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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس :

سامانه شفافیت شهروندی برای
مقابله با مفاسد اقتصادی ایجاد شود

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی
مجلــس گفــت :بایــد ســامانه
شــفافیت شــهروندی ایجــاد
کنیــم تــا دســتان مفســدان
اقتصــادی کــه بــا اتصــال
بــه مراکــز قــدرت در نظــام
اقتصــادی کشــور اختــال ایجــاد

میکننــد را قطــع کنیــم.
ســید حســن حســینی شــاهرودی نماینــده شــاهرود در
مجلــس شــورای اســامی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم ،بــا بیــان اینکــه در شــرایط
فعلــی اقتصــاد اولویــت اصلــی کشــور اســت ،گفــت :بایــد
بــرای اصــاح اقتصــاد کشــور برخــی ســاختارها در ایــن
حــوزه دچــار تغییــر و تحــول شــود.
وی دربــاره اینکــه کدامیــک از حــوزه هــای اقتصــادی بایــد
در اولویــت اصــاح قــرار گیــرد ،افــزود :ســاختار بانــک
هــا ،نحــوه دریافــت مالیــات ،جــدا شــدن ســاختار بودجــه
از نفــت و وابســتگی بــه آن ،تقویــت ارزش پــول ملــی از
جملــه اقدامــات فــوری اســت کــه بایــد مجلــس و دولــت
بــرای آنهــا برنامــه ریــزی بلنــد مــدت ،میــان مــدت و کوتــاه
مــدت داشــته باشــند.
نماینــده مــردم شــاهرود در مجلــس بــا بیــان اینکــه بایــد تــا
مــی تــوان دخالــت دولــت در اقتصــاد را کــم تــر کــرد و تــوان
قــوه مجریــه را بــه ســمت هدایــت و نظــارت در اقتصــادی
مبــدل ســوق داد ،عنــوان داشــت :بایــد ســامانه شــفافیت
شــهروندی ایجــاد کنیــم تــا دســتان مفســدان اقتصــادی
کــه بــا اتصــال بــه مراکــز قــدرت در نظــام اقتصــادی کشــور
اختــال ایجــاد میکننــد را قطــع کنیــم.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه
اصــاح ســاختار اقتصــادی نیــاز بــه شکســتن ســاختارهای
معیــوب اقتصــادی توســط مجلــس و دســتگاه قضــا و عــزم و
اراده جــدی دولتمــردان در اجــرای قانــون دارد ،اضافــه کــرد:
انتظــار ایــن اســت کــه در ســال پایانــی مجلــس دهــم طــرح
هــای همچــون طــرح جامــع بانکــداری اســامی  ،الیحــه
اصــاح قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده ،قانــون مبــارزه بــا
قاچــاق کاال و ارز ،صنــدوق هــای مکانیــزه فــروش و دیگــر
طــرح هــای اقتصــادی کــه بیــش از ســه ســال در کمیســیون
اقتصــادی بررســی شــده در اولویــت کار خــود قــرار دهــد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

سال مالی سختی پیش رو داریم  /باید با احتیاط خرج کنیم
وزیــر بهداشــت ،بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه ســال مالــی
ســختی پیــش رو داریــم ،گفــت :بایــد بــا احتیــاط خــرج کنیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،ســعید نمکــی ،در نشســت
مشــترک هیــات هــای امنــای کالن منطقــه  ۸بــا بیــان اینکــه
هیــات هــای امنــای دانشــگاه هــا ،جایگاهــی بســیار رفیــع در
اختیــار دارنــد ،افــزود :در ایــن دوره ،انتظــار مــا ایــن اســت
کــه هیــات امناهــا بــا رویکــردی جدیــد و در عیــن حــال،
بازگشــت بــه جایــگاه اصلــی شــان ،بــه مســائل دانشــگاه هــای
علــوم پزشــکی بنگرنــد .وی گفــت :در بســیاری از دانشــگاه
هــا ،روســای دانشــگاه هــا و هیــات هــای امنــا ،از مســائل
مربــوط بــه آمــوزش و پژوهــش دور مانــده انــد ،چنانچــه
هیــات امناهــا در تلــه روزمرگــی هــا دچــار شــوند ،مجموعــه
دانشــگاه نیــز در چالــش روزمرگــی فــرو رفتــه و از توســعه
پایــدار دور خواهــد مانــد .لــذا ،ضــرورت دارد کــه اعضــای
هیــات امناهــا ،روزمرگــی هــا را بــه بقیــه بســپارند و خودشــان
بــرای آینــده دانشــگاه هــا تصمیمــات ســازنده اخــذ کــرده و
برنامــه ریــزی کننــد .وزیــر بهداشــت خطــاب بــه اعضــای
هیــات امنــای کالن منطقــه  ،۸بیــان کــرد :اولیــن تقاضــای
مــن ایــن اســت کــه متناســب بــا شــرایط اقلیمــی ،فرهنگــی،
اجتماعــی و اقتصــادی مناطــق ،نقشــه راه تدویــن شــود .در

ایــن مملکــت ،بــا تنــوع اقلیــم ،آب و هــوا ،فرهنــگ و خــرده
فرهنــگ مواجهیــم و هیــچ اســتانی و شهرســتان و روســتایی،
الگــوی تمــام عیــار کشــور نخواهــد بــود .بنابرایــن ،ضــرورت
دارد کــه در قالــب کارگروهــی ،مبتنــی بــر مقتضیــات منطقــه،
برنامــه توســعه تدویــن شــود .هیــات امناهــا بایــد از روزمرگــی
دوری کــرده و بــر برنامــه ریــزی هــای ســازنده و آتیــه نگــری
در برنامــه هایشــان تمرکــز کننــد.
نمکــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــات هــای امنــا در همراهــی
و حمایــت از روســای دانشــگاه هــا در برابــر تندبــاد بعضــی
از حــوادث غیــر منطقــی نقــش مهمــی دارنــد ،عنــوان کــرد:
روســای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در هــر اســتانی،
باالتریــن مقــام و منزلــت علمــی بــرای مــا محســوب مــی
شــوند ،بنابرایــن ،هیــچ فــرد دیگــری حــق امــر و نهــی بــه
روســای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی مــا را نــدارد ،هیــات
هــای امنــا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرده و زمانــی کــه
رییــس دانشــگاه بــا موجــی از فشــار روبــرو اســت ،آنهــا را
همراهــی کننــد.
وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد :ســال  ،۹۸ســال مالــی ســختی
بــرای دولــت و کشــور محســوب مــی شــود ،بنابرایــن بایــد
در هزینــه کــرد ،محتاطانــه پیــش رویــم .ایــن ســناریو کــه

در کشــور بیمارســتان و تخــت بــا ضریــب اشــغال  ۱۰یــا ۱۵
درصــد افــزود شــده و بــه دنبــال آن ،تقاضــای القایــی ایجــاد
شــود ،در همــه جــا بــا هــر بودجــه ای ،بــا شکســت مواجــه
خواهــد شــد.
نمکــی خاطرنشــان کــرد :بــا کالن منطقــه  ۸کامــا آشــنا
هســتم .ایــن منطقــه دروازه بــان بیمــاری هــای واگیــر کشــور
محســوب مــی شــود ،گرچــه امــروزه بــر اهمیــت پیشــگیری از
بیمــاری هــای غیرواگیــر تاکیــد مــی کنیــم ،امــا بــه دلیــل
تفــاوت اقلیــم و فرهنــگ ،در منطقــه  ۸هنــوز بیمــاری هــای
واگیــردار رتبــه اول را دارد .بیمــاری هــای مشــترک انســان و
دام ،بیمــاری هــای عفونــی واگیــرداری کــه توســط مهاجریــن
از مرزهــا وارد کشــور مــی شــود ،ســالک ،بیمــاری هــای
عفونــی و ماالریــا و ســایر بیمــاری هــای واگیــر ،از جملــه
بیمــاری هــای شــایع در ایــن منطقــه اســت کــه بایــد بــا
برنامــه ریــزی دقیــق و نقشــه مناســب در جهــت پیشــگیری
از آنهــا گام برداریــم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

موافق کار دولت در حذف  ۴صفر از پول ملی در شرایط کنونی نیستیم

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان
اینکــه از نظــر مــا فوریــت بــرای موضــوع حــذف  ۴صفــر از پــول
ملــی خیلــی ضرورتــی نــدارد ،گفــت :مــا در شــرایط کنونــی،
موافــق رفتــار دولــت در موضــوع حــذف  ۴صفــر نیســتیم.
محمدرضــا پورابراهیمــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
مصوبــه هیــات دولــت مبنــی بــر حــذف  ۴صفــر از پــول ملــی
اظهــار کــرد :موضــوع حــذف  ۴صفــر از پــول ملــی ،اولویــت
اقتصــاد کشــور نیســت و مــا اولویــت هــای بســیار مهمــی
داریــم کــه دولــت و مجلــس بایــد روی آنهــا وقــت بگذارنــد.
وی افــزود :ایــن موضــوع اگــر بــا اولویــت بعــدی در دســتور کار
قــرار بگیــرد ،هزینــه ای بــر کشــور وارد نمــی کنــد و انتظــار
مــا از دولــت ایــن اســت کــه موضوعــات مربــوط بــه مباحــث
اقتصــادی کشــور را بــا اولویــت هــا در دســتور کار قــرار دهــد.

پورابراهیمــی تصریــح کــرد :اولویــت اصلــی امــروز کشــور حــل
مشــکالت و معضــات اقتصــادی اســت کــه در راس آن مســئله
اشــتغال قــرار دارد و ایــن حــل نمــی شــود مگــر اینکــه برنامــه
جامعــی بــرای بنــگاه هــای اقتصــادی و واحدهــای تولیــدی و
خدماتــی داشــته باشــیم.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی
بیــان کــرد :انتظــار ایــن اســت کــه دولــت اولویــت هایــش
را تشــخیص دهــد و ایــن اولویــت هــا بــا طــرح موضوعــات
فرعــی تحــت تاثیــر قــرار نگیــرد و وقــت دولــت و مجلــس
صــرف آنهــا نشــود .وی افــزود :در حــال حاضــر تحــول ســاختار
بودجــه کشــور مطــرح اســت و دولــت کار را آغــاز کــرده امــا
متفــاوت از ارائــه برنامــه ای اســت کــه براســاس آن هــم دولــت
تکلیــف خــود را بدانــد کــه در کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و
بلندمــدت چــه برنامــه هایــی در اصــاح ســاختار بودجــه دارد
و هــم مجلــس امــکان نظــارت بــر برنامــه پیشــنهادی دولــت
را داشــته باشــد .وی اظهــار کــرد :علــی رغــم تاکیــدات مقــام

معظــم رهبــری و توافقــات انجــام شــده و تعهــدات صــورت
گرفتــه توســط دولــت ،مــاه پنجــم ســال نیــز دارد بــه اتمــام
مــی رســد ،هیــچ خبــری از برنامــه عملیاتــی دولــت در
ارتبــاط بــا اصــاح ســاختار بودجــه بــه دســت مــا نرســیده
و در حــال حاضــر هیــچ اولویتــی مهــم تــر از مطالبــه مقــام
معظــم رهبــری دربــاره برنامــه جامــع اصــاح ســاختار بودجــه
کشــور وجــود نــدارد .ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه جــز بحــث اولویــت
هــا ،از نظــر مــا فوریــت بــرای موضــوع حــذف  ۴صفــر از پــول
ملــی خیلــی ضرورتــی نــدارد ،گفــت :بــه دلیــل نوســانات
شــوک هــای ارزی و آثــار تورمــی بــه واســطه ایــن شــوک هــا
و بعضــا رفتــار دولــت هــا در ارتبــاط بــا شــوک ارزی ،امــروز بــه
جایــی رســیده ایــم کــه دولــت بــه جــای اینکــه پاســخگوی
ایــن شــرایط باشــد ،بــرای خــود مزیــت ایجــاد کــرده اســت
بنابرایــن مــا در شــرایط کنونــی ،موافــق رفتــار دولــت در
موضــوع حــذف  ۴صفــر نیســتیم.

امروز وقت تشکیل وزارت میراث فرهنگی نیست

سرپرست وزارت آموزشوپرورش:

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی:

عضــو کمیســیون اقتصــادی
مجلــس گفــت :باتوجــه بــه
التهابــات موجــود در کشــور
شــاید هــم اکنــون وقــت
تشــکیل وزارت میــراث
فرهنگــی نباشــد.
احمــد انارکــی عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی در گفتوگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری
تســنیم بــا اشــاره بــه تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی گفــت:
شــاید بــا توجــه بــه شــرایط موجــود در کشــور و التهابــات
موجــود هــم اکنــون وقــت تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی
نباشــد .البتــه بایــد دیــد پــس از بررســی ایــن طــرح در صحــن
علنــی مجلــس بــا توجــه بــه زیرســاخت موجــود در ســازمان
میــراث فرهنگــی چگونــه چنیــن وزارتخانــهای تشــکیل
میشــود چــرا کــه مــا بــه وزارتخان ـهای عریــض و طویــل کــه
کارایــی نداشــته باشــد نیــاز نداریــم.
وی ادامــه داد :مــا بــا اصــل تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی
مشــکلی نداریــم زیــرا بــا توجــه بــه قدمــت و پیشــینه  7هــزار
ســاله و گســتردگی کشــور و تنــوع در محصوالت صنایع دســتی
نیــاز بــه نهــادی داریــم کــه چنیــن کاری را برعهــده بگیــرد .این
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود :نماینــدگان مجلس
نظرشــان ایــن اســت کــه معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس
ســازمان میــراث فرهنگــی در بحــث پاســخگویی در مــورد ایــن
حــوزه جوابگــو نیســت امــا وقتــی وزیــر داشــته باشــیم ،طــرح
ســوال و اســتیضاح میتوانــد صــورت گیــرد لــذا از نظــر برخــی
نماینــدگان تشــکیل چنیــن نهــادی نیــاز اســت.

برگزاری جشن پایان مدارس خشتی گلی و نفتی؛ مهر امسال

بازرسی از کارگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی

سرپرســت وزارت آموزشوپــرورش گفــت:
جشــن پایــان مــدارس خشــتی گلــی
و نفتــی را اول مهرمــاه امســال برگــزار
خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید جــواد حســینی
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :مجلــس
شــورای اســامی در ســال  ۹۷قانونــی را
مصــوب کــرد کــه پیــش دبســتانیها،
حــق التدریســیها و نهضتیهــا در طــول
برنامــه ششــم توســعه متناســب بــا نیــاز
آمــوزش و پــرورش بــه خدمــت گرفتــه
شــوند .وی اضافــه کــرد ۱۰ :هــزار نفــری
کــه قــرار بــود بــرای امســال جــذب شــوند
را بــه مــرز  ۱۲تــا  ۱۳هــزار میرســانیم
و معلمــان بــا تجربــه در نظــام تعلیــم و
تربیــت خواهیــم داشــت .حســینی گفــت:
همچنیــن اول مهرمــاه امســال بیــش از
 ۶۰هــزار بازنشســته خواهیــم داشــت و ۲۰
هــزار نفــر از دانشــگاه فرهنگیــان شــهید
رجایــی و مــاده  ۲۸و مــاده  ۲۱وارد نظــام
تعلیــم و تربیــت میشــوند.
سرپرســت وزارت آموزشوپــرورش عنــوان
کــرد :در قانــون آمــده اســت کــه بــر
اســاس نیــاز ایــن نیروهــا جــذب شــوند،

البتــه آمــوزش و پــرورش بــه همــه عزیــزان
نیــاز دارد ،امــا در طــول برنامــه جــذب
میشــوند.
حســینی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ۱۴۰۰
مدرســه در همــه اســتانهای ســیل زده
دچــار خســارت شــدند و ۲۸۰مدرســه
تخریــب شــده کــه بایــد کامــل ســاخته
شــوند ،مطــرح کــرد :همچنیــن تعــدادی
مــدارس یــک کالســه تــا  ۵کالســه هســتند
کــه تــا اول مهرمــاه آمــاده میشــوند و
مــدارس بیــش از  ۵کالســه تــا آخــر ســال
آمــاده میشــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در لرســتان نیــز
 ۴۰۰مدرســه دچــار آســیب ناشــی از ســیل
شــدند کــه  ۱۱۳مدرســه تخریبــی اســت
و قبــل از ســیل هــم حالــت تخریبــی
داشــتهاند ،خاطــر نشــان کــرد :ســاخت ۶۰
مدرســه در دســتور کار اســت و تــاش مــی
کنیــم ســاخت آن هــا بــه اول مهــر برســد.

الکترونیکی انجام میشود

مدیــرکل وصــول حــق بیمــه ســازمان
تامیــن اجتماعــی گفــت :همزمــان بــا
راه انــدازی و عملیاتــی شــدن بازرســی
الکترونیــک در کل کشــور از آبــان ســال
 ،۹۶بازرســان در محــل کارگاه بــه صــورت
آنالیــن ضمــن اســتعالم از ســامانه
هــای ثبــت احــوال و ثبــت شــرکت
هــا ،اطالعــات کارگاه و بیمــه شــده را
بروزرســانی و صحــت ســنجی مــی کننــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان
تامیــن اجتماعــی ،مهــرداد قریــب افــزود:
در ســال گذشــته ۱۴۹ ،هــزار و ۷۶۰
فقــره بازرســی کشــفی ۴،میلیــون و ۱۴۰
هــزار و  ۷۴۹فقــره بازرســی سیســتماتیک
توســط ایــن ســازمان صــورت گرفتــه و
 ۳۱۹هــزار و  ۴۴بیمــه شــده در کارگاه
هــای کشــفی و  ۶میلیــون و  ۸۸۱هــزار و
 ۹۹۳بیمــه شــده در کل کشــور ،صــورت
بــرداری شــده اســت.
وی گفــت :همچنیــن در چهارمــاه ابتــدای
ســال جــاری ۴۸ ،هــزار و ۶۹۵فقــره
بازرســی کشــفی و یــک میلیــون و ۳۴۵

هــزار و ۲۲۷فقــره بازرســی سیســتماتیک
صــورت گرفتــه و  ۴۷هــزار و  ۲۳۲بیمــه
شــده کشــفی و  ۲میلیــون و  ۸۱۴هــزار
و  ۳۰بیمــه شــده سیســتماتیک صــورت
بــرداری شــده اســت .قریــب افــزود:
کارفرمایــان و بیمــه شــدگان مــی تواننــد
نتایــج بازرســی را از طریــق ســامانه
 eservices.tamin.irمشــاهده کــرده و
ضمــن دریافــت گــزارش بازرســی کارگاه،
میــزان بدهــی کارگاه را مشــاهده نمــوده
و در صــورت اعتــراض بــه مفــاد آخریــن
گــزارش بازرســی ،از طریــق ســامانه
مذکــور اقــدام کننــد.
مدیــر کل وصــول حــق بیمــه ســازمان
تامیــن اجتماعــی تصریــح کــرد:
همــکاری و تعامــل کارفرمایــان بــا
بازرســان ســازمان تامیــن اجتماعــی
در ســنوات اخیــر ســتودنی اســت کــه
ایــن نشــان از توجــه بــه تعامــات ســه
جانبــه در راســتای تحقــق منویــات مقــام
معظــم رهبــری در ســال رونــق تولیــد و
اشــتغال اســت.

