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سرمقاله
شعبده بازی یا انتخاب رشته کنکور؟!
ادامه از صفحه یک
هرچند که نباید در این میان از کنکوری هایی
که فارغ از مسائل اقتصادی ،عاشق گروه پزشکی
هستند و بعد از فارغ التحصیلی حاضر هستند
با هر درآمدی به مردم خدمت کنند به راحتی
گذشت؛ اما با توجه به این شرایط پرسشی که
مطرح می شود این است که آیا در رابطه با حجم
کم تقاضا برای گروه فنی و ریاضی فکری شده
است ؟ آیا کشور برای پیشرفت در زمینه های
فنی و تکنولوژی نیاز به مهندسان علمی و تازه
نفس ندارد؟با توجه به آمار پایین تقاضا در گروه
فنی و ریاضی به نظر می رسد اگر تمهیدات الزم
اندیشیده نشود در آینده کشور در این رابطه با
بحران نیروی ماهر فنی مواجه خواهد شد.
مسئله دیگری که با اعالم نتایج کنکور
سراسری به چشم میآید و مشاهده میشود،
تبلیغات برخی افراد بی تخصص و سودجو در
جهت انتخاب رشته کنکور است که با وعده
های عجیب و غریب ،کنکوریها و خانوادههای
نگرانشان را تنها برای مدت زمان کمی امیدوار
می کنند و متاسفانه بعد از اعالم نتایج متوجه
می شوند که چه فریبی خورده و فرصت
انتخاب رشته اصولی را از دست دادهاند.
افراد بیتخصصی که متاسفانه به دلیل عدم
نظارت کافی هر سال هم به تعدادشان افزوده
می شود .وعدههایی همچون قبولی کنکوریها
با رتبه های چند برابر حد نصاب پذیرش در
رشته و دانشگاههای پر طرفدار که بیشتر شبیه
شعبده بازی است تا انتخاب رشته  ،بازار این
افراد را بسیار داغ کرده است که البته روشنگری
صحیح از طریق رسانهها میتواند جلوی فعالیت
اینگونه افراد را بگیرد؛ رسانههایی که بعضا خود با
دریافت مبالغی مبلغ این افراد میشوند!

اخبار
صندوق بیمه حوادث طبیعی احیا شد

سخنگوی دولت گفت :صندوق بیمه حوادث
طبیعی با تصویب هیئت وزیران احیا شد و ۲۵
هزار میلیارد ریال هم برای جبران خسارات ناشی
از حوادث طبیعی در سال جاری اختصاص
یافت.
«علی بهادری جهرمی» روز گذشته در حاشیه
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره
به مصوبات امروز هیأت وزیران گفت :برای
حمایت موثر از مسأله حل مشکل زائران اماکن
مقدسه کشور ،کارگروه ملی زیارت ،به شورای
ملی زیارت به ریاست شخص رئیس جمهور و
عضویت برخی اعضای دولت از جمله وزیران
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،میراث فرهنگی و
گردشگری ،کشور و تعاون واگذار شد.
سخنگوی دولت افزود :قرار شد عضویت
تولیت آستان قدس رضوی ،حرم حضرت
معصومه(س) ،شاهچراغ و عبدالعظیم به
ریاست استانداران تشکیل شود و استاندار
خراسان رضوی نیز به عنوان دبیر شورای ملی
زیارت انتخاب شد.
رئیس شورای اطالع رسانی دولت با اشاره
به وضع سیل در کشور ،گفت :وزیر ارشاد
درخواست تخصیص منابعی به صندوق
بیمه حوادث طبیعی داشت و هیأت وزیران
مصوب کرد از امسال این صندوق احیا شود تا
خسارتهای ناشی از این حوادث با محوریت
صنعت بیمه احیا شود و حمایت موثری از

خسارات طبیعی باشد.
به گفته بهادری جهرمی در جلسه امروز
هیأت دولت ۲۵ ،هزار میلیارد ریال برای جبران
خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی به صندوق
مذکور اختصاصیافت.
بهادری جهرمی درباره دیگر مصوبه نشست
امروز هیأت دولت ،گفت :صدور مجوز امضای
موقت منشور مجمع همکاری سازمانهای
مالیاتی کشورهای عضو اکو که به منظور
یکپارچگی کشورهای عضو اکو است ،در نشست
امروز داده شد تا وزیر اقتصاد بتواند مراحل
عضویت در مجمع و امضای منشور را طی کند.
وی ادامه داد :همچنین به منظور حمایت
از تأمین امنیت غذایی و افزایش صادرات
محصوالت کشاورزی و کمک به سرمایهگذاری
و تقویت حوزه کشاورزی و حمایت از بخش
خصوصی و فعالیت تعاونیها در این حوزه،
مشوقهایی تصویب شد که در قالب یارانه و
سود و کارمزد تسهیالت بانکی به این حوزهها
تخصیصمییابد.
متولدان  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱سهامدار میشوند
رئیس شورای اطالعرسانی دولت با با اشاره
به تصویب آئیننامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه
مدیریتی در بخش عمومی در نشست امروز
هیأت دولت ،اظهارداشت :این امر گام بزرگی در
راستای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچهسازی
دادههای مالی در حوزههای عمومی میتواند
باشد.
بهادری جهرمی همچنین از اعطای بسته
حمایتی دولت به خانوادهها برای فرزندآوری
اشاره و اذعان کرد :این مصوبه مقرر میکند
سهامی معادل یک میلیون تومان برای متولدان
سال  ۱۴۰۰و معادل یک و نیم میلیون تومان
برای فرزندان متولد سال  ،۱۴۰۱سهام از سبد
صندوقهای سرمایهگذاری به نوزادان متولد این
دو سال واگذار شود.
وی افزود :دولت مقرر کرد متناسب با تورم
ساالنه در سالهای آتی این واگذاری سهام
استمرار یابد.

سیاستروز
اخبار

ماموریت رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات

نباید خللی در کسب و کارهای فضای مجازی ایجاد شود
رئیس جمهور با بیان اینکه عدالتخواهی و
ظلمستیزی گرایشهای فطری همه انسانهاست،
گفت :رمز و راز ماندگاری قیام عاشورا همین در
هم تنیدگی عمیق آن با آرمانهای انسانی همچون
آزادگی ،عدالتخواهی و ظلمستیزی است.
رئیسی در ادامه پس از استماع گزارشی از روند
اجرای طرح «دارویار» از سوی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،نگاه منصفانه را الزمه
قضاوت درباره طرح های بزرگ در دست اجرای
دولت دانست و گفت :اجرای این دست طرحها،
نیازمند هماهنگی های بین بخشی و ظرافتهای
بسیاری است که گاهی در اظهارنظرها و قضاوتها
نسبت به آن کمتوجهی میشود .کار بزرگی در حوزه
دارو آغاز شده است که ممکن است در ابتدای انجام
آن ،برخی نقایص و کاستیها هم وجود داشته باشد
اما امروز کمتر کسی در اصل اجرای این طرح تردید
دارد.
رئیسی حکمرانی عالمانه و مسئوالنه را در گروی
شجاعت دولت در تصمیمگیری دانست و اظهار
داشت :ما نباید متاثر از برخی حواشی و پیامدهای
کوچک احتمالی ،از زیر بار مسئولیت تصمیمات
بزرگ و ضروری برای کشور شانه خالی کنیم .دولت
تجلی اراده مردم است و باید در راستای تامین خیر
عمومی و منافع مردم گام بردارد.
رئیسی توفیق در اجرای طرحهای بزرگی همچون
دارویار را در گروی اطالع رسانی جامع و دقیق و
روایتگری مسئوالنه دانست و تاکید کرد :در اجرای
چنین طرحهایی الزم است نسبت به گرههای ذهنی
و ابهاماتی که در افکار عمومی به وجود میآید
حساس باشید و با سرعت و دقت در این زمینه

اطالعات الزم را به مردم بدهید.
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت روایتگری
و اقدامات تبیینی از سوی دستگاههای اجرایی،
افزود :اگر دستگاههای مجری ،خود روایت درست
و بهنگام از اقداماتشان را ارائه نکنند ،دیگران
این اقدامات را به شکلی روایت میکنند که نتایج
اقدامات مهم دولت زیر سوال میرود و بعضا نقاط
قوت در افکار عمومی نقطه ضعف جلوه داده می
شود.
آیتالله رئیسی در این زمینه موضوع بیمه رایگان
افراد فاقد بیمه را مثال زد و خاطرنشان کرد :مثال تا
به امروز حدود  ۶میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت
پوشش بیمه رایگان قرار گرفتهاند و بررسی پرونده
افراد باقیمانده هم ادامه دارد اما نباید در اظهارات و
اخبار اقدام مهم دولت در پوشش بیمهای  ۶میلیون
نفر به حاشیه برود.
رئیس جمهور برخی کارهای انجام شده در این
دولت را از آرزوهای دیرینه کشور برشمرد و گفت:
از بین بردن زمینه رانت و قاچاق دارو با اجرای
طرح دارویار ،ساماندهی صدور مجوزها ،اجرای
بخش های اصلی سامانه جامع تجارت ،از جمله

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری کشورمان روز گذشته در جلسه هیئت دولت ،ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری
حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به تبیین فلسفه قیام عاشورا پرداخت و با تاکید بر ماهیت زنده و حیاتبخش پیام عاشورا ،آن را اتمام حجتی با انسانهای
تمامی اعصار و قرون خواند و گفت :پیام محوری حادثه عاشورا عدالتخواهی و ظلمستیزی است که گذشت زمان نه تنها از درخشش آن نکاسته ،بلکه
این پیام روز به روز فراگیرتر میشود.

رئیسجمهوری
در جلسه هیئت
دولت تاکید کرد:
وزارت ارتباطات
با دقت و جدیت
مواردی از این
دست را پیگیری
کند تا خللی در
خدمات رسانی
به مردم و فعالیت
کسبوکارها
و مشاغلی که
در بستر فضای
مجازی جریان
دارد ،ایجاد نشود
مواردی است که باید به خوبی برای افکار عمومی
تبیین شود تا بزرگی کاری که انجام شده از نظرها
پنهان نماند.
آیتالله رئیسی در ادامه جلسه پس از ارائه گزارشی
از وضعیت اختالالت شبکه ارتباطی و اینترنت ثابت
و همراه در کشور ،از سوی وزیر ارتباطات ،به برخی
گالیههای مردمی در این خصوص اشاره کرد و گفت:
وزارت ارتباطات با دقت و جدیت مواردی از این
دست را پیگیری کند تا خللی در خدمات رسانی به
مردم و فعالیت کسبوکارها و مشاغلی که در بستر
فضای مجازی جریان دارد ،ایجاد نشود.
در پایان این جلسه رئیس جمهوری با اشاره به
اینکه در آستانه اولین سالروز آغاز دولت مردمی
قرار داریم ،گفت :رسانهها به طور طبیعی در چنین
مناسبتهایی به ارزیابی عملکرد دولت میپردازند و
اگر وزرا و مدیران اجرایی نتوانند اطالعات الزم در
خصوص عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود را
در اختیار رسانهها بگذارند یا خود در اطالعرسانی

عملکردشان ابتکار عمل را در دست نداشته باشند،
ممکن است روایت خدمات دولت ،آنچنان که
شایسته است صورت نگیرد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت استفاده
از همه ظرفیت رسانهای برای اطالعرسانی موثر
به مردم ،اذعان کرد :صرف ارائه عدد و رقم و
آمار پاسخگوی نیاز افکار عمومی نیست و باید
اطالعرسانی دستگاههای دولتی ،هدفمند و معطوف
به نیازهای افکار عمومی و شبهات مطرح شده در
فضای رسانهای کشور باشد.
با مقصران احتمالی اختالل اینترنت برخورد میشود
الزم به ذکر است عیسی زارعپور وزیر ارتباطات در
حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران درباره اختالل اینترنت در روزهای اخیر،
گفت :در هفته اخیر دو حادثه داشتیم که یکی از
آنها در مشهد رخ داد و روز شنبه بر اثر قصور یکی از
پیمانکاران شرکت مخابرات ،بخشی از فیبرهای نوری
مرکز قطع شده بود.

وی افزود :بر اثر این رخداد ،ارتباطات چند
استان اعم از خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
کرمان حدود  ۴ساعت دچار اختالل شده بود که با
مقصرین احتمالی آن برخورد خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت:
روز دوشنبه هم یکی از حوضچههای شرکت مخابرات
ایران در خیابان کارگر دچار آتشسوزی شده بود که
آن هم منجر به قطع ارتباطات شد.
وی ادامه داد :جلسهای در این خصوص برای
بررسی این دو حادثه برگزار شد که علت آن عدم
رعایت اصول حرفهای توسط اپراتورها تشخیص داده
شد و البته اصول پدافند غیرعامل هم رعایت نشده
بود.
زارعپور خاطرنشان کرد :مسئول پدافند غیرعامل
وزارتخانه مأمور شد تا همه مراکز مخابراتی را بررسی
کند و شرکت مخابرات هم حتما ً باید ضرر و زیان
مشترکین را جبران کند که سازمان تنظیم مقررات
پیگیر این جبران خسارت است.

خبر بازداشت خاوری صحت ندارد

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست
خبری خود با رسانه ها با اشاره به سیل عظیم در کشور گفت:
بر اساس آخرین گزارشها  ۷۸فوتی و  ۱۶مفقودی و  ۳۶مصدوم
حاصل سیل بوده است .اقدامات پیشگیرانه و رفع الیروبی بیش از
پیش مورد انتظار است .تحقق مولفههای پیشگیرانه رمز موفقیت
ماست .عظم جدی وجود دارد تا کمبودها جبران شود.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به  الیحه
انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ،آیا قوه قضائیه در راستای تبادل
زندانی بین ایران و بلژیک تقاضایی برای اقای اسدی داشته یا خیر؟
گفت :راجع به مصوبه ای که در مجلس تصویب شده و برای تبادل
محکومان در نظر گرفتند ،ما آن را به فال نیک میگیریم و آقای
اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون محکومیت آقای اسدی
بدون عرف بین المللی و غیرقابل قبول و مخدوش دفاع صورت گرفته
لذا استرداد ایشان را می خواهیم و انشاءالله این مطالبه محقق
شود .بحث تبادل هم فعال در دستور کار نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه خبرهایی منتشر شده مبنی بر
دستگیری و استرداد  خاوری و آخرین وضعیت این پرونده گفت:
خبر مربوط به دستگیری و یا بازداشت و استرداد آقای خاوری
تکذیب می شود و صحت ندارد .مکاتبات الزم با اینترپل شده و از
آنجا که تبعه کانادا است ،دولت کانادا همکاری الزم را برای استرداد
ایشان ندارد .فرار آقای خاوری در کشور در پی مطرح شدن پرونده
هاست و در خواست جمهوری اسالمی ایران استرداد ایشان از
کاناداست تا مواردی که در مورد او مطرح می شود در دادگاه صالح
در ایران رسیدگی شود.
ستایشی با اشاره به وقوع سیل اخیر و درگیری تعداد ۱۳۳
شهر ۲۵۶ ،بخش و  ۲۴استان گفت :حضور دادستانها و رؤسای
حوزههای قضائی ،گروههای جهادی ،امدادی ،خدمترسان و
نمایندگان عالی دولت در کاهش خطر و حفظ جان مردم مؤثر
بود .ما نسبت به شناسایی و رفع نواقص و مقابله با ترک فعلها و
نقایص اقداماتی را انجام دادیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی میرسلیم و اینکه آیا

اتهامش جاسوسی است؟ گفت :آقای میرسلیم به اتهام اجتماع و
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم
شده و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است .براساس
مقررات محکومیت ایشان اجرا شده و ما تکلیف به اجرای قانون
داریم .مگر می شود برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم و قطعا
تبعیضی در رسیدگی نداریم .در این ایام از مرخصی استفاده
ت و ایشان به مرخصی آمده و مطابق
کرده و غیبت هم داشته اس 
مقررات بوده و در مورد غیبت هم براساس مقررات اتخاذ تصمیم
شده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص پروندههای قضائی
معوق گفت :این پروندهها ریشه در مؤلفههای دیگری دارد که مورد
توجه دستگاه قضائی است .در رابطه با اینکه معوقات تمام شود
باید گفت مگر ورودیها تمام میشود؟ به هر حال مولفههایی در
این رابطه مطرح است که یکی از آنها برنامهریزی درست است.
همچنین سازمان منابع انسانی واجد تواناییهای علمی و فنی باید
متناسب با حجم پروندهها باشد .ارتقای انگیزشی از دیگر مؤلفههای
حل این مسائل است .آنچه که ما میتوانیم بگوییم این است که با
احتساب اجرای احکام ،نسبت به پروندههای معوق سال گذشته
شاهد کاهش  ۴ /۲درصدی پروندهها بودیم .همچنین پروندههای
اجرای احکام هم کاهش  ۲و نیم درصدی داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده وحید
اشتری گفت :آقای اشتری باید بداند که همه ما ملزم به اجرای
قانون هستیم و نمیشود قسمتی از قانون که به نفع ماست را
بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم .متاسفیم که میبینیم کسی از
اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات است .احکام
قبلی و حکم اخیر صادر شده علیه آقای اشتری ربطی به ادعای اخیر
(در مورد رئیس مجلس) ندارد و دادنامه اخیر آقای اشتری غیابی
است و میتواند واخواهی کند.
وی افزود :آقای اشتری با وجود ابالغ وقت دادرسی در دادگاه
شرکت نکرده ،الیحهای ارسال نکرده یا وکیلی به دادگاه معرفی نکرده
است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد :اقای اشتری در شعبه ۱۰۵۸
دادگاه کیفری دو به اتهام نشر اکاذیب و ضرر به غیر که مربوط
به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده به تحمل دو سال حبس
محکوم میشود .این فقط یک پرونده نیست .این مجازات برای
مدتی تعلیق شده است .پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام
نشر اکاذیب در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شده است.
ستایشی در پاسخ به این سوال که اتهامات تبعه سوئدی بازداشت
شده در ایران چیست ،گفت :این فرد ارتباط غیرسازنده و غیر قابل
قبولی با عناصر جاسوس داشته و ماموریت داشته در خصوص
وضعیت یک جاسوس دیگر کسب اطالع کند که با اقدامات سربازان
گمنام امام زمان بازداشت شده است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده
متروپل و اینکه گفته شده که  ۲۱متهم داشته اما برای  ۲۰متهم
کیفرخواست صادر شده است؟ گفت :من هم این مورد را در اخبار
دیدم اما باید بگویم که برای  ۲۱نفر کیفرخواست صادر شده و کسی
نیست که جا مانده باشد .در این واقعه عدهای در منطقه خوزستان
و آبادان فوت و عدهای مصدوم شدند .عدهای قصور داشتند و
تقصیرشان قابل تعقیب شناسایی شده است .همچنین برای  ۲۱نفر
کیفرخواست صادر شده و سومین جلسه دادگاه نیز برگزار شد .همه
متهمان در بازداشت هستند و اولیای دم در دادگاه حضوردارند.
همه چیز تحت کنترل است و کار با سرعت و دقت الزم در دادگاه
کیفری دو در شهرستان اهواز صورت میپذیرد و نظریه کارشناسی
در این پرونده به متهمان ابالغ شده که دو نفر از آنها اعتراض کردند
و نظریه تکمیلی را کارشناسان ارائه کردند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد پروندههای مربوط
به مصوبه افزایش  ۲۵درصدی اجارهبها و روابط بین موجر و
مستأجر گفت :فرایند دستور صدور تخلیه در شورای حل اختالف بر
اساس گزارشهایی ارسالی این است که  ۷۰درصد دعاوی مطروحه
در شورای حل اختالف منتهی به صدور تخلیه نشده است و بهترین
شیوه در این رابطه اصالح بین موجر و مستأجر است و فقط ۲۹
درصد منتهی شده است.

مجتبیذوالنوری:

مواضع قالیباف رای همه نمایندگان نیست
مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس با تاکید بر اینکه پیشنهادات
نمایندگان برای تقویت و تعالی و کارآمدی بیشتر دولت است ،گفت:
انتقادات و پیشنهادات نمایندگان به دولت آقای رئیسی از این جهت
نیست که دولت و کارکرد ایشان را با دولت گذشته مقایسه کنیم چون
اصال شباهتی بین عملکرد دولت مردمی با دولت اصالحات وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه
عملکرد دولت مردمی قابل مقایسه با دولت یازدهم و دوازدهم نیست،
اظهار کرد :پرکاری آیتالله رئیسی قابل مقایسه با رییس جمهور دولت
قبل نیست .تعامل این دولت با مجلس و پاسخگویی نسبت به مجلس
باز هم زمین تا آسمان با رویکرد دولت قبل نسبت به مجلس فاصله دارد.
وی ادامه داد :امروز کمتر نمایندگانی هستند که در سال چندین بار
با رئیس جمهور را مالقات نکنند و مسائل حوزه انتخابیه شان با رئیس
جمهور مطرح نکنند .این در حالی است که در دولت قبل نمایندگان
حامی دولت رئیس جمهور آرزو میکردند که بتوانند به صورت جمعی
رئیس جمهور را ببینند و چند کلمه صحبت کنند.
به گزارش ایرنا ،عضو فراکسیون روحانیت مجلس روزمرگی را یکی از
آفتهای دولتها خواند و گفت :اگر قرار باشد ما با روش جاری کشور را
اداره کنیم و روزمرگی داشته باشیم نه یک برنامه حساب شده تحولی قابل

ارزیابی ایجاد نخواهد شد .ذوالنور رابطه دولت ومجلس را خوب و برادرانه
خواند و گفت :ولی آیا این رابطه خوب و برادرانه خروجی معجزه آسا و
چشم گیری در حل مشکالت مردم هم دارد؟ من جواب این سوال را مثبت
نمی توانم بدهم .چرا؟ چون من معتقدم راههای برون رفت از شرایط فعلی
باید با توافق دولت و مجلس مدون بشود بعد مجلس بسیاری از کارهای
بی اهمیت یا کم اهمیت را از دستور خودش خارج کرده ،بر کمک به
دولت برای دستیابی به اهداف ،دغدغه ها و تحقق برنامه تمرکز کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :شرکت رئیس
محترم مجلس در شوراهایی که بین دولت و مجلس است مثل جلسه
شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی منجر به اتفاق خاصی نمیشود.
اصال موضع او نمی تواند موضع مجلس باشد به دلیل اینکه نمایندگان
در آن موضع مداخلهای ندارند .وی تصریح کرد :موضوعات مهم اقتصادی
که در شورای عالی اقتصادی و یا سران قوا مورد بررسی قرار میگیرد باید
با مجلس به اشتراک گذاشته شود و نظر مجلس گرفته شود تا همکاری
نمایندگان مجلس جلب شود .رئیس مجلس نماینده همه وکالی ملت
در این جلسات نیست و ممکن است در این جلسات توافقی بکند ،بعد
نطق های نمایندگان اصال بدون اینکه بدانند بین رئیس مجلس و دولت
همچین توافقی صورت گرفته اجرای آن برنامه را به باد انتقاد بگیرند و

دولت را فلج کنند .لذا اگر بنا است از موضع مجلس در آن جلسات
اتفاقی بیفتد ،باید نظر مجلس جلب شود .ذوالنوری تصریح کرد :نطق
اخیر بنده به معنی تضعیف دولت یا خرده گیری به دولت نبود بلکه در
حقیقت یک تذکرات صمیمانه ،دوستانه ،مشفقانه بود ،با همه وجوداز
دولت حمایت میکنم که اهداف بلند ان شاءالله محقق شده و مشکالت
مردم عزیزمان رفع شود .وی با تاکید بر اینکه نقدهای بنده در نطق امروز
برای کارآمدتر شدن و موثرتر شدن حرکت دولت بود ،گفت :ابرمشکالتی
در کشور مثل بیکاری مفرط و عدم فرصتهای اقتصادی وجود دارد که
محصول دولت آیت الله رئیسی نیست ،این میراثی است که از گذشته
باقی مانده است و ما حل آن را امروز از این دولت مطالبه می کنیم.
مشکل تولید و فعال شدن تولید که بارها مقام معظم رهبری بر آن نیز
تاکید داشتند یک امر جدی است .نماینده مردم قم در مجلس ادامه
داد:عواملی که در این وضعیت بد اقتصادی دخیل هستند و تولید را به
زانو درآورده اند ،عبارتند از بنگاهداری بانکها و خلق پول.بانکها با خلق
پول بیش از ذخیره قانونی خودشان ،حجم نقدینگی را در کشور باال می
برند و باعث قفل شدن تولید و فربه شدن یک عده بدون هیچ زحمت و
فقیر شدن مردم می شوند و تمام روال عادی اقتصاد و سیستم عرضه و
تقاضا را به هم می زند و بازار داللی را تقویت می کند.

شرایط جدید نقل و انتقال سوابق
بیمه بازنشستگی چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسالمی شرایط نقل و
انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی را تعیین
کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی روز گذشته ،گزارش شور دوم کمیسیون
اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه
یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی
را بررسی کرده و ماده  ۲این طرح را به تصویب
رساندند.
بر اساس ماده  ۲این طرح؛ از تاریخ الزم االجرا
شدن این قانون ،نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور
بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال،
استعفاء ،بازخریدخدمت ،اخراج ،انفصال دائم و
همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام ،انحالل
و واگذاریها ،رابطه استخدامی آنان با دستگاه
متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول
صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده یا میشوند
یا به سبب تبدیل وضع استخدامی مشترک
صندوق جدید شده یا بشوند ،امکانپذیر میباشد.
بر اساس تبصره  ۱این ماده ،نقل و انتقال سوابق
حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری
حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی و یا مستمری
بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به
سایر صندوقها ممنوع است.
بر اساس تبصره  ۲این ماده؛ کلیه اشخاصی
که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر
علت ،از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نموده
یا بنمایند ،امکان انتقال کسور بازنشستگی یا حق
بیمه آنان ممنوع میباشد.

 ۵سوال نمایندگان مجلس از وزرای
کابینه اعالم وصول شد
عضو هیأترئیسه مجلس اعالم وصول ۵
سوال نمایندگان مجلس از وزرای کابینه دولت
سیزدهم را قرائت کرد.
به گزارش فارس ،محمد رشیدی در جلسه
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی اعالم
وصول  ۵سوال نمایندگان مجلس از وزرای
کابینه دولت سیزدهم را به شرح زیر قرائت کرد:
 سوال ملی سید محمد مولوی نماینده مردمآبادان از وزیر ورزش و جوانان در خصوص برنامه
وزارت ورزش و جوانان برای محرومیتزدایی و
توزیع عادالنه امکانات و تجهیزات ورزشی در
مناطق کم برخوردار.
 سوال ملی معینالدین سعیدی نماینده مردمچابهار ،نیک شهر ،کنارک و قصرقند در مجلس
از وزیر ورزش و جوانان در خصوص علت کمتر
توجهی به توزیع عادالنه امکانات ورزشی در
مناطق محروم.
 سوال ملی معصومه پاشایی بهرام نمایندهمردم مرند و جلفا و تعداد دیگری از نمایندگان
از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص دلیل
کم کاری و عدم نظارت کافی وزارت اقتصاد
درمورد مناطق آزاد.
 سوال ملی فرهاد بشیری نماینده مردمپاکدشت و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص
عدم تحقق برنامههای ارائه شده توسط وزیر در
زمان رأی اعتماد.
 سوال ملی علی جدی نماینده مردم شیرواندر مجلس و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص
عدم توجه به خدمترسانی به مناطق محروم
کشور.

الیحه انتخابات تا پایان شهریور به
سرانجام میرسد

محمدرضا غالمرضا ،معاون سیاسی وزیر
کشور در حاشیه اولین همایش معاونین
سیاسی؛ امنیتی و اجتماعی استانداریهای
سراسر کشور اظهار داشت :این همایش با
محوریت رویکرد کلی معاونت سیاسی وزارت
کشور برگزار شده است .براساس برنامه  ۱۴۰۱که
به برنامه تحولی توجه شده است باید در این راه
همکاران را توجیه کنیم.
وی عنوان کرد :دو الیحه در دستورکار وزارت
کشور است .الیحه جامع انتخابات و الیحه
تقسیمات کشوری که باید در موعد زمانی
مشخص هر دو الیحه آماده و به مجلس ارائه
شود.
غالمرضا تصریح کرد :الیحه تقسیمات کشوری
در حال بازنگری ست و اکنون همکاران در حال
اعمال اصالحاتی بر آن هستند .رویکرد رئیس
جمهور درباره این الیحه اوال قانون محوری ست
و دوم اینکه در آن نگاه وتوجه ویژهای به مناطق
محروم شده است و امیدواریم همکاری سایر
دستگاهها را نیز در این حوزه شاهد باشیم.
معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد :الیحه
انتخابات را هم امیدواریم با همکاری نمایندگان
مجلس و شورای نگهبان تا آخر شهریور ماه
آماده و ارائه شود.
غالمرضا افزود :نگاه به انتخابات و احزاب و
گروههای سیاسی میتواند سطح مشارکت را به
خصوص در انتخابات ۱۴۰۲باال ببرد.
غالمرضا در ادامه با اشاره به بحث انتصابات
در کشور تصریح کرد :یک مشکل در کشور ما
خالء نظام انتصاباتی است و رهبر انقالب هم
به ایجاد نظام انتصابات در کشور تاکید کردند.
در حال حاضر براساس شاخصها؛ چارچوبی
تعیین شده و بنا داریم با حمایت وزیرکشور بر
روی عملکرد استانداران؛ فرمانداران و بخشداران
نظارت کنیم وحتی درخصوص عملکرد آنها برای
پیشرفت امور ،کارنامه صادر کنیم.

