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رئیس قوه قضائیه :

اقدام دولت درباره هپکو کافی نیست

رئیــس قــوه قضائیــه بــا
تقدیــر از اقدامــات دولــت
بــرای ســاماندهی وضعیــت
کارخانــه هپکــو در اراک،
گفــت :ایــن اقدامــات کافــی
نیســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،آیـتاهلل ســیدابراهیم رئیســی
در جلســه شــورای عالــی قضایــی بــا بزرگداشــت هفتــه دفــاع
مقــدس تصریــح کــرد :دفــاع مقــدس فقــط یــک واقعــه
تاریخــی نیســت بلکــه گنجینــه و ســرمایه عظیمــی بــرای
ملــت ایــران اســت کــه همــواره بایــد از آن اســتفاده کــرد.
رئیــس قــوه قضائیــه ،ایمــان و اعتقــاد بــه خداونــد متعــال
و وعــده صــادق الهــی ،آمادگــی نیروهــای مســلح و روحیــه
جهــاد ،شــهادت ،ایثارگــری و حماســه آفرینــی کــه هنرمنــدان
و صاحبــان قلــم بایــد در جهــت پــرورش آن تــاش کننــد و
همچنیــن همگامــی ،همبســتگی و روحیــه خطرپذیــری ملــت
ایــران را از رمــوز موفقیــت مــردم در دوران دفــاع مقــدس
برشــمرد و بــا اشــاره بــه روحیــه بســیج مردمــی تحــت
رهبــری و فرماندهــی امــام راحــل (ره) ،اظهــار کــرد :جنــگ
مــا تمــام نشــده اســت .امــروز جنــگ اقتصــادی ،روانــی،
رســانهای و اطالعاتــی در جریــان اســت و دشــمن بیــش از
همیشــه تــاش دارد ملــت ایــران را از راه خــود بــازدارد.
آیــت اهلل رئیســی ،ایســتادگی و مقاومــت فعــال را عامــل عقــب
نشــینی دشــمن دانســت و افــزود :مــا راهبــرد مقاومــت را
از مقــام معظــم رهبــری آموختهایــم .اگــر امــروز دشــمن،
حرمیــن معصومیــن را ویــران میکنــد ،چــون میدانــد
کــه ایــن مســاجد شــریف ،دســتگاه مقاومپــروری ،انســان
ســازیاند و زائــران ایــن حــرم هــای مطهــر ،انســان هایــی
اهــل مقاومــت ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،دشــمن
شناســی و دشــمن ســتیزی مــی شــوند.
رئیــس قــوه قضائیــه ادامــه داد :امــام ســجاد (ع) بــه تمــام
بشــریت آموختنــد کــه زیــارت اربعیــن ،نمــاد و نمــود
مانــدگاری عاشوراســت زیــرا عاشــورا انســان ســاز و مقــاوم
پــرور اســت .امــروز نیــز بیــش از هــر زمــان دیگــر بایــد ایــن
فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب را نصبالعیــن قــرار دهیــم
کــه مذاکــره بــا دشــمن در هیــچ ســطحی صــورت نخواهــد
گرفــت و راهبــرد مقاومــت و ایســتادگی ،دنبــال میشــود.
آیــت اهلل رئیســی در ادامــه بــا تبریــک آغــاز ســال تحصیلــی
خاطرنشــان کــرد :مــدارس و دانشــگاهها امــروز مراکــز
آیندهســاز هســتند و بایــد آیندهســازانی تربیــت کننــد کــه
بتواننــد حرکــت عظیــم ملــت ایــران را دنبــال کننــد .آنچــه
مهــم اســت آنکــه مســأله تولیــد علــم و توجــه بــه ســند تحول
در آمــوزش و پــرورش و بــه ویــژه ســند مصوبــه شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی در بــاره امنیــت روانــی و اخالقــی دانــش
آمــوزان و دانشــجویان مــورد توجــه قــرار گیــرد.
مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از جملــه موضــوع
«عفــاف و حجــاب» مــورد اهتمــام وزارتخانههــای آمــوزش و
پــرورش و علــوم قــرار گیــرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه خبرداد:

پرداخت پاداش بازنشستگان تا پایان هفته
رییــس ســازمان برنامــه
و بودجــه گفــت :پــاداش
بازنشســتگان امســال تــا
پایــان هفتــه جــاری بــه طــور
کامــل پرداخــت میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر
بــه نقــل از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،محمدباقــر
نوبخــت بــا اشــاره بــه پرداخــت نیمــی از پــاداش بازنشســتگان
ســال  ۱۳۹۷در هفتــه اول شــهریور مــاه ،اظهــار داشــت:
مابقــی پــاداش بازنشســتگان شــامل فرهنگیــان ،دانشــگاهیان
و ســایر ادارات دولتــی تــا پایــان هفتــه جــاری بــه طــور کامــل
تســویه و پرداخــت خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور افــزود :پــاداش
بازنشســتگان دانشــگاههای علــوم پزشــکی نیــز بــا تفاهــم
انجــام شــده بیــن ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و پــس از نهایــی شــدن
در آینــده نزدیــک پرداخــت خواهــد شــد.

رئیس بنیاد مستضعفان:

فعالیتهای بنیاد مستضعفان بهطور شفاف در معرض قضاوت مردم قرار میگیرد
رئیــس بنیــاد مســتضعفان مهمتریــن ماموریــت بنیــاد را
رســیدگی بــه اقشــار ضعیــف جامعــه عنــوان کــرد و گفــت:
تمــام فعالیتهــای بنیــاد و شــرکتهای زیرمجموعــه بایــد
بــه صــورت شــفاف در معــرض قضــاوت مــردم قــرار گیــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســتضعفان ،ســید پرویــز
فتــاح بــا تاکیــد بــر ضــرورت اصــاح وجهــه اجتماعــی بنیــاد
مســتضعفان افــزود :بنیــاد مســتضعفان یــک نهــاد اجتماعــی
بــرای خدمترســانی بــه محرومــان اســت .اقدامــات زیــادی
در حــوزه محرومیتزدایــی انجــام شــده کــه مــردم از آن
بیخبرهســتند و الزم اســت بــرای اطالعرســانی ایــن
خدمــات و بهبــود وجهــه اجتماعــی بنیــاد مســتضعفان
تــاش کنیــم.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان اقدامــات ایــن نهــاد بــرای

خدمــت بــه مــردم و محرومیتزدایــی از مناطــق مختلــف
را قابــل توجــه توصیــف کــرد و گفــت :فعالیتهــای بنیــاد
مســتضعفان بــه خوبــی بــه مــردم معرفــی نشــده اســت.
متاســفانه ذهــن جامعــه از کارنامــه بنیــاد مســتضعفان خالــی
اســت و ایــن موضــوع موجبــات سواســتفاده بدخواهــان
مــردم و نظــام را فراهــم کــرده اســت .وی بــا تاکیــد بــر لــزوم
تقویــت شفافســازی فعالیتهــای بنیــاد مســتضعفان،
خاطرنشــان کــرد :رابطــه بنیــاد بــا همــه زیــر مجموعههــا
و شــرکتها بایــد کامــا شــفاف در معــرض قضــاوت مــردم
قــرار گیــرد تــا اگــر تذکــر و انتقــادی داشــتند مطــرح کننــد
و مــا موظفیــم بــه ســواالت آنــان پاســخ روشــن دهیــم.
فتــاح کــه بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس در جمــع
کارکنــان ســتادی بنیــاد ســخن میگفــت ،بــه جلســات

اخیــر خــود بــا رئیــس جمهــور ،رئیــس قــوه قضاییــه و
رئیــس مجلــس اشــاره کــرد و گفــت :رابطــه بنیــاد بــا همــه
قــوا در باالتریــن ســطح ممکــن اســت و بنیــاد مســتضعفان
مصصمتــر از گذشــته در خدمــت نظــام اســامی فعالیــت
میکنــد .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بنیــاد مســتضعفان محــل
سیاســی کاری نیســت اظهــار کــرد :مهمتریــن ماموریــت
بنیــاد مســتضعفان را رســیدگی بــه اقشــار ضعیــف جامعــه
بــه عنــوان یــک اصــل در مدیریــت اســامی قــرار میدهیــم
و در همیــن راســتا بــه صــورت مســتمر فعالیتهــای بنیــاد را
بــه مــردم گــزارش میکنیــم.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) خبرداد:

 ۷۰۰هزار خانوار مددجوی کمیته امداد خودکفا شدهاند
معــاون اشــتغال کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) بــا ذکــر
اینکــه برنامــه هــای اشــتغالزایی ایــن نهــاد تغییــرات مهمــی
در اقتصــاد خانــواده هــا داشــته اســت ،گفــت :از ســال ۹۴
تاکنــون  ۷۰۰هــزار خانــوار مددجــوی زیــر پوشــش ایــن
نهــاد بــا اجــرای برنامــه هــای توانمندســازی بــه خودکفایــی
رســیده انــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجــت اهلل عبدالمالکــی در نشســت
کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گــذاری اســتان ایــام اظهــار
داشــت :در نتیجــه خــروج ایــن تعــداد خانــوار از چرخــه
حمایتــی حــدود  ۲۱هــزار میلیــارد ریــال در هزینــه هــای
کشــور صرفــه جویــی شــده اســت .وی بــا اشــاره بــه ایجــاد
حــدود ۱۴۸هــزار فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان و
نیازمنــدان ایــن نهــاد در ســال گذشــته اظهــار داشــت:
کارآفرینــی و تولیــد کلیــد اصلــی رفــاه و قــدرت اقتصــادی
کشــور اســت.
معــاون اشــتغال کمیتــه امــداد ادامــه داد :بــا طــرح هــای
اشــتغالزایی فراهــم شــده ایــن نهــاد موفــق شــدیم یــک
ســوم اشــتغال کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد.
عبدالمالکــی بــا ذکــر اینکــه بــه منظــور اشــتغال پایــدار
مددجویــان یــک هــزار کارشــناس خبــره مســلط بــه ادبیات
اشــتغال و کارآفرینــی بــا حــوزه اشــتغال کمیتــه امــداد
همــکاری دارنــد ،ادامــه داد :بــرای تولیــد و کارآفرینــی

همــه ابزارهــا و امکانــات در کشــور فراهــم اســت امــا بــرای
تحقــق آن نیــاز بــه کارآفریــن و کارآفرینــی داریــم.
عبدالمالکــی بــا اشــاره بــه اینکــه در همــه دنیــا ایجــاد
اشــتغال ،کاری ســخت و دشــوار در حــوزه اقتصــادی اســت،
گفــت :ایــن کار بــرای محرومــان ســخت تــر اســت و هیــچ
دولتــی در دنیــا برنامــه ای بــرای اشــتغال محرومیــن در
مناطــق محــروم نــدارد امــا در جمهــوری اســامی ایــن
موضــوع بصــورت جــدی مدنظــر نظــام بــوده و کمیتــه
امــداد ایــن موضــوع را بصــورت ویــژه مــورد توجه قــرار داده
اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی یکــی از
مهمتریــن برنامــه هــای کشــور اعــام شــده ،گفــت :کمکــی
کــه کمیتــه امــداد بــه اقتصــاد مقاومتــی مــی کنــد برنامــه
اشــتغالزایی ایــن نهــاد اســت و در ایــن زمینــه تقویــت
اقتصــاد خانــواده بــا محوریــت فقــر زدایــی یکــی از اصلــی
تریــن ایــن برنامــه هاســت .وی بــا ارایــه گزارشــی از برنامــه
هــای اشــتغالزایی کمیتــه امــداد گفــت :ایــن نهــاد ســال ۹۷
حــدود ۱۴۷هــزار فرصــت شــغلی بــرای مددجویــان ایجــاد
کــرده اســت کــه در ایــن زمینــه  ۲۳هــزار میلیــارد ریــال
اعتبــار هزینــه شــده اســت.
عبدالملکــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته درآمــد
طرحهــای اشــتغال زایــی مددجویــان ایــن نهــاد ۵۵
هــزار میلیــارد ریــال بــوده گفــت :ایــن رقــم بیــش از کل

در مخالفت با تعطیلی هشتم ربیعاالول :

روشن نیست هشتم ربیعاالول عزاست یا جشن
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس
شــورای اســامی بــا انتقــاد از تعطیلــی روز
هشــتم ربیـعاالول گفــت :مناســبت ایــن روز
شــهادت امــام حســن عســکری (ع) و آغــاز
امامــت امــام زمــان (عــج) اســت و روشــن
نیســت کــه ایــن روز ،روز عــزاداری اســت
یــا جشــن و شــادی.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی مطهری در جلســه
علنــی مجلــس و در جریــان بررســی طــرح
حــذف تعطیلــی هشــتم ربی ـعاالول گفــت:
موضــوع ایــن تعطیلــی در الیحــه احــکام
دائمــی برنامههــای توســعه و بــه صــورت
بنــدی در احــکام اقتصــادی گنجانــده شــد
و نماینــدگان متوجــه تصویــب آن نشــدند.
ایــن موضــوع در ابتــدای مجلــس دهــم نیــز
مطــرح شــد و اجــازه صحبــت بــه مخالفــان
داده نشــد و نهایتــا تصویــب شــد و شــورای
نگهبــان را هــم قانــع کردنــد آن را تاییــد
کنــد کــه ایــن بــه خاطــر قولــی بــود کــه
بــه کســی داده بودنــد تــا ایــن کار انجــام
شــود .مطهــری اضافــه کــرد :روشــن نیســت
ایــن روز ،روز عــزاداری اســت یــا جشــن و
شــادی؟ زیــرا مناســبت آن شــهادت امــام
حســن عســکری (ع) و آغــاز امامــت امــام

زمــان (عــج) اســت .ضمــن اینکــه مــن
معتقــدم اگــر چنیــن مناســبتی در روز
تعطیــل نباشــد بهتــر میتــوان آن را گرامــی
داشــت .نماینــده مــردم تهــران در مجلــس
اضافــه کــرد :وقتــی چنیــن روزی تعطیــل
شــود عــدهای در منــازل خــود اســتراحت
میکننــد و عــدهای هــم بــه شــمال کشــور
میرونــد .تعطیلــی مثــل عاشــورا حســاب
خــاص خــود را دارد امــا تعطیلــی چنیــن
مناســبتی بــه ضــرر کشــور اســت .وقتــی
ادارات ،مجلــس ،وزارتخانههــا ،مــدارس و
دانشــگاهها بــاز باشــند و روزنامههــا در
ایــن بــاره مطلــب بنویســند خیلــی بهتــر
اســت .مطهــری همچنیــن گفــت :تعطیلــی
هشــتم ربیـعاالول در حالــی اســت کــه ایــن
روز مجــاور نهــم ربیــع اســت و شــب نهــم
ربیــع عــدهای مراس ـمهای خاصــی برگــزار
میکننــد کــه منافــی وحــدت اســامی
اســت و آن را بــه خطــر میانــدازد.
وی ایــن تعطیلــی را دارای اثــر منفــی
اقتصــادی بــرای بخــش خصوصــی ،دولــت
و کل کشــور دانســت و گفــت :در شــرایطی
کــه مــا ادعــای اقتصــاد مقاومتــی داریــم
نبایــد یــک روز را بیجهــت تعطیــل کنیــم.

مســتمری پرداخــت شــده بــه خانــواده هــای مددجویــان
بــوده اســت.
.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــدل مفهومــی اشــتغال زایــی
کمیتــه امــداد بــرای خانــواده هــا فراهــم کــردن فضــای
کســب و کار بــرای خانــواده هــا اســت ،گفــت :اینــکار
برنامــه راهبــردی کمیتــه امــداد بــوده و نقــش مهمــی در
اشــتغال و اقتصــاد خانــواده هــا داشــته اســت.
معــاون اشــتغال کمیتــه امــداد بــه دیگــر برنامــه هــای ایــن
نهــاد بــرای کارآفرینــی مددجویــان اشــاره کــرد و یــادآور
شــد :طــرح راهبــری شــغلی یکــی از مهمتریــن ابزارهــای
اشــتغال اســت کــه کمیتــه امــداد ســعی دارد در ایــن
زمینــه  ۲۰هــزار نفــر از راهبــران شــغلی را دعــوت بــه
همــکاری کنــد کــه در صــورت تحقــق آن مشــکل اشــتغال
خانــواده هــای مددجــو برطــرف مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمینــه ایجــاد اشــتغال و
کارآفرینــی در کشــور،الگوی اســامی ،ایرانــی موفــق تریــن
نــوع الگــو اســت ،گفــت :ایــن نهــاد قصــد دارد ایــن مهــم را
در کمیتــه امــداد عملیاتــی کنــد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

دولت برای حل مشکالت وزارت آموزش و پرورش اهتمام جدی دارد

معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری
گفــت :رییــس جمهــوری ،هیــات دولــت
و وزیــر جدیــد آمــوزش و پــرورش بــا
جدیــت تمــام در تــاش هســتند کــه
بــا توجــه بــه منابــع کشــور ،مشــکالت
مالــی وزارت آمــوزش و پــرورش ،مســائل
فرهنگیــن و خــاء هــای موجــود در ایــن
وزارتخانــه را حــل و فصــل کننــد.
حســینعلی امیــری در خصــوص اجــرای
نظــام رتبــه بنــدی معلمــان بــه خبرنــگار
پارلمانــی ایرنــا گفــت :برنامــه هــای
دولــت راجــع بــه آمــوزش و پــرورش
را رئیــس جمهــوری در معرفــی وزیــر
جدیــد در مجلــس شــورای اســامی
بیــان کردنــد؛ حاجــی میرزایــی بــا رای
قابــل توجــه و حداکثــری نماینــدگان
رای اعتمــاد گرفــت؛ در واقــع مجلــس بــه
برنامــه هــای حاجــی میرزایــی رای داد

کــه بخشــی از ایــن برنامــه هــا ،کیفــی
کــردن آمــوزش ،عدالــت آموزشــی،
ارتقــای ســطح معیشــت فرهنگیــان،
اجــرای نظــام رتبــه بنــدی معلمــان و
 ...بــود و ایشــان تــاش مــی کنــد کــه
برنامــه پیشــنهادی خــود را اجرایــی کنــد.
وی افــزود :وزیــر آمــوزش و پــرورش
در جلســه هیــات دولــت ،گزارشــی را
از مشــکالت و خــاء هــای آمــوزش و
پــرورش ارائــه دادنــد؛ رییــس جمهــوری
پیــرو ایــن گــزارش بــه محمــد باقــر
نوبخــت تاکیــد کــرد کــه مســائل مالــی
مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش بــا توجــه
بــه منابــع کشــور ،حــل کننــد و بقیــه
اعضــای دولــت نیــز دســتور دادنــد کــه
مشــکالت وزارت آمــوزش و پــرورش در
ســریع تریــن زمــان ممکــن حــل و فصــل
شــود.

