اين مربوط به
ايران خودرو ،سايپا و کرمان خودرو و ديگر خودرو سازان نيست .وي با بيان اين
که خودروهاي اکونومي کالس مشمول قيمت گذاري شده اند گفت :خودروسازان
قيمت هايشان نظارتي و کارشناسي شده است ،قيمت کارخانه بعضي از خودرو ها
تغيير کرده اما همه قيمت ها هم اينطور نيست ،خودروهاي اکونومي کالس
که سازمان حمايت و شوراي رقابت درموردشان بحث دارند مقداري مشمول
قيمت گذاري شده اند.
نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود :اما بقيه خودروها آنچنان
مشمول قيمت گذاري نيست ،کارخانه ها به قيمت مصوب اين ها را مي فروشند،
اما اختالف قيمت بازار آزاد با قيمت کارخانه درخلل بازار ايجاد شده است و
خودرو سازان در اين زمينه نقشي نداشته اند.
فريدون احمدي با اشاره به اين که مسئله احتکار خودرو مطرح نيست
خاطر نشان کرد :در حال حاضر ايران خودرو و سايپا هر خودرويي که ميتوانند
توليد کنند را عرضه مي کنند.
وي عرضه نکردن برخي خودروها توسط خودروسازان را به علت کمبود قطعه
دانست و ابراز کرد :اگر خودرويي را عرضه نمي کنند ممکن است به علت کسري
قطعه باشد ،ما قبال هم در اين وضعيت بوديم بعضي از خودروها ممکن است
کمبود قطعه داشته باشند در نتيجه به ناچار در پارکينگ نگه داشته مي شوند
تا قطعه تامين شود و تحويل بازار شود .اين نماينده تاکيد کرد :اگر خودروسازان
توليد کنند و عرضه نکنند با آن ها برخورد مي شود ،چرا که پيش فروش کردند
و به خريداران متعهدند .احمدي با بيان اين که ارزش واقعي پرايد  40ميليون
تومان نيست گفت :خودرو يک ارز بري دارد ،به طور مثال پرايد  1500دالر
ارز بري دارد در گذشته با ارز  3800تومان مي گرفتند االن به فرض اينکه با دالر
 4200هم حساب کنيم افزايش قيمت دارد اما نه  40ميليون تومان.

رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس گفت:
به مردم توصيه مي کنيم اگر ضرورت صد درصدي
براي خريد خودرو ندارند ،چند روزي دست نگه
دارند که تب و تاب کاذب بازار خودرو فروکش کند.
به گزارش تسنيم ،حميدرضا فوالدگر با بيان اينکه
آشفته بازار خودرو مورد تاييد هيچکس نيست،
افزود:قيمت ها قابل دفاع نيست و هيچ منطقي ندارد.
وي با بيان اين مطلب افزود:جلسه اي با وزير صنعت

ارائه تسهيالت بدون قيد و شرط براي متقاضيان کشت گلخانه اي

برگزار و مباحث خوبي مطرح شده و اميدواريم با
تصميم گيري در روزهاي آينده بازار خودرو منظم
شود.فوالدگر افزايش تقاضا را غير قابل انکار و در
شرايط کنوني بازار خودرو تاثير گذار دانست و تصريح
کرد:اين نقدينگي سرگردان در هر جايي تاثير خود را
گذاشته است.اين نماينده مجلس با بيان اينکه عرضه
خودرو در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت
مشابه سال قبل کاهش نيافته بود ،يادآور شد:حتي
توليد و عرضه خودرو در بهار  97نسبت به سال
گذشته افزايش داشت؛ ولي سه ماهه دوم تحت تاثير
مقدمات وضعيت تحريم قرار گرفت.فوالدگر با اعالم
اينکه يکسري از خودروها در انبارها معطل قطعاتي
هستند که يا هنوز از گمرک ترخيص نشده اند يا
بهدليل تحريم در تامين دچار مشکل هستند ،ادامه
داد:در سه ماهه تابستان عرضه کاهش يافته و تقاضا
همچنان رو به افزايش بوده است.

بخش اقتصادي:معاون وزير جهاد کشاورزي در امور
باغباني با بيان اينکه کشت گلخانه اي تغيير کاربري نيست،
از ارائه تسهيالت وزارت جهاد کشاورزي به متقاضيان
احداث کشت گلخانه اي بدون هيچگونه محدوديتي در
بانک هاي عامل خبرداد.به گزارش خبرنگار ما ،محمدعلي
طهماسبي ،با بيان اين مطلب و با توجه به گسترش
روزافزون آلودگي هواي کالنشهرهاي کشور،از اهتمام به
توسعه کشاورزي شهري به عنوان راهکار کاهش آلودگي
در کالن شهرها نام برد.وي در مراسم اختتاميه سومين
نمايشگاه بين المللي باغباني،نهاده ها،گلخانه،گياهان
دارويي ،ماشين آالت و صنايع وابسته تصريح کرد:
حمايت از سرمايه گذاري در زمينه کشاورزي شهري و
توسعه گلخانه ها توسط بخش خصوصي از راهکارهايي
است که وزارت جهاد کشاورزي در دستور کار خود
قرار داده است.وي همچنين با اشاره به برنامه هاي
معاونت امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي براي مبارزه

با پديده خشکسالي از سه راهکار توسعه کشت نشائي،
گسترش کشت گلخانه اي و احداث سايبان ها براي مهار
تنش هاي گرمايي نام برد و تصريح کرد:با توجه به مشکالت
عديده اي که بخش کشاورزي ما به دليل خشکسالي با آن
دست به گريبان است ،تغيير روش هاي آبياري سنتي به
روش هاي نوين در دستور کار اين معاونت قرارگرفته به
نحوي که امروز توانسته ايم  132هکتار از گلخانه هاي
کشور را با سيستم کشت نشائي اداره کنيم .

وزير ارتباطات :

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مورد اثرات
دولت الکترونيک گفت :يکي از موارد استفاده دولت
الکترونيک ،جلوگيري از ورود گوشي هاي قاچاق
بود و کنترل و رصد قاچاق گوشي همراه از آثار آن
است.وي با بيان اينکه نظام اداري گندزدايي شود از
خدمات دولت الکترونيک در نظام اداري گفت وافزود:
در اذهان عمومي همچنان به طرح رجيستري تلفن
همراه خرده مي گيرند اما همين طرح در مچ گيري
افرادي که با ارز دولتي( 4200تومان) گوشي همراه
را با قيمت آزاد فروختند ،موثر واقع شد.به گزارش
فارس به نقل از صداوسيما،محمدجواد آذري جهرمي
در برنامه تيتر امشب شبکه خبر سيما به تشريح
دستاوردهاي وزارت ارتباطات پرداختو افزود :در
شرايط فعلي اعتماد کردن به نسلهاي اول و دوم
مشکل شده است.وزير ارتباطات و فناوري اطالعات
خدمات وزارت ارتباطات را به دو بخش ارتباطات و
فناوري اطالعات تقسيم کرد و افزود :شاخص هاي
خوبي در دوره يکسال گذشت ه ايجاد شده است.
آذري جهرمي گفت :تعداد 1202شهر در کشور به نسل
سوم و چهارم مجهز شده اند.وزير ارتباطات و فناوري

نظام اداري کشور بايد گندزدايي شود

اطالعات که خود از مديران جوان کشور محسوب
مي شود از کاهش سن مديران وزارت ارتباطات سخن
گفت و افزود :سن مديران در وزارت ارتباطات تا
 7سال کاهش يافته است و در اين وزارتخانه معاون
دهه شصتي هم داريم.او افزود :انتصاب بانوان در
مشاغل مديريتي  75درصد رشد داشته است.وزير
ارتباطات و فناوري اطالعات در مورد کاستي ها و

کمبود ها و داليل عدم پيشرفت دولت الکترونيک
گفت :در برنامه ششم توسعه از هدف گذاري
 30رتبه اي و رشد  20رتبه اي در سال اول خبر داد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از دستاورد دولت
الکترونيک در مقابل معضل قاچاق گفت :کاهش
دخالت انسان در مديريت بهتر کارها و جلوگيري از
قاچا ق و حمايت توليدات داخلي است.او با بيان اينکه

دولت بايد در عمل خادم مردم باشد ،گفت :در دنيا نوع
خدمت دادن ها متفاوت است.آذري جهرمي گفت:
دولت هوشمند و الکترونيک در دو بحث خدمات و
شفافيت دو قسم متفاوت است .بايد همه دستگاهها
در اجراي دولت الکترونيک با هم همکاري و تعامل
داشته باشند.وي به نقاط ضعف وزارتخانه هم اشاره کرد
و گفت :در حوزه ارتباطات ثابت توفيق چنداني حاصل
نشده است.آذري جهرمي به رتبه  20درصدي رشد
دولت الکترونيک اشاره کرد و گفت در گفتوگوي روز
يکشنبه توضيح خواهد داد.وي اگفت :بسيار فسادهاي
بزرگتري وجود دارد که قوه قضائيه براي رسيدگي به
آن مشکل دارد و به وقت بيشتري نياز دارد ،اما بحث
قاچاق گوشي تلفن همراه به راحتي پيگيري مي شود.
وي گفت 600 :هزار گوشي در گمرک است که ارز
دولتي نگرفتهاند و ارز غير تخصيصي مانع از ترخيص
کاال شده است .همچنين بيش از  120هزار گوشي
تلفن همراه موجود است که اجازه فروش ندارد.وزير
ارتباطات و فناوري اطالعات گفت :با دستور قضائي
به زودي گوشي هاي توقيفي تعيين تکليف مي شوند
و کمبود گوشي همراه جبران مي شود.

دکتر ابراهيم رزاقي ،اقتصاد دان با بيان اينکه عملکرد ضعيف دولت در حمايت
از توليد منجر به ايجاد خأل هاي اقتصادي شده گفت  :با جرات مي گويم که
نگاه دولت همچنان به بيرون از کشور است ،با اين ديدگاه که نجات بخش
اقتصاد ايران تنها ورود سرمايه گذاري هاي خارجي است .چنين رويکردي در
پنج سال گذشته منجر به ورود سيصد ميليارد دالر واردات کاال و خدمات به
کشور شده است.اگر دولت سياست هاي حمايتي از توليد را به جاي واردات
کاال و نگاه به بيگانگان در دستور کار خود قرار داده بود وسرمايه هاي کشور
را خرج واردات کاالهاي مصرفي نکرده بود و به جاي آن ماشين آالت ،قطعات
و مواد اوليه وارد کرده بود ,حال و روز اقتصاد کشور به اين وخامت نمي
افتاد .کاش دولت از آمريکا در الگوهاي اقتصادي کپي برداري کند که چگونه
يارانه هاي قابل توجهي به توليد کننده و کشاورز مي دهند .آيا دولت به اصول
قانون اساسي درباره کمک به توليد واستفاده از همه نيروهاي تاثير گذار توجه
داشته است؟ بي شک اگر دولت چنين رويه اي را در سالهاي گذشته دنبال
کرده بود تا کنون بين پانزده تا سي ميليون شغل ايجاد مي شد.
وي در ان باره افزود :کارخانه هاي ورشکسته ,توليد نابود شده و کارگران
بيکار همه وهمه ناشي از نگاهي است که دولت به خارج از کشور واميدي
که به بيگانگان داشت .نگاه دولت وسياست هاي غلط دولت است که دست
دالالن و واسطه گران را در اقتصاد کشور باز گذاشته  ,به جاي اينکه
سرمايه ها به سمت صنايع کوچک و بزرگ هدايت شوند به سمت داللي
سوق داده مي شود.آيا همين آقاي ترامپي که ديوانه خوانده مي شود نشان
نداده که تنها از منافع توليد کننده آمريکايي دفاع مي کند؟چرا دولت چنين
رويه اي را دنبال نکرد؟
دکتر رزاقي اقتصاد دان در تعريف تفاوت سياست هاي اقتصادي دولتمردان
ايران با کشورهاي توسعه يافته عنوان نمود :در اقتصاد آمريکا ديديم که در
ازاي واردات کااليي که مشابه خارجي آن ساخته مي شود تعرفه هاي سنگيني
در جهت حمايت از توليد کننده داخلي بسته شد چرا که دولت هدف را
حمايت از توليد کننده خود قرار داده است.معافيت هاي مالي توليد کنندگان
و قرار دادن ماليات سنگين براي کساني که اقدام به زمين؛ ملک ،طال و ...براي
داللي مي کنند از جمله مواردي است که فرق سياست گذاريهاي ما را با
ساير کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد.اين در حالي است که دولت در
پنج سال گذشته با فروش نفت و پتروشيمي به صورت خام منجر به افزايش
دامنه فقر ،بيکاري ,نااميدي به آينده اقتصاد کشور شده است .اين موضوع
بخصوص در ميان قشر تحصيل کرده به شدت نمايان است.
دکتر رزاقي تاکيد آقاي روحاني بر تداوم خط ليبرالي اقتصادي آمريکا
را منهدم کننده اقتصاد کشور خواند وگفت:متاسفانه سياست هاي غلط
دولت منجر به سرازير شدن نقدينگي زيادي به سمت بازارهاي کاذب شده
بهنحوي که بخش توليد از آن کامال بي بهره است .دولت تمايلي به شناسايي
فرارکنندگان از ماليات ندارد ,انگار نمي خواهد از آنها ماليات اخذ کند! اگر
دولت ماليات را مورد توجه قرار مي داد و به توليد کمک مي کرد مسلما
نيازي به پول نفت نداشت ومي توانست هزينه هاي خود را تامين کند .اينکه
همچنان به ثروتمندان جامعه يارانه داده ميشود ناشي از چيست؟ آيا دولت
قادر به اتخاذ سياستي نيست که يارانه ثروتمندان را به توليد اختصاص دهد؟
بي شک يکايک موارد ذکر شده نيازمند حضور مديران جهاد وايثار گر است؛
مديراني که با سياست هاي دولت پراکنده شده اند! اگر آقاي روحاني همچنان
بر خط اقتصادي ليبرال آمريکايي اصرار کند يقين بدانيم که منجر به انهدام
اقتصاد کشور مي شود.از سوي ديگر سياستهاي دولت است که منجر به
نااميدي مردم شده ؛ بايد به اين نکته توجه کنيم که اين مردم هستند که
در برهه هاي حساس از کشور حمايت کرده اند پس اصل بايد بر حمايت و
رضايت مردم قرار داده شود.
وي در پايان با تاکيد بر الزام عمل به قانون از سوي دولتمردان گفت :تنها
راهکار پيش پاي دولت و مسئولين عمل به قانون است.توجه به قانون اساسي
در تامين عدالت اجتماعي؛ تامين رفاه و معيشت مردم ,تامين بهداشت وبيمه و
خوراک وپوشاک و مسکن..تامين آموزش افراد .اگر اصول قانون اساسي رعايت
مي شد ما روزگار بهتري از آنچه درآن قرار داريم تجربه مي کرديم .هر آنچه
که امروز مي کشيم از عدم توجه دولتمردان به قانون است.

اجتماعي
عضو کميسيون بهداشت مجلس:

» خبر

سيگاريهاي کشور هر روز جوانتر ميشوند

ب ه مناسبت اعياد سعيد ق ربان و غديرخم صورت گرفت؛

موافقت رهبر انقالب با عفو يا تخفيف
مجازات تعدادي از محکومان
رهبر معظم انقالب اسالمي با پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات  ۶۱۵نفر از
محکومان محاکم عمومي و انقالب ،سازمان قضائي نيروهاي مسلح و سازمان تعزيرات
ِ
حکومتي موافقت کردند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا ،ب ه مناسبت اعياد سعيد
قربان و غديرخم ،رهبر معظم انقالب اسالمي با پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات
محکومان محاکم عمومي و انقالب ،سازمان قضائي نيروهاي مسلح و سازمان
 ۶۱۵نفر از
ِ
تعزيرات حکومتي موافقت کردند.
آيتاهلل آمليالريجاني رئيس قوهقضائيه در نامهاي به رهبر معظم انقالب اسالمي پيشنهاد
عفو يا تخفيف و تبديل مجازات  ۶۱۵نفر از محکوماني را که در کميسيون مرکزي عفو و
بخشودگي قوه قضائيه واجد شرايط الزم تشخيص داده شدهاند ،ارائه کرد که اين پيشنهاد
در اجراي بند  ۱۱اصل  ۱۱۰قانون اساسي ،مورد موافقت حضرت آيتاهلل خامنهاي
رهبر معظم انقالب اسالمي قرار گرفت.

معاون سابق امور مجلس کميته امداد
درگذشت
معاون سابق حقوقي و امور مجلس کميته امداد امام خميني درگذشت.به گزارش خبرنگار
اجتماعي خبرگزاري تسنيم ،منصور قمشه معاون سابق حقوقي و امور مجلس کميته
امداد امام خميني (ره) دارفاني را وداع گفت.از سوابق قمشه ميتوان به مدير کل اسبق
روابط عمومي کميته امداد ،مسئول کميته تعاون و همياري ستاد دهه فجر ،عضو هيئت
امناي پيوند اعضاي مدير کل دفتر سرپرستي کميته امداد و عضو هيئت امناي صندوق
قرضالحسنه جهاد دانشگاهي و همچنين عضو مجمع خيرين سالمت اشاره کرد.مراسم
ختم وي روز يک شنبه  11شهريورماه از ساعت  17الي  18:30در مسجد عليابن
موسيالرضا (ع) برگزار ميشود.

عضو هيئت رئيسه کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت :سيگاريهاي کشور
هر روز جوانتر ميشوند.به گزارش خبرگزاري مهر ،منوچهر جمالي در خصوص
طرح مسائلي از جمله اينکه روزانه  ۲۰ميليون تومان در کشور صرف استعمال
سيگار مي شود ،گفت :به مشکالتي نظير اعتياد و استعمال مواد دخاني نمي توان
پاسخ فوري داد ،به طوري که استفاده از سيگار در لحظه شايد تاثيرات مخرب
خود را نشان ندهد ،اما در طوالني مدت و به تدريج با افزايش سن فرد را دچار
بيماري هاي خطرناک مي کند؛ هر چند که افراد علت اينکه يک بيماري ناشي
از مصرف سيگار بوده را به خوبي درک نمي کنند.وي ،با اشاره به اينکه مسائل
فرهنگي ،جذب اطالعات و افزايش آگاهي هاي مردم در خصوص شناخت عوارض
مواد دخاني در هيچ مقطعي مورد توجه نبوده است ،افزود :متاسفانه با وجود اينکه

روي بسته بندي سيگار از عبارت سيگار سرطان زاست استفاده شده اما هيچ
فردي از جوان تا سالمند به آن توجهي نميکند ،در طي يک دهه گذشته سن
مصرف سيگار در کشور کاهش پيدا کرده و نوجوانان و جوانان هم بدون توجه
به خطرات سيگار از آن استفاده مي کنند.جمالي با بيان اينکه بخش فرهنگي
کشور در اطالع رساني ها در خصوص آشنايي با خطرات استعمال دخانيات و
مواد مخدر عملکرد مناسبي ندارد ،تصريح کرد :البته برخي مشکالت و معضالت
اجتماعي نظير بيکاري ،معيشتي و دردسرهاي ديگر نيز گرايش افراد از همان
سنين پايين به استفاده از سيگار را افزايش داده است ،به عنوان مثال والدين
شاغل به دليل نابسماني هاي اقتصادي مجبور به فعاليت در ساعات بسياري
بوده و نسبت به کودکان و نوجوانان خود بي توجه هستند؛ لذا وضعيت فعلي

جامعه در کاهش سن مصرف دخانيات و افزايش مصرف مواد دخاني در زنان
جامعه را به سمت وسوي خطرناکي پيش خواهد برد.جمالي با تاکيد براينکه
آالرم هاي غيرقابل قبولي به دليل افزايش مصرف سيگار و مواد مخدر در
جامعه وجود دارد ،گفت :البته مشاوره هاي روان شناسي در کاهش بخشي از
مشکالت تاثيرگذار است ،اما استفاده از مشاوره براي تمامي مردم امکان پذير
نيست؛ ولي آموزش هاي عمومي در رسانه ملي و راديو مي تواند کمک کننده
باشد ،اما متاسفانه رسانه ها هم درپيدا کردن مخاطب خاص دراين حوزه به
خوبي عمل نمي کند؛ لذا بيشترين تالش درخصوص مبارزه با استعمال مواد
مخدر و سيگار بايد دربخش فرهنگي صورت گرفته و حمايت ها از افراد بيمار
بايد درزمان مناسب خود انجام شود.

معاون اجتماعي وزارت بهداشت خبر داد:

مشارکت مردمي بهعنوان اصلي مهم در دستيابي به اهداف اجتماعي شدن
سالمت ،اضافه کرد :هر فردي بايد با اصالح رفتار و سبک زندگي ،دغدغه سالمت
خود را داشته باشد که فعاليتهاي کانونهاي سالمت محله و سازمانهاي
مردمنهاد سالمت و خيريهها در اين حوزه اهميت مييابد.معاون اجتماعي
وزارت بهداشت با اشاره به همکاري بين بخشي ،بهعنوان ديگر اصل مهم
در اجتماعي شدن سالمت ،تأکيد کرد :بايد ظرفيت سازمانها و نهادها در
مسير ارتقاي سالمت مردم ،فعال شود و هماکنون وزارت بهداشت ،تعامل با
سازمانها در اين راستا را با جديت دنبال ميکند.ايازي از ارتقاي سواد سالمت
بهعنوان ديگر اصل اجتماعي شدن سالمت ياد کرد و با تأکيد بر اهميت
پرداختن به اين موضوع ،ادامه داد :با توسعه آموزشهاي عمومي ،به افراد
کمک ميکنيم تا زندگي بهتري را انتخاب کنند و اين امر به کمک رسانهها،

تسريع مييابد.وي عدالت در سالمت را ديگر مؤلفه مرتبط با اجتماعي شدن
سالمت برشمرد که اجراي طرح تحول نظام سالمت در کشور نيز تالشي در
همين راستا بوده تا زمينههاي دسترسي به خدمات سالمت ،در تمام نقاط
کشور توسعه يابد.معاون اجتماعي وزارت بهداشت ،اجراي پزشک خانواده و
نظام ارجاع را از مصاديق اجتماعي شدن سالمت در حوزه بهداشت دانست
و گفت :راهاندازي بيمارستان خيريه پيوند بوعلي سينا در شيراز نيز نمودي از
اجراي کارآمد برنامههاي اجتماعي سالمت است که مشارکتهاي نيکانديشانه
اجتماعي ،در مسير ارتقاي سالمت به کار گرفتهشده است.وي همچنين از
فعاليت  ۸۷۵خيريه حوزه بهداشت و درمان در کشور و  ۶۸۰سمن مرتبط
با سالمت خبر داد و افزود :با اقدامات انجامشده ،تاکنون گامهاي مؤثري در
اين مسير برداشتهشده است.

فعاليت  875خيريه سالمت در کشور
معاون اجتماعي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي از فعاليت 875
خيريه سالمت در کشور خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا،
سيد محمدهادي ايازي در اجالس معاونان اجتماعي دانشگاهها و دانشکدههاي
علوم پزشکي قطب  5کشور که به ميزباني دانشگاه علوم پزشکي شيراز برگزار
شد ،اجتماعي شدن سالمت را از اولويتهاي دولت دوازدهم و وزارت بهداشت
عنوان کرد و گفت :در اين حوزه با چهار مؤلفه مشارکت مردمي ،سواد سالمت،
همکاري بين بخشي و عدالت در سالمت روبه رو هستيم.وي در خصوص

پرويز فتاح:

 40ميليون سبد کاال بين افراد جامعه توزيع ميشود

اداره کل اطالعات خوزستان خبر داد:

کشف محموله اشياي عتيقه کم نظير
در خوزستان
اداره کل اطالعات استان خوزستان از کشف  908قطعه اشياي عتيقه کم نظير
خبر داد.به گزارش ايسنا ،سربازان گمنام امام زمان (عج) با چهار ماه رصد اطالعاتي
اين مجموعه نفيس را که حاوي  81عنوان از جمله سکه هاي تاريخي ،سرنيزه،
درفش ،آينه شمعدان ،بازوبند ،دستبند و انگشترهاي طال ،نقره و آهني ،عطردانهاي
شيشهاي ،خنجر ،گرز ،ظروف و وسايل جنگي است ،کشف و ضبط کردند.براساس
نظر کارشناسان ميراث فرهنگي اين محموله مربوط به به دورانهاي ساساني ،ايلمايي،
اسالمي ،هخامنشي ،هزاره اول پيش از ميالد و قاجاريه است و از نظر فرهنگي،
معنوي و تاريخي گنجينه تمام عيار محسوب مي شود و غير قابل ارزش گذاري
است.قاچاقچيان قرار بود اين محموله را به يکي از کشورهاي اروپايي منتقل کنند
که با هوشياري سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسايي و در اين رابطه تاکنون
يک نفر دستگير شده است.

»

رئيس کميته امداد امام خميني گفت 40 :ميليون سبد
کاال بين افراد جامعه توزيع ميشود.به گزارش خبرگزاري
مهر ،سيد پرويز فتاح در جمع مديران استان تهران با
اشاره به اينکه پول فروش ساختمان سوهانک به صندوق
قرضالحسنه امداد واليت واريز شده است ،گفت :از اين
محل صف متقاضيان دريافت تسهيالت کارگشايي در
چند ماه آينده به صفر ميرسد.وي با بيان اينکه رويکرد
کميته امداد در سالهاي گذشته کاهش جامعه هدف بود،
افزود :با توجه به شرايط اقتصادي کشور ،اين نهاد تالش

محسن يبندپي خبر داد:

پرداخت ماهانه
 300هزار تومان به
کارفرمايان در صورت
جذب کارورز

ميکند با دادن خدمات متناسب شرايطي را فراهم کند
که نيازمندان از چنين وضعيت اقتصادي کمتر متضرر
شوند.فتاح با تأکيد بر اينکه جوانان در شرف ازدواج تحت
حمايت نبايد در صف دريافت جهيزيه بمانند ،از افزايش
کمکهزينه نقدي خريد جهيزيه خبر داد و گفت :با
همکاري دولت وفروشگاه اتکا ،صد هزار فقره جهيزيه به
نوعروسان مددجو اهدا ميشود؛ البته اين امر با استفاده از
کارتهاي اعتباري و خريد کاالي ايراني امکانپذير است.
وي با اظهار اينکه بيشترين منابع اين نهاد به پرداخت
هزينههاي رهن واجاره مسکن خانوارهاي تحت حمايت
اختصاصيافته است ،افزود :با توجه به اختصاص  ۵۰هزار
مسکن مهر بدون متقاضي به مددجويان کميته امداد تا
ماه آينده ،سهم مددجويان هر استان از اين تعداد اعالم
خواهد شد.وي با اشاره به اينکه طبق توافق با دولت مقرر
شده است در چند نوبت سبد کاال توزيع شود ،گفت :اين
سبدها به پنج دهک پايين جامعه که حدود  ۴۰ميليون
نفر ميشوند ،تعلق ميگيرد که شامل مددجويان کميته
امداد هم ميشود.

رسولي:

 ۱۰درصد از سطوح سازماني شهرداري تا پايان سال کاهش مييابد
نايب رئيس کميسيون برنامهو بودجه شوراي اسالمي شهر
تهران ،گفت ۱۰ :درصد از سطوح سازماني شهرداري تا
پايان سال کاهش مييابد.به گزارش خبرگزاري مهر ،حسن
رسولي در آيين گراميداشت روز پزشک و روز کارمند
شرکت شهر سالم گفت ۷۵:درصد از مراجعهکنندگان به
مراکز درماني شرکت شهر سالم از ساير بيمههاي درماني
و آزاد هستند و اين نشان ميدهد که با وجود دسترسي
باال به ظرفيتهاي تخصصي بهداشتي در شهر تهران اين
شرکت در اين حوزه موفق عمل کرده است.وي افزود:
شهرداري تهران سازمان عريض و طويل غيرکارآمدي
است که به دليل وجود سازمانها و شرکتهاي تابعه،
منطبق با استانداردهاي جهاني حتي با استانداردهاي
جهانسومي نيست .شهرداري در حال حاضر بيش از
 ۶۷هزار نفر نيروي مستقيم دارد که از حيث ترکيب
تحصيالت نيروهاي انساني با حوزه تخصصي اين سازمان،
کمترين همراستايي را دارد.رسولي گفت :با توجه به
وضعيت نيروي انساني موجود ،شوراي شهر چارهاي
جز بازآرايي سازماني شهرداري تهران ندارد به همين

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي از پرداخت ماهانه  300هزار تومان به کارفرمايان در
صورت جذب کارورز خبر داد .به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري آنا ،انوشيروان محسنيبندپي
در جريان بازديد از کارخانه شيشه ميناي تهران گفت :با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري
و رئيس جمهور و با توجه به ظرفيتهاي خوب کشور بايد با همکاري و هماهنگي بين بخشي
مواد اوليه واحدهاي توليدي تامين شود تا در اين زمينه با مشکل مواجه نشوند.وي با اشاره به
تشکيل ستاد مقابله با تحريم و ستاد حمايت از بنگاههاي توليدي در دولت افزود :قطعا بايد
با هماهنگي اين دو ستاد نقشي را ايفا کنيم که عالوه بر حفظ و تثبيت اشتغال ،مواد اوليه
واحدهاي توليدي تامين شود تا ضمن تثبيت اشتغال ،مشاغل جديد بتوانيم ايجاد کنيم.وي
به طرح کارورزي ويژه اشتغال فارغالتحصيالن دانشگاهي اشاره کرد و گفت :در صورتي که
کارفرمايي نسبت به جذب فارغالتحصيالن اقدام کند مبلغي تحت عنوان يارانه دستمزد به ميزان

دليل تا پايان امسال بايد  ۱۰درصد از سطوح سازماني
شهرداري کاهش يابد.همچنين بايد تا پايان دوره پنجم
شوراي شهر پراکندگي در سطوح سازماني را  ۵۰درصد
کاهش دهيم.وي با بيان اينکه تنها  ۳۱درصد از نيروهاي
انساني شرکت شهر سالم داراي تحصيالت مرتبط با
وظايف ذاتي اين شرکت هستند گفت ۲۸ :درصد از
نيروهاي انساني اين شرکت داراي تحصيالت غيرمرتبط
با وظايف ذاتي و  ۴۱درصد نيروها نيز داراي تحصيالت
متشابه با شغل خود هستند.

حدود ماهانه  300هزار تومان در طول مدت کارورزي به فرد شاغل از طرف دولت پرداخت
ميشود که در اين شرايط ضمن افزايش سطح مهارت فارغالتحصيالن در محيط کار ،هيچ بار
مالي متوجه کارفرما نيست؛ ضمن اينکه در صورتي که کارفرمايي پس از اتمام دوره کارورزي
مهارتآموز ،نسبت به جذب وي اقدام کند تا دو سال از پرداخت حق بيمه کارفرمايي معاف
خواهد بود.سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ادامه داد :عالوه بر اين در قالب طرح
مهارتآموزي در محيط کار واقعي نيز جوانان باال  15سال به عنوان مهارتآموز پس از کسب
دانش کافي در يکي از حرفههاي آموزشي مجاز به منظور کسب مهارت با رضايت و اختيار تحت
نظارت واحدهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفهاي و مطابق مقررات آموزشي سازمان
در واحدهاي مشمول طرح مشغول آموزش مي شوند که در قالب اين طرح نيز تا پايان سال
اشتغال  200هزار نفر پيشبيني شده است.

شاخصهاي حكومت علوي را
از ياد نبريم

ادامه از صفحه اول
اما از طرف ديگر ،خوشبختانه نمونههاي درخشاني هم وجود دارد كه ثابت
ميكند امكان الگو گرفتن دولتمردان از سيره علوي وجود دارد و بي ترديد
يكي از برجستهترين اين نمونهها "شهيدرجايي" است كه به گواهي امام
خميني (ره) منش و رفتار او از دوران كاسه و بشقاب فروختن در خيابانهاي
تهران تا زمان تكيه زدن بر كرسي رياستجمهوري تفاوتي نكرد و همواره
به عنوان يك بنده خداباور و سرشار از محبت به مردم ،زندگي كرد .سلوك
شخصي و عملكرد مديريتي شهيد رجايي در عاليترين مسند اجرايي كشور
ثابت كرد كه امكان الگو گرفتن از سيره علوي وجود دارد و پاسخ روشن و
قاطعي است به برخي كارگزاراني كه دنيا دوستي خويش را با استداللهاي
معاويهاي توجيه ميكنند و به بهانه نشان دادن عظمت اسالم به دشمنان ،
كاخ سبز معاويه را بر امارت در مسجد كوفه ترجيح ميدهند .از طرف
ديگر نظام اسالمي افتخار دارد كه با الهام گرفتن از الگوي علوي ،چنين
رئيسجمهوري را به مردم ايران تقديم كرده است؛ رئيسجمهوري كه
نه تنها بر دولتمردان آينده اتمام حجت كرده است بلكه براي دولتمردان
ديگر كشورها نيز ميتواند سرمشق قرار گيرد.
هرچند گذشت چند دهه از شهادت رئيسجمهور رجائي ،ميان او و جامعه
و خصوصا نسلهاي بعدي فاصله انداخته اما همچنان كه خداوند فرموده
است من در مكان نميگنجم اما در قلب مومنان جاي دارم ،ياد و خاطره
بندگان خالص خداوند نظير شهيد رجائي نيز در دل و ضمير انسانها ،
ماندگار خواهد بود .و بازخواني سيره دولتمردي و مديريتي آنان ،كه
قطرهاي از درياي بيكران سيره علوي است بر هر دولتمردي واجب است.
زيرا رمز ثبات و استحكام و استمرار نظام اسالمي درتمسك به الگوي
حكومت علوي است و تجملگراييها و امتيازطلبيها و اشرافيتها و چپاول
بيت المالهاي برخي كارگزاران نبايد موجب دلسردي مردم گردد بلكه
همواره بايد پرچم مطالبه اين الگو در اهتزاز باشد تا اينگونه كارگزاران يا
مجبور به ترك مسندهاي قدرت گردند يا رفتار خويش را اصالح نمايند
و تجربه سالهاي اخير نشان داد كه مردم بايد در ايام انتخابات شيفته
وعدهها و سخنان فريبنده نشوند بلكه به نامزدهايي راي بدهند كه همانند
رجائي در سرتاسر زندگانيشان ايمان ،صداقت و اشتياق خدمت به مردم
به روشني آشكار است.
امروز با توجه به شدت مشكالت معيشتي مردم و كثرت مفاسد اقتصادي،
دولتمردان كشور ،بيش از هر زمان ديگر نيازمند بازخواني و باورمندي به
سيره حكومتي امام علي (ع) هستند و بايد خود را مخاطب هشدارهاي
تكان دهنده آن حضرت به عمالش بشمارند .همان فرمانرواي قدرتمندي
كه در زندگي شخصي به نان جويي بسنده ميكرد تا زندگي فقيرانه او
مايه تسالي خاطر فقيران شود و دغدغه رسيدگي به محرومان خواب را از
چشمش گرفته بود تا آنجا كه خود شبانه و مخفيانه به آنان آذوقه ميرسانيد
و در عين حال با دقت و قاطعيت مراقب بود تا مبادا براي خويشاوندان
و اطرافيانش "حاشيه امني" ايجاد شود و به قدرت و ثروتي برسند و
فرماندار متخلفش را تهديد ميكرد كه گردن تو را خواهم زد و حتي اگر
حسن و حسين هم اين كار را كرده بودند تا حق را از آنان نميستاندم،
آرام نمينشستم )1( .رئيس حكومت قدرتمندي كه به مردم ميفرمود:
با من مانند سخناني كه به گردنكشان گفته ميشود ،نگوييد و با مدارا و
چاپلوسي با من رفتار نكنيد)2( .
و به عوامل اجرايي خويش دستور ميداد:
براي مردم ،آغوش بگشا و گشاده رو باش ( )3مبادا مدتي طوالني با مردم
ديدار نداشته باشي ( )4مردم را مرنجان و به آنان "دروغ" نگو()5
و به ماموران مالياتي خود امر ميفرمود :با مردم با مدارا وانصاف رفتار كنيد
و در مقابل خواستهها وتقاضاهايشان شكيبا باشيد )6( .و به مالك اشتر
خطر خواص و اطرافيان را گوشزد فرمود و تاكيد كرد بايد "خواص" تو
سخن تلخ حق به تو بيشتر بگويند ،تو را در گفتار و كردار كمتر بستايند
داراي انديشهاي قوي باشند و سابقه خالق نداشته باشند.
پي نوشتها:
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