
خبرگزاری  سیاسی  گروه  گزارش  به 
ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  فارس، 
عصر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
حدود  دیدار  در  )چهارشنبه(  امروز 
کشور،  سراسر  طالب  از  نفر  هزار  دو 
های  حوزه  مدیران  و  اساتید  فضال، 
علمای  و  ها  حوزه  وظیفه  علمیه، 
تالش  و  اسالم  معارف  بیان  را  دین 
برای تحقق آنها در جامعه خواندند و 
تأکید کردند: علما در مقام ورثه انبیا 
باید برای عملی شدن توحید و اقامه 

قسط، مجاهدت کنند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار با 
اشاره به نیاز امروز انسانها به معارف 
اقبال  همچنین  و  دینی  برجسته 
دنیای اسالم و حتی جوامع خارج از 
دنیای اسالم به این معارف، وظیفه 
حوزه های علمیه را نسبت به گذشته 
در  گفتند:  و  دانستند  تر  سنگین 
داخل کشور توجهی که امروز نسبت 
وجود  روحانیت  و  دینی  مسائل  به 
انقالب  از  قبل  و  گذشته  با  دارد، 

اسالمی، قابل مقایسه نیست.
افزودند: این تصور که مردم  ایشان 
به  نسبت  دنیا  مختلف  نقاط  در 
اند،  شده  رویگردان  دینی  معارف 
تصور غلطی است بلکه اقبال به این 

معارف بیشتر شده است.
تشییع  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
را  همدانی  طلبه  شکوه  با  بسیار 
رسید،  شهادت  به  مظلومانه  که 
اقبال  و  احترام  از  عینی  ای  نمونه 
مردم به دین و روحانیت برشمردند 
نمونه هایی  کردند:  خاطرنشان  و 
حضور  یا  و  تشییع  این  همچون 
در  جوانان  بویژه  مردم  گسترده 
در  نشستن  و  جماعت  نمازهای 
واقعیات  جزو  منابر،  پای  و  جلسات 
و نشان دهنده تدین  ایران اسالمی 
روحانیت  به  آنها  اعتماد  و  مردم 
است و برخی تبلیغات و سیاه نمایی 
ها درباره ایمان و دینداری مردم و یا 
خالف  روحانیت،  از  آنها  رویگردانی 
واقع و  بدون تحقیق و معیار علمی 

است.
مرکز  را  علمیه  های  حوزه  ایشان 
آموزش اسالم و تعمیق آن در جامعه 
دانستند و گفتند: شناساندن معارف 
دینی به مردم بخشی از وظایف حوزه 
های علمیه است و بخش دیگر این 
وظیفه، محقق کردن معارف دینی در 

متن زندگی مردم است.

به  استناد  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
درباره  مجید  قرآن  متعدد  آیات 
مجاهده و مقاتله انبیاء الهی تأکید 
بیان  فقط  پیامبر  وظیفه  کردند: 
معارف اسالم نیست، به همین علت 
شدن  عملی  برای  اسالم  مکرم  نبی 
و  مجاهدت  قسط،  اقامه  و  توحید 
معنای  در  اسالم  تا  کند  می  مبارزه 

جامع و کامل آن محقق شود.
نیز  علما  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
برای  موظفند  انبیا  ورثه  عنوان  به 
مردم  زندگی  محیط  در  اسالم  تحقق 
تالش کنند که اوج این تالش را امام 
یک  مقام  در  رضوان اهلل تعالی علیه 

حکیم واقعی انجام داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد 
از برخی که می گویند همراهی حوزه 
اسالمی  نظام  تشکیل  برای  امام  با 
است،  بوده  حوزه  وظایف  از  خارج 
گفتند: کاری که حوزه و بزرگان حوزه 
تشکیل  به  منتهی  مبارزات  زمان  در 
جمهوری اسالمی انجام دادند، دقیقًا 
حوزه  هویتی  و  ذاتی  وظایف  جزو 

بود.
ایشان در تبیین وظایف کنونی حوزه 
نظام  تشکیل  از  بعد  افزودند:  ها 
اسالمی باید دولت اسالمی به معنای 
واقعی کلمه، سپس جامعه اسالمی، 
اسالمی  حقیقی  تمدن  آن  از  بعد  و 
به وجود آید که حوزه ها در این روند 
باید  که  دارند  مسئولیتهای سنگینی 
با فکر و تعمق، این وظایف را درک 
و برای ادای آنها برنامه ریزی و تالش 

کرد.
رهبر انقالب اسالمی با تحسین بیان، 
به  طالب  مناسب  ادبیات  و  لحن 
خوبی  حرفهای  کردند:  توصیه  آنها 
زندگی«،  »سبک  درباره  امروز  که  را 
»حکمرانی اسالمی«، »استقرار توحید 
و  طواغیت«  با  »مبارزه  جامعه«،  در 
کردید،  بیان  »عدالت«  مهم  مسئله 
ببرید و  به میان مردم سراسر کشور 
گفتمان  جامعه،  معرفت  افزایش  با 

های انقالبی را تقویت کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین 
افزودند:  حوزه«  هویت  و  »چیستی 
دینی  عالم  که  است  مرکزی  حوزه 
بر  تسلط  با  او  تا  دهد  می  پرورش 
اسالم  تحقق  برای  اسالمی  معارف 
وارد میدان عمل شود، بنابراین همه 
برنامه ریزی ها و کارهای حوزه باید 
شاکله  و  هویت  این  چارچوب  در 

اصلی انجام شود.
جهت  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
علوم  از  استفاده  نحوه  به  دادن 
از دیگر وظایف  را  طبیعی در جامعه 
چند  بیان  در  و  خواندند  ها  حوزه 
و  فقه  کردند:  تأکید  به طالب  نکته 
درس خواندن را کامالً جدی بگیرید.

ایشان اجتهاد را روش نظام مند درک 
و  نقلی  منابع  از  معارف  استنباط  و 
عقلی خواندند و افزودند: عالم دین 
باید بداند معارف و حقایق دینی را 

چگونه از منابع به دست آورد.
قوه  پرورش  اسالمی  انقالب  رهبر 
اجتهاد را نیازمند کار و تمرین فراوان 
دانستند و خاطرنشان کردند: اگر این 
وقت  آن  شود  آموخته  درست  ِمُتد 
ارزشهای اخالقی نیز درست استنباط 

می شود.
اختالف  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
عملی،  »مسائل  در  ها  حوزه  در  نظر 
مسائل  و  فکری  های  گیری  جهت 
برشمردند  اشکال  بدون  را  سیاسی« 
است  این  مهم  کردند:  تأکید  اما 
شود  مدیریت  اختالفات  این  که 
نشود،  منجر  تشنج  و  درگیری  به  تا 
فلسفه  فقه،  بزرگان  که  همانگونه 
و عرفان در حوزه ها در طول تاریخ 
برای  همواره  اختالفات،  وجود  با 
اتحاد  کلمه  واقعی  معنای  به  خدا 

داشتند.
به  را  جوان  طالب  همچنین  ایشان 
و  بزرگان حوزه ها  از  اطاعت  و  ادب 
و  کردند  مؤکد  توصیه  تقلید  مراجع 
مقابل  در  نیز  بزرگان حوزه  افزودند: 
داشته  تحمل  و  حلم  جوان،  طالب 

باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به مطالبی که 
بیان  طلبه  و خواهران  برادران  برخی 
با  که  مطالب  این  گفتند:  کردند، 
تعابیر خوب و به صورت کارشناسی 
و  فکری  عمق  از  حاکی  شد،  بیان 
سطح باالی اندیشه و فهم، و حرکت 
واقعًا  که  است  حوزه  پیشرفت  و 

تحسین برانگیز است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
روحانیِت«  »منشور  مطالعه  لزوم  بر 
طالب،  جانب  از  خمینی)ره(  امام 
راه  برای  طالب  از  یکی  پیشنهاد  به 
اشاره  حوزه  نوآوری  مرکز  اندازی 
کردند و افزودند: استفاده از ظرفیت 
و  جوان  طالب  های  خالقیت  و  ها 

این  از  اطالعاتی  بانک  یک  تأسیس 
خوب  بسیار  پیشنهادی  ظرفیتها 

است.
ایشان با استقبال از تخصص گرایی 
های  حوزه  مختلف  های  رشته  در 
علمیه بویژه فقه، خاطرنشان کردند: 
فقه استخوان بندی و ستون فقرات 
و  است  سیاسی  و  اجتماعی  زندگی 
نتایج  زمینه  این  در  گرایی  تخصص 
خوبی خواهد داشت اما باید مراقب 
برخی عیوب تخصص گرایی نیز بود.

اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
خواهر  طالب  از  یک  مطالب  به 
خانم  اجتماعی  جایگاه  درخصوص 
ده  افزودند: حضور چند  های طلبه، 
خانواده  در  فاضل خواهر  طلبه  هزار 
بسیار  جامعه،  زنان  میان  در  و  ها 
از  باید  آنکه  ضمن  است،  مغتنم 
ظرفیت این طالب در مراکز رسمی و 

فرهنگی استفاده شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
اعرافی  والمسلمین  حجت االسالم 
ظرفیت  را  علمیه  حوزه های  مدیر 
با اشاره  بسیار مغتنمی برشمردند و 
به سخنان ایشان درخصوص تدوین 
علمیه،  حوزه  برای  جامع  برنامه 
اجرایی  بر  اصلی  تمرکز  باید  گفتند: 
و عملی شدن این برنامه، قرار گیرد.

انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
والمسلمین  االسالم  اسالمی، حجت 
علمیه  حوزه های  مدیر  اعرافی 
اشاره  با  گزارشی  در  کشور  سراسر 
در  طلبه  هزار   ۱۵۰ تحصیل  به 
حوزه های علمیه گفت: شورای عالی 
هستند  مصمم  حوزه  مراکز  همه  و 
و  راحل  امام  اندیشه های  پرتو  در 
مراجع  هدایت های  انقالب،  رهبر 
همه  از  بهره گیری  و  تقلید  عظام 
اساتید  و  فضال  طالب،  اندیشه های 
را  حوزه ها  اعتالی  و  بالندگی  مسیر 

هموار سازند برنامه ریزی کنند.

از  نفر   ۱۲ دیدار  این  ابتدای  در 
نمایندگان طالب، حجج االسالم:

-    حسین نظری، مبلغ و فعال قرآنی
-    سیدمحمدرضا آیت، طلبه خارج 

فقه
طلبه  و  پژوهشگر  رضایی،  مهدی   -

سطح ۴
- علی احدی، مدیر مؤسسه تبلیغی - 

جهادی مصباح الهدی
- سیدهادی ساجدی، دکترای فلسفه 

علوم اجتماعی
 ۲ سطح  استاد  مسائلی،  مهدی    -

حوزه
خارج  طلبه  هاشمی،  سیدمحمد   -
فقه و مسئول راهیان نور و فرمانده 

گردان
دکترای  زاده،  یوسف  حسن   -

ارتباطات و عضو هیأت علمی

و خانم ها:
- صدیقه بهرامی، استاد حوزه و مبلغ
- حمیده بّلو، طلبه سطح ۳ از نیجریه
فارغ  روشناوند،  یوسفی  افتخار   -

التحصیل سطح ۴ فقه
و   ۴ سطح  طلبه  صیادی،  سمیه   -

فعال قرآنی

بر محورهای زیر تأکید کردند:

- لزوم تأسیس مرکز نوآوری برای بروز 
خالقیت طالب جوان

- تاکید بر نقش حوزه در گره گشایی 
لزوم  و  اسالمی  جامعه  مشکالت  از 

ارتباط گسترده تر حوزه با مردم
مناسب  سازوکار  ایجاد  اهمیت   -
برای ارتباط مؤثر حوزه با مراکز علمی 

و دانشگاهی
خودجوش  تشکل های  ورود  لزوم   -
با  علمی  میدان های  به  انقالبی 

به کارگیری صحیح نیروها
-    لزوم تنظیم ساختارها و برنامه ها 

برای نقش آفرینی طالب خواهر
برخی  بودن  شغله  چند  از  انتقاد   -

مسئوالن
یادآوری مسئولیت مستقیم حوزه   -

نسبت به زبان فارسی
-    انتقاد از بی توجهی برخی مسئوالن 

به ظرفیت طالب و روحانیون
اردوهای  راه اندازی  پیشنهاد   -
شناخت  منظور  به  حوزه شناسی 

صحیح از زندگی طالب
به  حوزه  دیرهنگام  ورود  از  انتقاد   -

برخی مسائل اجتماعی
الزم  بسترهای  فقدان  از  انتقاد   -
نخبگانی  و  نظام مند  حضور  جهت 

حوزه در عرصه بین الملل
- لزوم فرصت دادن به طالب جوان و 
نخبه برای پذیرش مسئولیت در گام 

دوم انقالب
خانواده  الگوی  تبیین  به  توجه   -

محور به صورت شفاف و کاربردی
و  علوم  کردن  کاربردی  ضرورت   -
روز  نیازهای  به  توجه  با  پژوهش ها 

جامعه
- اهمیت رصد نیازهای آینده اجتماع 
اصیل  الگوی  تولید  برای  تالش  و 

حوزوی
- لزوم تشکیل بدنه کارشناسی جوان 
تدوین  برای  انقالبی  طالب  میان  از 
برنامه ها و ماموریت ها جهت تحقق 

گام دوم انقالب
در  الزم  حساسیت  نبود  از  انتقاد   -
میان مسئوالن در مورد فضای مجازی 
ظرفیت های  از  نکردن  استفاده  و 

موجود در این عرصه
مجازی  فضای  در  تبلیغ  اهمیت   -
ملی  شبکه  راه اندازی  ضرورت  و 
افسران جنگ  از  و حمایت  اطالعات 
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲۷۹

نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۹8

قیمت : ۱۰۰۰ تومان

تاسیس ۱۳۷۴

رهبر انقالب: امروز وظیفه  حوزه ها از گذشته 
سنگین تر است / گفتمان های انقالبی را تقویت کنید

دیدار جمعی از شاعران و اهالی 
فرهنگ و ادب با رهبر انقالب

با دستور جهانگیری ارز 
کاغذ نشر و مطبوعات 
4200 تومانی باقی ماند

قول وزیر بهداشت 
برای بررسی استخدام 

ماماها

گردشگری را از نطنز 
شروع کنیم  بازار 

قدیم نطنز

برنامه دولت برای احداث ۹00 
هزار واحد مسکونی

مرکز پژوهش های مجلس: 2۳ تا 40 درصد 
خانوارها پارسال زیر خط فقر بودند

با توجه به محدودیت منابع ارزی مرکز پژوهش 
های مجلس خواستار حذف ارز ترجیحی 

اختصاص یافته به کاالهای اساسی به غیر از دارو 
و واردات این کاالها با ارز نیمایی شد...

تمام ارکان کشور 
باید وقت خود را 
برای تحقق اجرای 
سیاست های کشور 

بگذارند

در شب والدت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی )ع( 
با  پیشکسوت  و  جوان  شاعران  و  پارسی  ادب  و  زبان  استادان  از  جمعی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
و پیشرفت جریان شعر  این دیدار، حرکت  در  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
انقالب را امیدوارکننده دانستند و گفتند: البته جریان های شعری دیگری 
مضمون،  لحاظ  از  که  است  انقالب  شعر  جریان  این  اما  دارد  وجود  نیز 
چشمگیری  بسیار  پیشرفت  الفاظ  صیقل یافتگِی  و  مضامین  در  نوآوری 

داشته است.
رهبر انقالب اسالمی، بیان و پدیده شعر را از معجزات آفرینش خواندند و 
افزودند: شعر از جنبه  جمال و زیبایی برخوردار است و این امتیاز، شعر را 
به یک رسانه اثرگذار و مسئولیت آور تبدیل می کند که باید این تعهد را در 

خدمت جریان روشنگری و هدایت قرار داد.
ایشان با اشاره به یک مغالطه ناشیانه که شعر را به »شعر هنری« و »شعر 
متعهد« تقسیم می کند و می کوشد با شعار قلمداد کردن شعر متعهد، از 
آن ارزش زدایی کند، خاطرنشان کردند: اشعار بزرگان و قله های شعر فارسی 
همچون حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی آکنده از اخالق، تعلیم، تعهد، 
حکمت، عرفان، معنویت و اسالم ناب است، بنابراین تفکیک جنبه هنری 
و زیباشناختی شعر از جنبه رسالت و تعهد آن، مغالطه ای واضح و ناشی از 

غفلت یا کم سوادی است.
توحیدی،  معارف  خدمت  در  شعر  دادن  قرار  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
مسائل  و  کشور  مهم  حوادث  و  انقالب  علیهم السالم،  اهل بیت  فضائل 
در  افزودند:  و  دانستند  شعر  اعتالء  موجب  را  اسالم  دنیای  گوناگون 
اشعار خود زیبایی های رفتاری ملت همانند حماسه زیبا و پر شکوه حضور 
فداکارانه مردم در کمک رسانی به سیل زدگان را به تصویر بکشید، زیرا این 

کار، شعر شما را به پرچم هویت ملت تبدیل می کند.
ایشان تأکید کردند: حفظ هویت ملت بسیار مهم است، چرا که ملتی که 
هویت خود را گم کند، در مشت بیگانگان آب می شود و از بین می رود.

زبان  باره  در  سخنانشان،  از  دیگری  بخش  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
فارسی ابراز نگرانی کردند و گفتند: من راجع به زبان فارسی حقیقتًا نگرانم 
زیرا در جریان عمومی، زبان فارسی در حال فرسایش است. رهبر انقالب 
جای  به  که  این  دلیل  به  گله مندم،  صداوسیما  از  من  افزودند:  اسالمی 
زبان  گاهی  درست،  و  صیقل خورده  زبان  و  معیار  و  صحیح  زبان  ترویج 
می کند.  ترویج  را  خارجی  تعابیر  همه  از  بدتر  و  غلط  تعابیر  و  بی هویت 
موجب  تلویزیون،  از  نویسنده  یا  مترجم  یک  فرنگی  لغت  فالن  انتشار 

عمومی شدن آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائد مضّر می شود.
به  رسانه ها، خطاب  در  بیگانه  لغات  از  فراوان  استفاده  تقبیح  با  ایشان 
مسئوالن تأکید کردند: نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین از ولنگاری زبانی و ساخت لفظی بسیار 
نازل برخی ترانه ها و پخش آنها از صداوسیما در سریال ها نیز انتقاد کردند 
و گفتند: زبان فارسی قرن های متمادی است که عمدتًا به وسیله شاعران 
است،  رسیده  ما  به دست  فصیح  و  سالم  گونه  این  و  بزرگ حفظ شده 
بنابراین ما باید حرمت زبان را حفظ کنیم و اجازه نداریم با بی مباالتی آن 
را به دست فالن ترانه سرای بی هنر بدهیم که الفاظ را خراب کند و بعد نیز 
با پول بیت المال در صداوسیما و دستگاه های دولتی و غیردولتی پخش 

شود. 
در این دیدار ۲۹ تن از شاعران جوان و پیشکسوت اشعار خود را در حضور 

رهبر انقالب اسالمی قرائت کردند.
پیش از نماز مغرب و عشاء نیز تعدادی از شاعران از نزدیک با رهبر انقالب 

اسالمی دیدار و گفتگو و آثار خود را به ایشان تقدیم کردند.



سیاسی۲

اهداف  به  اشاره  با  سالک،  احمد 
چشم انداز ۱۴۰۴ در جمهوری اسالمی 
که  افق ۱۴۰۴  به  رسیدن  برای  گفت: 
ارزیابی  داریم،  وقت  دیگر  سال  چند 
متناسب  مختلف،  دستگاه های  در 
مسائل  با  دستگاه  آن  پیشرفت  با 
مصوب سند ۱۴۰۴ است؛ این ارزیابی 
بخش  در  ویژه  به  بخش هایی  در 
به  مربوط  اجرایی  مسائل  و  پژوهشی 
در  و  داشته  خوبی  پیشرفت های  آن 
عدالت  و  پیشرفت  سیاست  تحقق 
شده  برداشته  خوبی  بسیار  گام های 
اما ارزیابی کالن را باید در پایان سال 

۱۴۰۴ دید.
از  بسیاری  تجاری سازی  شاهد 

شرکت های دانش بنیان هستیم
مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
به  اگر  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
معنای وسیع کلمه بخواهیم قضاوتی 
در  اما  است  زود  کمی  باشیم  داشته 

پیشرفت هایی  مختلف  بخش های 
در  اول  نکته  است.  شده  حاصل 
دانش بنیان  شرکت های  قسمت 
شاهد  که  است  کشور  سطح  در 
شرکت های  از  بسیاری  تجاری سازی 
دانش بنیان هستیم و این یک نمونه 
بسیار بارزی برای پیشرفت است البته 
جای تقویت این مسئله وجود دارد و 
قابل  بسیار  نیز  پژوهشی  بخش های 

توجه است.
عضو فراکسیون والیی مجلس شورای 
اقداماتی  چه  اینکه  مورد  در  اسالمی 
چشم  اهداف  به  رسیدن  برای  باید 
کرد:  تصریح  داد،  انجام   ۱۴۰۴ انداز 
دستگاه های نظارتی از مجلس باید از 
قضایی  اجرایی،  دستگاه های  تمامی 
 ۱۴۰۴ سند  با  ارتباط  در  مقننه  و 
این  و  کنند  طلب  را  پیشرفت  میزان 
برای  محرکی  موتور  می تواند  نظارت 
این  در  دستگاهی  اگر  که  باشد  این 

زمینه کاستی هایی دارد، تالش کند تا 
کاستی ها را جبران کند و این کار بسیار 

قابل توجه است.
سیاست  با  اجرایی  دستگاه های 
پیش  اولیه  مواد  تولید  و  خودکفایی 

بروند
اینکه  دوم  نکته  داشت:  اظهار  سالک 
پیشرفت  برای   ۱۴۰۴ سند  اساس  بر 
اگر دستگاه ها گرفتار خالء قانونی  کار 
مجلس  به  را  موارد  باید  هستند، 
منعکس کنند تا در این زمینه کاستی ها 
برود.  باال  و سرعت عمل  جبران شود 
با  که  زمانی  است  این  بعدی  نکته 
کمبود  می کنیم،  صحبت  دستگاه ها 
مطرح  کارهایشان  برای  اولیه  بودجه 
واکاوی  نیازمند  اینجا  در  که  می شود 
است که اگر تمام دستگاه های اجرایی 
در  ساختمان  و  زمین  مثل  را  موادی 
به  کمکی  آن  با  بتواند  دارند،  اختیار 
سیاست  با  دستگاه هایی  گستردگی 

قرار  اولیه  مواد  تأمین  و  خودکفایی 
دهند.

همیشه  نباید  اجرایی  دستگاه های 
متکی به بودجه دولت باشند

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
مشاهده  گفت:  اسالمی  شورای 
دستگاه ها  از  برخی  که  می کنیم 
زمین های میلیاردی دارند که اگر یکی 
از این زمین ها را در معرض فروش قرار 
از این مشکالت  دهند، بخش اعظمی 

در راستای سند ۱۴۰۴ حل می شود.
دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
دستگاه ها  بنابراین  کرد:  خاطرنشان 
برای تأمین منابع خود بر اساس اصل 
خودکفایی، صرفه جویی و قناعت کنند 
به  متکی  نمی توانند  همیشه  چراکه 
طریق  از  دولت  که  باشند  بودجه ای 
قرار  آنها  اختیار  در  مالیات  یا  نفت 

می دهد.

سالک کاشانی با اشاره به چشم انداز افق ۱404:

دستگاه های نظارتی میزان پیشرفت سند 
۱404 را پیگیری کنند

 شماره : ۲۷۹ | نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۹8 نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بر  نظارت  نحوه  بر  متأسفانه  گفت: 
سیاست های کشور دچار ضعف هستیم 
را  خود  وقت  باید  کشور  ارکان  تمام  و 

برای تحقق این سیاست ها بگذارند.

اهداف  به  اشاره  با  فوالدگر،  حمیدرضا 
جمهوری  در   ۱۴۰۴ افق  انداز  چشم 
اسالمی گفت: چشم انداز ۲۰ ساله را در ۵ 
برنامه توسعه آوردیم و برنامه های چهارم 
و پنجم را پشت سر گذاشتیم و سال دوم 
برنامه ششم هستیم.  ۲ برنامه دیگر باقی 
پنجم  و  چهارم  برنامه های  چراکه  مانده 
شش  ساله   ۵ یعنی  شد  اضافه  یکسال 
از  بنابراین در مجموع ۱۲ سال  ساله شد 
برنامه گذشته و یک برنامه ششم دیگر و 
یک برنامه هفتم می توانیم داشته باشیم 

تا به چشم انداز ۲۰ ساله برسیم.
افزود:  اصفهان در مجلس  نماینده مردم 
انداز  چشم  این  که  بدانیم  بخواهیم  اگر 
باید  شده  اجرا  اندازه  چه  تا  ساله   ۲۰
ببینیم که برنامه ها چقدر اجرا شده است. 
باید بودجه های سنواتی که بر اساس این 
یک  شود،  بررسی  دارد،  وجود  برنامه ها 
سری سیاست ها در این چشم انداز پشت 
سر هم ابالغ شد یعنی از روزی که چشم 
سیاست  شد،  ابالغ   8۴ سال  در  انداز 
اصل ۴۴، سیاست تولید ملی و سیاست 

تا  دو  ابالغ شدند؛  نیز  مقاومتی  اقتصاد 
به  ششم  و  پنجم  برنامه  سیاست  برنامه 
یک  هستند.  کلی  سیاست های  عنوان 
برای  سرمایه گذاری  سیاست های  سری 
بهینه سازی انرژی و یا سیاست های اداری 
مثل  بخشی  سیاست های  سری  یک  و 
و  زیست  محیط  معدن،  صنعت،  بخش 

انرژی ابالغ شد.
 مجمع تشخیص و مجلس باید بر اجرای 

این سیاست ها نظارت کنند
تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس 
قانون  اصل۴۴  اجرای  بر  نظارت  و  ملی 
برای  راهکار  دومین  کرد:  تصریح  اساسی 
چه  تا  انداز  چشم  این  که  ببینیم  اینکه 
این  که  ببینیم  باید  شده  محقق  اندازه 
شده  اجرایی  میزان  چه  تا  سیاست ها 
است که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
سیاست ها  این  اجرای  بر  باید  مجلس  و 

نظارت کنند.
صورت  به  اساسی  قانون   ۴۴ اصل 

تخصصی بررسی می شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بر  نظارت  نحوه  بر  اینکه  از  انتقاد  با 
به  االن  گفت:  داریم  ضعف  سیاست ها 
اصل  بررسی  حال  در  تخصصی  صورت 
۴۴ هستیم همچنین تولید را نیز بررسی 
می کنیم از طرف دیگر به اقتصاد مقاومتی 
نیز وارد شدیم اما تمام ارکان کشور باید 

وقت خود را برای تحقق این سیاست ها 
اول  کشور  باید   ۱۴۰۴ افق  در  بگذارند. 
منطقه باشیم و به علم، فناوری و اقتصاد 
می توانیم  علم  در  البته  یابیم.  دست 
قابل  نیز  فناوری  کنیم که می رسیم،  ادعا 
تحقق است اما در بحث اقتصاد به دلیل 
بحث های مدیریتی، ساختاری و تحریم ها 
عقب افتادیم، کار سخت شده و رقبا جلو 

افتادند.

فوالدگر با اشاره به چشم انداز افق ۱404:

تمام ارکان کشور باید وقت خود را برای تحقق اجرای 
سیاست های کشور بگذارند

بررسی  جلسه  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
مشکالت مطبوعات و ناشران کتاب تأکید کرد: 
ارز مورد نیاز واردات کاغذ همانند گذشته تأمین 

خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اهمیت، 
توسعه  در  مطبوعات  و  کتاب  جایگاه  و  نقش 
تولید  از  توان  تمام  با  دولت  افزود:  کشور، 
و  چاپ  صنعت  و  فرهنگی  محصوالت  کنندگان 
تمام  زمینه  این  در  و  کرده  حمایت  کشور  نشر 

تالش خود را بکار خواهد گرفت.
در  اردیبهشت  روز دوشنبه ۲۳  دکتر جهانگیری 
جلسه بررسی وضعیت واردات کاغذ و مشکالت 
با  کشور،  کتاب  و  مطبوعات  اندرکاران  دست 
اشاره به نگرانی ها و دغدغه های دست اندرکاران 
و  کتاب  دولت  نظر  از  کرد:  تصریح  حوزه،  این 
مطبوعات جزو کاالهای اساسی و ضروری مورد 
برای  الزم  تدابیر  تمام  باید  و  است  جامعه  نیاز 
تداوم حیات و رشد این محصوالت بکار گرفته 

شود.
وی با بیان اینکه دولت نسبت به افزایش قیمت 
و  کاغذ  نظیر  صنعت  این  نیاز  مورد  ملزومات 
زینک و پیامدهای آن برای صنعت چاپ و نشر 
کشور واقف است، افزود: نخواهیم گذاشت در 
حرکت رو به رشد تولید محصوالت فرهنگی نظیر 

کتاب و مطبوعات خللی ایجاد شود.
با وجود مشکالت  یادآورشد: سال گذشته  وی 
در  اساسی  کاالی  عنوان  به  کاغذ  اقتصادی، 
قرار  مردم  نیاز  مورد  و  ضروری  اقالم  فهرست 
بانک  از سوی  آن  برای واردات  ارز الزم  و  گرفت 
مرکزی تأمین شد و این روند امسال نیز ادامه 

خواهد یافت.
بر  تأکید  ضمن  جمهوری  رییس  اول  معاون 
مطبوعات  روی  پیش  مشکالت  حل  ضرورت 
به  گفت:  کاغذ،   زمینه  در  کتاب  و  نشر  حوزه  و 
نظارت  بر  عالوه  باید  کاغذ  مشکل  حل  منظور 
توزیع کاغذ،  و  واردات  بر جریان  جدی و دقیق 
تولید  ظرفیت  ماه  چند  ظرف  تا  شود  تالش 
کردن  مرتفع  منظور  به  داخلی  کارخانه های 
نیازهای کشور در این زمینه افزایش پیدا کند. 

در  دولت  ساخت:  خاطرنشان  جهانگیری  دکتر 
از توزیع کاالهایی  رانت ناشی  موضوع فساد و 
بازار  در  اما  شده  وارد  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با  که 
به قیمت های آزاد فروخته می شود با هیچکس 
تعارف ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
بانک مرکزی باید در زمینه پرونده های واردات و 
توزیع کاغذ به عنوان مدعی همه ابزارهای الزم 
را برای مسدود کردن منافذ فساد بکار گیرند و 
و محاکم قضایی  تعزیرات  از طریق  متخلفان  با 
برخورد شود و دستگاه قضایی نیز باید با سوء 
برای  یافته  اختصاص  ارز  کنندگان  استفاده 
مماشات  بدون  کاغذ  جمله  از  اساسی  کاالهای 

برخورد کند.
سالمت  و  وجهه  حفظ  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
دستگاه های دولتی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد 
توزیع  و  واردات  فرایند  کل  بر  نظارت  اسالمی، 
را  فسادی  نوع  هر  ایجاد  از  جلوگیری  منظور  به 
با همه کسانی که  باید  ضروری خواند و گفت: 
از دولت برای  در شرایط سخت و دشوار کنونی 
واردات کاالهای اساسی ارز گرفته اما از آن سوء 
این  زیرا  برخورد جدی شود  اند،  کرده  استفاده 
کار بازی با حیثیت و آبروی نظام و دولت است.

و  فرهنگ  وزارت  مدیران  از  جهانگیری  دکتر 
دقیق  نظارت  برای  تا  خواست  اسالمی  ارشاد 
از توانمندی  بر جریان واردات و توزیع کاغذ  تر 
و  ناشران  و  مطبوعات  نمایندگان  ظرفیت  و 

تشکل های مرتبط با آنها استفاده کند.
در این جلسه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مدیران  از  جمعی  و  مرکزی  بانک  کل  رییس  و 
اتحادیه های  نمایندگان  و  مطبوعات  مسئول 
داشتند،  حضور  کشور  ناشران  با  مرتبط 
صنعت  مشکالت  زمینه  در  مختلف  دیدگاه های 
تنگناهای  از  رفت  برون  راه های  و  نشر  و  چاپ 

موجود مطرح شد.
از میزان  ارشاد اسالمی، گزارشی  وزیر فرهنگ و 
از  و  کرد  ارائه  گذشته  ماه   ۱۴ در  کاغذ  واردات 
برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای از بین بردن 

روزنه های فساد دراین بخش خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی نیز با ارایه آماری از میزان 
ارز اختصاص یافته به کاغذ در سال ۱۳۹۷، بر 
ارزی  مشکل  رفع  منظور  به  مرکزی  بانک  تالش 
اندرکاران  دست  نیاز  مورد  ملزومات  واردات  و 
چاپ و نشر تأکید کرد. در این جلسه مقرر شد 
ارز مورد نیاز واردات کاغذ همچون سایر کاالهای 
مقرر  همچنین  یابد.  اختصاص  کماکان  اساسی 
گمرکات  در  شده  انبار  وارداتی  کاغذهای  شد 
کشور ظرف دو هفته به بازارهای مصرف عرضه 
شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مؤظف 
شد تا با تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولید 
کاغذ داخل کشور، ظرفیت تولید این کارخانه ها 

را در چند ماه آینده به حداکثر برساند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه روزانه 8 هزار تن 
شکر در کشور توزیع می شود، گفت: تا ۱۰ روز آینده عرضه شکر در 

بازار متعادل می شود.
یزدان سیف در گفتگو با ارمغان با اشاره به اینکه در تهران روزانه 
بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن شکر در میادین میوه و تره بار و ۵۱۰ تن هم 
مصرف  شد:  یادآور  شود،  می  توزیع  زنجیره ای  های  فروشگاه  در 
شکر در کل کشور ماهانه حدود ۱8۰ هزار تن است اما هم اکنون 
می  توزیع  کشور  در  شکر  تن  هزار   ۲۴۰ ماه  هر  متوسط  طور  به 
شود. وی تأکید کرد: به علت شرایط اقتصادی این روزها قیمت هر 
کاالیی افزایش یابد، عده ای سودجو تالش می کنند روند عرضه آن 

را در بازار مختل کنند تا قیمت ها افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به ضرورت تأمین شکر 
اظهار  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  مذهبی  های  هیأت  نیاز  مورد 
نیاز  شکر  که  میزانی  هر  به  مذهبی  هیات های  تهران  در  داشت: 
داشته باشند با معرفی اوقاف می توانند به شرکت غله و خدمات 

بازرگانی منطقه یک مراجعه کنند.
برای  توانند  متقاضیان می  در شهرستان ها هم  کرد:  وی تصریح 
دریافت شکر مورد نیاز هیأت های مذهبی خود به شرکت غله و 
خدمات بازرگانی استان ها مراجعه کنند تا نسبت به تحویل شکر 

مورد نیاز آنها اقدام شود.
و  دو شرکت کشت  تومانی  میلیارد   ۱۱۹ پرونده  تشکیل  از  سیف 
این  گفت:  و  داد  خبر  شکر  احتکار  جرم  به  خوزستان  در  صنعت 
دست  در  اکنون  هم  شکر  احتکار  و  عرضه  عدم  علت  به  پرونده 
رسیدگی است. درهمین حال دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر 
ایران از ورود محموله های شکر به کشور در هفته آینده خبرداد 
و  خصوصی  بخش  توسط  شکر  محموله  کشتی  چندین  گفت:  و 
شرکت بازرگانی دولتی در راه است که موجب متعادل شدن بازار 

می شود.
بازار،  تأمین  برای  داشت:  اظهار  ایرنا  با  گفتگو  در  دانایی  بهمن 
هم اکنون محموله شکر چهار تا پنج کشتی خریداری شده توسط 
شرکت بازرگانی دولتی در بنادر کشور در حال تخلیه بار است که 
همچنان در قالب شکر تنظیم بازاری عرضه می شود و در ادامه پنج 

تا شش کشتی دیگر هم در راه است.
وی تصریح کرد: در کنار واردات شرکت بازرگانی دولتی ایران، 8۰۰ 
هزار تن شکر توسط واردکنندگان قند و شکر به کشور وارد می شود 
که امیدواریم برای متعادل شدن بازار تا پایان اردیبهشت ۱۰۰ هزار 

تن شکر به بازار عرضه شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه هنوز ۱۵۰ 
هزارتن شکر نیشکری ما در دست تولید است که بزودی به بازار 
آینده توسط  از هفته  با وفور عرضه شکر  عرضه می شود، گفت: 
بخش خصوصی و دولتی از التهاب جو روانی بازار کاسته خواهد 

شد و بازار این محصول همچون گذشته متعادل می شود.
تومانی   ۴۲۰۰ رسمی  ارز  با  وارداتی  شکر  کرد:  تصریح  دانایی 
خریداری می شود بنابراین انتظار می رود ورود محموله های جدید 
شکر با قیمت های مصوب سال گذشته ستاد تنظیم بازار به قیمت 
هر کیلوگرم درب کارخانه ۳ هزار تومان، هرکیلو شکر فله ای ۳۴۰۰ 
تومان، هر بسته ۹۰۰ گرمی چهار هزار تومان و هر بسته بندی یک 

کیلوگرمی ۴۴۰۰ تومان باشد.
اما  ندارد  مصوب  نرخ  قند  گفت:  قند  نرخ  افزایش  درباره  وی 
و  گذاری  قمیت  ضوابط  براساس  هستند  مؤظف  تولیدکنندگان 
آنالیز هزینه ها از جمله قیمت شکر، دستمزد کارگر، کیسه، بسته 
بندی و حمل و نقل قیمت گذاری منطقی داشته باشند. در واقع 
اینگونه نیست که ماده اولیه خود همچون شکر را کیلویی سه هزار 
بفروشند.  تومان  ۱۲ هزار  را  قند  کیلو  و هر  کنند  تومان خریداری 
درهمین حال، مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی 
طرح  اجرای  از  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 
ای و  زنجیره  توزیع شکر در فروشگاه های  بر  نظارت  برای  ضربتی 

تعاونی های مصرف خبر داد.

وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت برای ایجاد 
تعادل در عرضه و تقاضای مسکن برنامه ریزی می کند.

و  راه  وزیر  اسالمی  محمد  مهندس  را  مطلب  این 
شهرسازی دیروز در تماس تلفنی با یک برنامه رادیویی 
بازار معامالت مسکن در رکود قرار  افزود:  اعالم کرد و 
دارد و افزایش قیمت جدیدی در این حوزه رخ نداده 
و  دارد  وجود  مسکن  معامالت  ردیاب  سامانه  است. 
قابل  و  شده  ثبت  آن  در  بگیرد  انجام  معامله   یک  اگر 
معامله ای  و  می بریم  بسر  رکود  در  ما  است.  پیگیری 
صورت نمی گیرد و قیمت هایی که اعالم می کنند متأثر از 
بخش مسکن نیست. وی گفت: وزارت راه و شهرسازی 
و  عرضه  که  دارد  وظیفه  دولت  از  بخشی  عنوان  به 
تقاضای مسکن را در بازار متعادل کند. به همین خاطر 
در برنامه ای که شروع کرده ایم و مردم از نزدیک شاهد 
برنامه  مسکن  تولید  در  جریان سازی  برای  هستند،  آن 
در  ملی  اقدام  طرح  مسکونی  واحد  هزار   ۴۰۰ احداث 
سطح کشور و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر را 

در دستور کار قرار داده ایم.
و  جدی  صورت  به  موارد  این  کرد:  تصریح  اسالمی 
عملیاتی در کشور شروع شده است و کارها یا در مرحله 
اینکه در مرحله تهیه  یا  آماده سازی زمین بوده  اجرا و 
انجام  که  اقداماتی  این  بر  افزون  است.  زمین  و  طرح 
شده است، در شورای پول و اعتبار اقدام به افزایش 
وامی کردیم که به سازنده تعلق می گیرد و قابل انتقال 
اتفاق  این   ۹۷ سال  اسفند   ۱۶ در  و  است  خریدار  به 
افتاد. همچنین افزون بر این اقدامات، برای تحرک در 
ایجاد  مصالح  اعتباری  نظام  ساختمانی،  مصالح  تولید 
شد که از این طریق قیمت تمام شده را متعادل کنیم.

باید  که  است  سیاست هایی  این ها  داد:  ادامه  وی 
پابرجا باشد و ما دنبال می کنیم تا حوزه مسکن تقویت 
برای  مسکن  تولید  جریان  توسعه  ما  سیاست  شود. 
که  است  این هدفی  و  است  پایین  به  متوسط  اقشار 

دنبال می کنیم. برای بخش کم درآمد که دهک یک و 
دو هستند با کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی تعامل داشته ایم و با تفاهمات انجام گرفته 

به آنها واحد مسکونی واگذار کردیم.
واگذار  زمین های  این که  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
و  بوده  مشارکتی  صورت  به  ساز  و  ساخت  برای  شده 
حدود  داشت:  اظهار  نمی شود،  گرفته  آن  بابت  پولی 
بودجه  قانون  در  مالی  منابع  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰
در  منابع  این  کرده ایم که عمدتًا  بینی  سال ۹8 پیش 
اختیار وزارت راه و شهرسازی است و از بودجه و منابع 
دولت نیست. به این طریق می توانیم در جهت تسهیل 
ساخت و ساز اقدام کنیم. این ها سیاست هایی است 
که روی آنها مصمم هستیم و برای آن ها برنامه اجرایی 

داریم.
انتظار  در  سال ها  که  کسانی ها  تمام  کرد:  تصریح  وی 
مسکن مهر بوده و معطل مانده بودند، واحدهای شان 
با رفع موانع و مشکالت تعیین و تکلیف شده است.

چنانکه دو هفته پیش حدود ۵ هزار واحد در پردیس 
تحویل  متقاضیان شد و هفته قبل هم حدود ۷ تا 8 
واگذار  به همین شکل  و هشتگرد  پرند  در  واحد  هزار 
شد. در شهرهای مختلف هم این برنامه در حال پیگیری 
است و طی چند روز آینده به خراسان جنوبی خواهیم 
رفت تا اختتامیه مسکن مهر را با مردم در آنجا جشن 

بگیریم.
پاسخگوی  برنامه  این  از  دیگری  بخش  در  اسالمی 
سئواالت مستأجران درخصوص افزایش اجاره  بها بود و 
در این خصوص گفت: حرف مستاجران درست بوده و 
در حق آن ها ظلم شده است. در این خصوص طرحی را 
همراه با مجلس دنبال می کنیم تا بتوانیم اصالحیه ای 
روی قانونی که صاحبخانه ها را معاف می کند، بگذاریم 
ای  ضابطه  یک  موضوع  این  برای  مالیات  بحث  در  تا 

وضع شده و این لجام گسیختگی کنترل شود.
بر  مالیات  درخصوص  اقدامات  آخرین  درباره  وی 
خانه های خالی گفت: این موضوع در مجلس بوده اما 
نکته حائز اهمیت درخصوص این طرح آن است که آمار 
خانه های خالی در حال حاضر وجود دارد و با همکاری 
آنها  بابت  مناسب  تصمیم گیری  یک  دنبال  به  مجلس 
و  ساخت  خصوص  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  هستیم. 
سازها در شهر جدید پردیس گفت: کاری که وزارت راه 
و شهرسازی در این شهر انجام می دهد در حال حاضر 
و  شده  داده  مردم  به  که  است  تعهداتی  به  مربوط 
خانه  مردم  به  نمی توانیم  ما  قطعًا  است.  مانده  باقی 
نداشته  فرهنگی  و  درمانی  مرکز  و  مدرسه  اما  بدهیم 
باید  کنند  زندگی  قرار است مردم  باشند. در محلی که 
برای  سبز  فضای  سرانه  و  ایجاد شوند  آن  سازمان های 
موارد  این  گرفته شود.  نظر  در  استفاده شان  و  تفریح 
مغفول مانده بوده که ساخت آن ها را شروع کردیم و 

کار با کلنگ زنی آنها در حال انجام است.
مسیر  در  روکش  اشکاالت  و  چاله ها  مورد  در  وی 
وجود  خصوص  این  در  که  وگالیه هایی  بزرگراه ها 
داشت، اظهار داشت: همه راه های کشور اسکن شده و 

برای  آنها برنامه وجود دارد. ممکن است در مسیرهایی 
که در مناطق سردسیر یا برفگیر بوده هنوز روکش های 
آسفالت ترمیم نشده باشد که قطعًا کار آنها هم انجام 
حتمًا  دارد  وجود  موردی  اگر  حال  این  با  خواهد شد. 
اطالع رسانی شود تا همکاران من اقدامات الزم را جهت 
رفع ایراد انجام دهند. ساخت و ساز مسکن در مناطق 
آن  درخصوص  اسالمی  که  بود  موردی  دیگر  سیل زده 
گفت: در بحث سیل ۱۵۱ هزار واحد حدودًا آسیب دیده 
یا تخریب کامل شده است که از این تعداد ۵۰ هزار 
واحد باید دوباره احداث شده و مابقی نیاز به ترمیم 
دارند. اینها اکثرًا به جز بخش هایی از خوزستان است 
برای مابقی واحدها  اما  که هنوز تعیین تکلیف نشده 

پرونده تشکیل شده است.
وجود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه کاره در کشور

در  کاره  نیمه  صورت  به  مهر  مسکن  واحد  هزار   ۵۰۰
آنهاست.  تکمیل  پیگیر  دولت  که  دارد  وجود  کشور 
مهندس علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس 
با بیان این مطلب گفت:  سازمان ملی زمین و مسکن 
مختلف  مناطق  در  شهری  بازآفرینی  طرح های  اجرای 
شهرها در راستای کنترل قیمت مسکن در کشور انجام 
می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و 
مسکن، وی افزود: ساخت این مسکن ها در قالب طرح 
اقدام ملی در طول سال های ۹8 و ۹۹ در سطح کشور 
مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  رئیس  می شود.  اجرایی 
در سطح  این مسکن ها  از  واحد  داد: ۲۰۰ هزار  ادامه 
بازآفرینی  قالب  در  واحد  هزار   ۱۰۰ جدید،  شهرهای 
بنیاد مسکن در سطح  شهری و ۱۰۰ هزار واحد توسط 

کشور ساخته می شود.
صورت  دو  به  ملی  اقدام  طرح  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شامل تأمین زمین توسط شهرستان ها یا در زمین های 
سازمان ملی زمین و مسکن در استان ها اجرا می شود.

با دستور جهانگیری ارز کاغذ نشر و 
برنامه دولت برای احداث ۹00 هزار واحد مسکونیمطبوعات 4200 تومانی باقی ماند

گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
از  باید  مجلس  از  نظارتی  دستگاه های 
و  قضایی  اجرایی،  دستگاه های  تمامی 
میزان   ۱۴۰۴ سند  با  ارتباط  در  مقننه 
نظارت  این  و  کنند  طلب  را  پیشرفت 
می تواند موتور محرکی برای این باشد که 
کاستی هایی  زمینه  این  در  دستگاهی  اگر 
دارد، تالش کند تا کاستی ها را جبران کند.

عرضه شکر به زودی آرام 
می شود



۳اجتماعی

 حیدر علی عابدی، با اشاره به انتقاد وزیر بهداشت مبنی بر ضرورت بازنگری آموزش ماماها گفت: 
ارائه  از حداکثر ظرفیت های کادر بهداشت و درمانی که مشغول  باید  با توجه به پیشرفت علوم، 
بحث  بر  عالوه  که  فارغ التحصیالنی هستند  جمله  آن  از  ماماها  و  کنیم  استفاده  خدمت هستند، 
بهداشت مادر و نوزاد و زایمان طبیعی، دانش و مهارت انجام بسیاری از کارها را در ارتباط با مسائل 
تشخیصی و پیشگیری از بسیاری بیماری ها دارند و وزارت بهداشت و درمان باید از این ظرفیت ها 

بهتر استفاده کند.
بررسی حل مشکالت ماماها در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توجه 
ویژه ای به انجمن مامایی داشته تا گزارشات خود را ارائه و نیازهای این قشر را مطرح کنند به همین 

دلیل این کمیسیون طی جلسه ای موضوعات مربوط به ماماها را پیگیری کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعالم خبر خوش درباره ماماها تصریح کرد: وزیر 
بهداشت قول دادند که خدمات مامایی را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ در جلسه ای در این خصوص 
با حضور انجمن مامایی و وزیر در کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل شد، ماماها مشکالت خود را 
بیان کردند که یکی از عمده ترین مشکالت این بود که برخی از خدمات مورد نیاز زنان به ویژه زنان 

باردار، تحت پوشش بیمه نیست و وزیر بهداشت قول دادند که این کار را بررسی کنند.
استخدام ۱۰ هزار ماما در دستور کار قرار گرفت

وی افزود: به عبارت دیگر قرار شد وزیر بهداشت آن دسته از خدمات مامایی که تحت پوشش بیمه 
نیست، در شورای عالی بیمه و با کار کارشناسی دقیق، این دسته از خدمات را که شدیدًا مورد نیاز 
بیمه هستند تحت پوشش قرار دهند، درخواست دیگر ماماها در مورد استخدام آنها بود که وزیر 
قول دادند تا با توجه به نیازهایی که در گستره جامعه خدمات سالمت دارند، بررسی شود و نتیجه 

را به کمیسیون اعالم کنند.
ماماها در حوزه فناوری های نوین دیده می شوند

حوزه  در  که  بود  این  ماماها  دیگر  درخواست  کرد:  خاطرنشان  دهم  مجلس  مردم  نماینده  این 
فناوری های نوین و همچنین در ارائه مراقبت ها به صورت مراقبت در منزل هم دیده شوند؛ وزیر 
بهداشت قول دادند که هم بحث اشتغال ماماها، به کارگیری آنها در حوزه فناوری های نوین و هم 
در بحث مراقبت در منزل، برنامه ریزی های الزم را صورت دهند و بیمه پایه نیز در شورای عالی بیمه 

مورد بررسی قرار بگیرد و در مجموع اینها خبرهای خوبی برای همکاران مامایی است.

جانشین  عنوان  به  فدوی  قوا، سردار  کل  فرمانده  با حکم 
و سردار نقدی به عنوان معاون هماهنگ کننده کل سپاه 

منصوب شدند.
فرمانده  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  ارمغان،  گزارش  به 
معظم کل قوا در احکام جداگانه ای سردار دریادار پاسدار 
علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و سردار 
معاون  سمت  به  را  نقدی  محمدرضا  بسیجی  سرتیپ 
منصوب  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کننده  هماهنگ 

کردند.
متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار دریادار پاسدار علی فدوی

ارزنده  به تجارب  نظر  و  فرمانده کل سپاه  به پیشنهاد  بنا 
و شایستگی، شما را به سمِت جانشین فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی منصوب می کنم.
ایفای نقش جهادی و انقالبی در ارتقای سطح آمادگی های 
نظر  با  سپاه  مأموریتهای  مقتدارانه  پیشرفت  و  عملیاتی 

فرمانده کل سپاه مورد انتظار است.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی

ارزنده  به تجارب  نظر  و  فرمانده کل سپاه  به پیشنهاد  بنا 
معاون  سمت  به  را  شما  شایستگی،  و  بسیج  و  سپاه  در 
منصوب  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کننده  هماهنگ 

می کنم.
با  سپاه  ستاد  کارآمدی  و  کارشناسی  ظرفیتهای  ارتقای 
بهره گیری از توانمندیها و قابلیت های نخبگی و جهادی سپاه 
و بسیج در نیل به پیشرفت و کسب آمادگیهای همه جانبه 
آن  دستاوردهای  حفظ  و  اسالمی  انقالب  از  پاسداری  در 
در تعاملی سازنده و هم افزا با ستادکل و سایر سازمانهای 
مورد  سپاه  کل  فرمانده  تدابیر  لحاظ  با  مسلح  نیروهای 

انتظار است.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.

قرآن، معنای زندگی درنمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران
نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  شماره : ۲۷۹ | نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۹8 

با توجه به محدودیت منابع ارزی مرکز پژوهش های 
یافته  اختصاص  ترجیحی  ارز  خواستار حذف  مجلس 
به کاالهای اساسی به غیر از دارو و واردات این کاالها 

با ارز نیمایی شد.
بر  اینکه  به  اشاره  با  گزارش  این  مدیریتی  در خالصه 
اساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه 
در اسفند ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید و در کنار 
سال  برای  شده  بینی  پیش  منفی  اقتصادی  رشد  آن 
حقیقی  درآمد  شدید  کاهش   ۱۳۹8 و   ۱۳۹۷ های 
است:  آمده  داشت،  خواهد  پی  در  را  خانوار  رفاه  و 
برآوردها از نرخ فقرنشان می دهد در حالی که در سال 
زیر خط  در  از جمعیت کشور  درصد   ۱۶ ۱۳۹۶ حدود 
در   ۱۳۹۷ سال  پایان  تا  اند،  قرارداشته  مطلق  فقر 
برای  )با سناریوهای مختلف  حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد 
وضعیت درآمدی خانواردر سال ۱۳۹۷( در زیر خط فقر 
قرار داشتند و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به 

شدت افزایش خواهد یافت.
یک  اجرای  به  فوری  و  جدی  نیاز  موارد  این  مجموع 
سیاست حمایتی به خصوص از گروه های آسیب پذیر 
ابتدای  از  که  است  حالی  در  این  دهد.  می  نشان  را 
اجرا  به  جدی  حمایتی  سیاست  تاکنون   ۱۳۹۷ سال 
گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه ای )و 

برای  ترجیحی  ارز  اختصاص  شده،  اجرا  حمایتی(  نه 
هم  سیاست  این  که  بوده  اساسی  کاالهای  واردات 
در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه رو بوده 

است.
کاالهای  واردات  به  ترجیحی  ارز  اختصاص  سیاست 
اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و درمرداد 
کاالهای  عنوان  به  کاال  قلم   ۲۵ معرفی  با   ۱۳۹۷
اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ 
اجرای  از  داده شد. هرچند هدف  اختصاص  کاال  قلم 
این سیاست، ثبات قیمت کاالهای اساسی در بازاربود، 
اما افزایش قابل توجه قیمت کاالهای اساسی در بازار 

باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.
برآوردها نشان می دهد که کاالهای اساسی موجود در 
شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده از اسفند 
۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد 
قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی است که رشد 
کل شاخص کاال )در شاخص قیمت مصرف کننده( از 
اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن پارسال ۷۳ درصدبوده که در 
ترجیحی  ارز  دریافت  غیرمشمول  کاالهای  میان  این 
یعنی  اند،  کرده  تجربه  را  قیمت  رشد  هم 8۵ درصد 
اساسی،  کاالهای  واردات  به  ترجیحی  ارز  اختصاص 
توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد 8۵ درصدی 
این  که  باشد  داشته  همراه  به  را  کاالها  این  برای 
دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد برای واردات 

مجموع کاالهای اساسی رخ داده است.
کامل  تأمین  عدم  بر  عالوه  افزاید:  می  گزارش  این 
معایب  اساسی،  کاالهای  قیمت  ثبات  یعنی  اهداف، 
بسیار دیگری هم متوجه این سیاست است. گسترش 
برای  تقاضا  شدید  افزایش  و  جویی  رانت  و  فساد 
این کاالها که باعث شده تا واردات کاالهای اساسی 
داشته  توجه  قابل  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت 
پیامدهای  از  دیگر  یکی  ملی  تولید  تضعیف  باشد. 

منفی این سیاست است
مرکز پژوهشها ادامه می دهد: بررسی ها نشاندهنده 
آن است که حتی با فرض ثبات قیمت کاالهای اساسی 
می  باعث  کنونی  شیوه  به  یارانه  اختصاص  بازار،  در 
شود یارانه دهک های باالیی چندین برابر یارانه دهک 
های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در 
حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می کند. این 

موضوع از آن جهت است که به طورکلی مصرف دهک 
باالی درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در 
تخصیص  ازیارانه  زیادی  بخش  روش،  این  با  نتیجه 

داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت.
بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به 
طور سرانه ماهانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه 
دهک اول در حدود ۱8 هزار تومان خواهد بود. این در 
حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه 
مردم تقسیم می شد، هر فرد در حدود ۳8 هزارتومان 
با  گزارش  این  کرد.  می  دریافت  نقدی  یارانه  ماه  در 
اشاره به پیشنهاد حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته 
با  آنها  واردات  و  دارو  از  غیر  به  اساسی  کاالهای  به 
ارز  اجرای سیاست جایگزین  در چارچوب  نیمایی،  ارز 
ترجیحی پیشنهاد می کند: مبلغ ۲۹۷ر8 میلیارد دالر 
در  در سال ۱۳۹8  حمایتی  منابع سیاست  عنوان  به 
براساس  مبلغ  این  ریالی  ازای  به  ما  گرفته شود.  نظر 
اختالف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به 
در حسابی  مبلغ  این  ازای هر دالر مشخص می شود. 
نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی 
است.  پرداخت  قابل  منبع  این  محل  از  تنها  کاالیی 
تأمین  نظر  مورد  ریالی  و  ارزی  منابع  که  درصورتی 
امکان  و  شد  خواهد  متوقف  یارانه  پرداخت  نشود، 

پرداخت یارانه پیش از تأمین منابع وجود ندارد.
این گزارش می افزاید: کارت الکترونیک نقدی کاالیی 
در  سال  در  بار  چهار  و  درآمدی  اول  دهک  هفت  به 
طوری  به  گیرد  می  تعلق  نامشخص  زمانی  فواصل 
دهک  هفت  در  ایرانی  هر   ۱۳۹8 سال  انتهای  تا  که 
در  تومان  ۴۳۲هزار  حدود  در  مجموعًا  درآمدی  اول 
سرپرست  اختیار  در  کارت  این  کند.  دریافت  سال 
اعتبار کارت تنها  خانوار قرار خواهد گرفت. همچنین 
گوشت  مرغ،  )گوشت  اساسی  کاالهای  خرید  برای 
حبوب(  و  برنج،روغن  تخم مرغ،  گوساله،  و  گوسفند 
در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان 
ثبت شده دارند قابل استفاده بوده وپس از سه ماه 
قابلیت دریافت نقدی از تمام دستگاه های خودپرداز 
متصل به شبکه شتاب را داراست. منابع باقیمانده که 
در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده )و با تغییرات 
نرخ ارز تغییر خواهد کرد( برای سیاست حمایتی تولید 

منظور خواهد شد.

قول وزیر مرکز پژوهش های مجلس: 2۳ تا 40 درصد خانوارها پارسال زیر خط فقر بودند
بهداشت برای 

بررسی استخدام 
ماماها

با حکم فرمانده کل قوا؛
جانشین و معاون هماهنگ کننده کل سپاه منصوب شدند

بیست وهفتمین  افتتاحیه  آیین  ارمغان،  گزارش  به 
ظهر  از  بعد  کریم  قرآن  بین المللی  نمایشگاه  دوره 
و  فرهنگ  وزیر  باحضور  اردیبهشت   ۲۱ شنبه  روز 
در  کشور  عالی  مسئوالن  از  جمعی  و  اسالمی  ارشاد 
ساختمان چهل سرای بخش جنوبی مصالی بزرگ امام 

خمینی)ره( برگزار  شد.
مقام  دارنده  امین  موحد  تالوت هادی  با  مراسم 
نخست مسابقات بین المللی قرآن کرواسی آغاز شد 
معاون  فقهی زاده  عبدالهادی  قرآن  تالوت  از  پس  و 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به ارائه 

گزارشی از برگزاری این دوره از نمایشگاه پرداخت.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس  ادامه  در 
اسالمی طی سخنانی با اشاره به پیشینه قرآنی انقالب 
دهه های  در  اسالمی  انقالب  بزرگان  گفت:  اسالمی 
۴۰ و ۵۰، جای جای کشور به فعالیت در حوزه قرآن 
کریم مشغول بودند و این جریان در دهه های چهل 

و پنجاه سبب پیروزی نهضت انقالب اسالمی شد.
وی ادامه داد: آن زمان شخصی چون شهید بهشتی 
از  پرداخت  قرآنی  مختلف  موضوعات  به  آثارش  در 
جمله پرتوی از قرآن، خدا از نگاه قرآن، روش برداشت 
از قرآن، محکم و متشابهات قرآن و یا شهید مفتح 
در مسجد جاوید سلسله درس هایی در زمینه قرآن 
کریم داشت. همچنین آیت اهلل خزعلی به عنوان یک 
مفسر برجسته قرآن کریم همراه جدی امام خمینی در 

کنار نهضت بود.
صالحی با اشاره به فعالیت فرهنگیان و دانشگاهیان 
در نهضت انقالب اسالمی گفت: به غیر از روحانیون، 

امام در نهضت  و دانشگاهیان هم همراه  فرهنگیان 
رزق  و  نشستند  قرآن  سفره  سر  بر  و  بودند  انقالب 

خود را از سفره قرآن برداشتند.
 ۵۰ و   ۴۰ دهه های  در  جریان  این  داد:  ادامه  وی 
انقالب در  در سراسر کشور فعال بود و رهبر معظم 
آن زمان در مشهد این جریان را سامان دادند و این 
به مدرسه و  به مسجد، مدرسه  قرآنی مسجد  موج 
و  درنوردید  را  جامعه  فضای  دانشگاه  به  دانشگاه 
این  رویکرد  نشست.  سفره  این  بر  اسالمی  انقالب 
ثواب  و  خواندن  برای  فقط  قرآن  که  بود  این  موج 
حیات  برای  و  زندگی  کتاب  قرآن  بلکه  نیست  بردن 

طیبه انسان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به فعالیت های 
قرآنی دهه های ۴۰ و ۵۰ در تهران گفت: در کنار نام 
دیگر نقاط کشور در تهران هم در مراکزی مانند مسجد 
هدایت، مسجد جاوید، مسجد قبا و حسینیه ارشاد 
مانند دیگر نقاط کشور حرکت انقالب اسالمی از دل 
امام  و در واقع صدای  برخاست  قرآنی  این مجالس 

بر سر سفره قرآن نشست و از سفره قرآن برخاست.
قرآنی  آموزه های  به  لزوم رجعت  به  اشاره  با  صالحی 
گفت:  انقالب،  پیروزی  سال  چهلمین  در  انقالب 
دوباره  باید  هستیم  انقالب  دوم  گام  در  که  اکنون 
داشته  برخاسته ایم  آن  از  که  آنچه  به  رجعت هایی 
باشیم و باید به سفره هایی برگردیم که این انقالب را 

ساخت و آن را پرداخت.
شعار  گفت:  امسال  نمایشگاه  شعار  به  بااشاره  وی 
و  است  زندگی  معنای  قرآن،  امسال  قرآن  نمایشگاه 

باید با این نگاه دهه دوم انقالب را آغاز کنیم. اگر به 
خاطر داشته باشید سال گذشته اشاره ای به کارنامه 
قرآن و قرآن پژوهی در کشور داشتم که این کارنامه 
بسیار زرین است. زیرا وقتی از چاپ ۳۷ هزار کتاب 
قرآنی  شبکه  و  مؤسسه  هزاران  راه اندازی  و  قرآنی 

انقالب  قرآنی  کارنامه  می یابیم  در  می آید  میان  به 
اسالمی کارنامه زرینی است.

نیازمند  انقالب اسالمی  گام دوم  در  داد:  ادامه  وی 
در  قرآن  هستیم.  زندگی  و  قرآن  بیشتر  ارتباط 
حوزه های حفظ و قرائت رشد خوبی داشته اما ممکن 

است این کارها را فردی که دور از ایمان قرآنی هست 
فقط  قرآن  نکنیم  فراموش  دهد.  انجام  بتواند  هم 
برای این نیامده که در ذهن ما جای بگیرد بلکه آمده 
است تا ناپاکی ها را از وجود و از بیرون ما پاک کند.

وزیر  عترت  و  قرآن  معاون  فقهی زاده،  عبدالهادی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس بیست و هفتمین 
نمایشگاه بین المللی قرآن در مراسم افتتاحیه با بیان 
عملیات  که  است  مدتی  امسال  نمایشگاه  اینکه 
تمامی  و  است  کرده  را سپری  خود  اجرای  و  طراحی 
مراحل نیز با داللت و رهنمودهای مقام عالی وزارت 
جزئیات  تمامی  در  کرد:  اظهار  است،  گرفته  صورت 
برجستگان  مؤثر  مشورت های  از  نمایشگاه  برگزاری 
نمایشگاه،  پیشین  مدیران  عترت،  و  قرآن  حوزه 
صاحب نظران و عالقمندان به حوزه اجرای نمایشگاه 

در شورای سیاستگذاری نمایشگاه بهره برده ایم.
اجرایی  بخش سیاست های  در  کرد:  بیان  فقهی زاده 
صورت  به  جنبه  چند  هفتم،  و  بیست  نمایشگاه 
جنبه های  تقویت  شد.  داده  قرار  نظر  مد  خاص 
با  نهادها  سایر  مشارکت  جلب  و  نمایشگاه  مردمی 
این  از جمله  نمایشگاه  ملی  جنبه های  ارتقای  هدف 
و  ملی تر  امسال  نمایشگاه  است.  خاص  جنبه های 
از  از سال های گذشته برگزار می شود و  بین المللی تر 
مردمی  مؤسسات  و  فرهنگی  دستگاه های  مشارکت 

نیز در نمایشگاه استفاده کرده ایم.
امسال  نمایشگاه  برپایی  در  کرد:  تصریح  فقهی زاده 
تعاملی  طرح های  به  خاصی  اولویت   همچنین 
صورت  به  را  خود  نقش  و  شد  داده  اختصاص 

اصلی  مخاطبان  جدی تر  حضور  نفع  به  مستقیم 
نمایشگاه کاهش دادیم و نمایشگاه امسال تعاملی تر 

از سال های گذشته برگزار می شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  عترت  و  قرآن  معاون 
و  بصری  جنبه های  به  خاصی  توجه  اینکه  بیان  با 
امسال  کرد:  اظهار  است،  شده  انجام  نمایشگاهی 
و  نمایشگاهی  فضای  تحدید  با  تا  کردیم  تالش 
کوچک سازی فضا، به سمت کیفی سازی بیشتر حرکت 
کنیم. اگر چه اندکی از فضای نمایشگاه کاسته شده 
فضا  این  از  بهینه ای  استفاده  عمل  در  ولی  است، 
می شود و امسال ۳8 هزار متر مربع فضای مفید در 

۱۴ بخش در نظر گرفته شده است.
برای  جدی  طرح   ۷۰۰ حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ارائه و اجرا در نمایشگاه بررسی شد، تصریح کرد: از 
این تعداد، ۱۲۶ طرح بررسی شده مصوب و نوآورانه 
اجرا خواهد شد. نمایشگاه امسال از روز یکشنبه ۲۲ 
اردیبهشت پذیرای عالقمندان است و تا شب ۱۹ ماه 

مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
بین المللی  نمایشگاه  هفتمین  و  بیست  رئیس 
تا  داشته ایم  این  بر  سعی  امسال  کرد:  اظهار  قرآن 
افزایش  را  نمایشگاه  در  مشارکت کننده  نهادهای 
دهیم. همچنین زمینه حضور موثر نمایندگان رسمی 
حوزه  برگزیده  مؤسسات  کنار  در  اسالمی  کشورهای 
این  در  فراهم شود که  و عترت سایر کشورها  قرآن 
برنامه های  نمایشگاه  در  کشور   ۱۰ نمایندگان  راستا 

مفصلی را ارائه می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت 
گفت:  است،  بازرگانی  وزارت  احیای  دنبال  به 
کاال های  برای  ارز  دالر  میلیارد   ۳ حدود  امسال 

اساسی تخصیص یافته است.
به  اشاره  با  دژپسند  فرهاد  ارمغان،  گزارش  به 
نحوه تخصیص ارز دولتی به کاال های اساسی در 
سال  واردات  از  حاضر  حال  در  گفت:   ۹8 سال 
۹۷ استفاده می کنیم و امسال تاکنون حدود ۳ 
ارز برای کاال های اساسی تخصیص  میلیارد دالر 
حال  در  دولت  اینکه  بیان  با  وی  است.  یافته 
تا  است  بازرگانی  وزارت  احیای  دنبال  به  حاضر 
و  توزیع  امر  متولی،  و  مستقل  وزارتخانه  یک 
افزود:  باشد،  داشته  بر عهده  را  بازار  بر  نظارت 
باید  بازار  بر  نظارت  و  گذاری  سیاست  یعنی 
توسط یک دستگاه مستقل انجام شود، چرا که 
را  این کار  اکنون دستگاه های تولیدی خود  هم 
فکر  به  دولت  دلیل  همین  به  می دهند.  انجام 
تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل جلسه ای 
وزارت  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  بین 

برای  مرکزی  بانک  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
پایانه ها  بنادر و  تعیین تکلیف کاال هایی که در 
همکاری  کرد:  اضافه  و  داد  خبر  کرده  رسوب 
خوبی در این بخش بین دستگاه ها وجود دارد 
سفارش  ثبت  که  کاال هایی  واردات  سریعتر  تا 
بوده، تسهیل  آن مشخص  ارزی  و منشاء  شده 

شود.
گمرک  از  که  زمانی  عده ای  اینکه  بیان  با  وی 
جزو  هم  را  پایانه ها  و  بنادر  می کنند،  صحبت 
گمرک  کرد:  تأکید  می کنند،  محسوب  گمرک 
زمانی متولی امر می شود که اظهارنامه پر شده 
و  نمی شود  تلقی  آن هم گمرک  از  قبل  و  باشد 
شده  گمرکات  وارد  که  زمانی  هر  رابطه  این  در 
در  کاغذی  حاضر  حال  در  و  می شود  ترخیص 
و  پایانه ها  در  شاید  و  نبوده  موجود  گمرکات 

بنادر وجود داشته باشد.
 VIP باجه های  ایجاد  درباره  همچنین  دژپسند 
با  و  خاص  مشتریان  به  خدمات  ارائه  برای 
سپرده های باال در بانک ها، تصریح کرد: گزارش 
وجود باجه های VIP بانک ها باید به وزارت امور 
رابطه  این  در  تا  شود  ارائه  دارایی  و  اقتصادی 
با  و  داده  صورت  را  الزم  پیگیری های  بتوانیم 
بانک های ایجاد کننده این باجه ها برخورد شود.
وی همچنین به منظور رفع معضالت نظام بانکی، 
ارائه طرح های عملیاتی، اختصاصی و  خواستار 
گام به گام جامعه دانشگاهی در این حوزه مهم 

شد.
ایران  به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی 
هفتمین  در  سخنانی  طی  اقتصاد  وزیر  )شادا(، 
که  اقتصاد  وزارت  اقتصاد کالن  کمیته  نشست 
معاونان  کمیته،  عضو  اقتصاددانان  حضور  با 
رئیس،  همچنین  و  وزارتخانه  این  مدیران  و 
دانشگاه  اساتید  از  جمعی  و  پژوهشی  معاون 
گزارش خوشه  ارائه  با موضوع  عالمه طباطبایی 
برگزار  مذکور  دانشگاه  بانکی  و  پولی  مشورتی 
برای  دانشگاه ها  که  کاری  داشت:  اظهار  شد، 

رفع  منظور  به  تخصصی  های  کارگروه  تشکیل 
مشکالت اقتصادی کشور انجام داده اند، کامال 

بدیع و در خور تقدیر است.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی کارگروه 
بانکی دانشگاه عالمه  تخصصی خوشه مشورت 
پیشنهادی  طرح های  معموالً  گفت:  طباطبایی 
دانشگاه ها در این زمینه و زمینه های مشابه، به 
دلیل شکاف موجود بین دانشگاه ها و دستگاه 
های اجرایی، کلی و با چالش هایی در اجرا همراه 
هست اما طرح ارائه شده در این جلسه به دلیل 
تا  کارگروه،  دوستان عضو  برخی  اجرایی  سوابق 

حد قابل توجهی متفاوت و متمایز است.
دژپسند ادامه داد: این درست که همه ما می 
گوییم بانک ها از حجم باالی دارایی های منجمد 
و شرکت های مازاد در رنج هستند، اما چگونه 
از  را  بانک ها  توان  با طرح های پیشنهادی می 
این مشکل رها کرد؟ آیا یک نسخه واحد را می 
کرد. وی خطاب  اجرایی  ها  بانک  در همه  توان 
برای  کرد:  تصریح  کشور  دانشگاهی  جامعه  به 
بانکی،  نظام  معضالت  سایر  و  معضل  این  حل 
طرح های خودتان را به طور اختصاصی برای یک 
گام ها  معرفی  با  مشخص  بانک  یک  و  معضل 
آثار  همچنین  و  نیاز  مورد  اجرایی  های  قدم  و 
وزارت  بانکی  معاونت  به  آن  آوردهای  دست  و 
به  بررسی  از  پس  تا  بدهید  پیشنهاد  اقتصاد 

مورد اجرا گذاشته شود. 
کارگروه  گزارش  این جلسه  در  یادآور می شود، 
عالمه  دانشگاه  بانکی  پولی  مشورتی  تخصصی 
طباطبایی شامل معرفی معضالت و پیشنهاداتی 
برای اصالح نظام بانکی کشور ارایه و در مورد آن 

بحث و بررسی شد. 
در  اقتصاد  وزیر  حاکیست:  دیگری  خبر 
اجرایی  های  دستگاه  به  خطاب  بخشنامه ای 
سال  مالی  صورت های  ارائه  مهلت  کرد:   تأکید 
۹۷ شرکت های دولتی تا ۳۱ خرداد امسال است 

و تمدید نمی شود.

وزیر اقتصاد: ۳ میلیارد دالر ارز برای کاالهای اساسی اختصاص یافت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وزیر بهداشت قول دادند که 
هم بحث اشتغال ماماها، به کارگیری آنها در حوزه فناوری های نوین و هم در بحث 

مراقبت در منزل، برنامه ریزی های الزم را صورت دهند و بیمه پایه نیز در شورای عالی 
بیمه مورد بررسی قرار بگیرد
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