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رئیس سازمان برنامه و بودجه :

بودجه سال آینده با هدف وابستگی کمتر
به نفت بسته میشود
جلســه مجمــع عمومــی فراکســیون
امیــد مجلــس شــورای اســامی بــا
حضــور محمدباقــر نوبخــت ،رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
برگ ـزار شــد .محمدباقــر نوبخــت،
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
بــا حضــور در مجمــع عمومــی
فراکســیون امیــد ،درخصــوص شـرایط قتصــادی کشــور و نحــوه مدیریــت
منابــع بــه ویــژه در شــش ماهــه دوم ســال  ۹۸توضیحاتــی را ارائــه کــرد.
بــه گفتــه فاطمــه ذوالقــدر ،نماینــده مــردم ته ـران ،نوبخــت بــا تصریــح
بــر اینکــه دولــت در ایــن شــرایط توانســت هزینههــا و مصارفــش را
مدیریــت کنــد ،گفــت :آقــای نوبخــت گفــت کــه دولــت توانســته بــا
مدیریــت منابــع و صرفــه جویــی در هزینههــا از بــه وجــود آمــدن
بحـران بودجـ های جلوگیــری کنــد .در ایــن جلســه همچنیــن در خصــوص
تغییــر در نظــام بودجــه ریــزی و نحــوه تخصیــص هــا نیــز گزارشــی ارائــه
شــد کــه بــر اســاس آن بودجــه  ۹۹براســاس واقعیتهــا و بــا توجــه
بــه ظرفیتهــای مالیاتــی و  ...کشــور بــا وابســتگی کمتــر بــه درآمــد
نفــت بســته خواهــد شــد و ســعی میکنیــم در زمــان مقــرر بودجــه را
تقدیــم مجلــس کنیــم.
پــس از ارائــه گ ـزارش نوبخــت ،نماینــده مرکــز پژوهــش هــای مجلــس
بــه ارائــه گ ـزارش ایــن مرکــز ب ـرای اعضــا فراکســیون امیــد پرداخــت.

نماینده مردم گرگان و آققال در مجلس :

حقوق بعضی مدیران قانونی اما باالتر از
حد انتظار جامعه است

نماینــده مــردم گــرگان و آققــا در مجلــس دربــاره اینکــه چــرا
بعضــی دســتگاهها در ارائــه اطالعــات حقوقــی شــفاف عمــل
نمیکننــد ،گفــت :حقــوق مدیــران بعضــی از ارگانهــا قانونــی امــا
باالتــر از حــد انتظــار جامعــه اســت و ممکــن اســت بعضــی از ایــن
نهادهــا از متعــادل کــردن حقوقهــا امتنــاع کننــد.
نورمحمــد تربتینــژاد در گفتوگــو بــا ایســنا ،در مــورد ضــرورت
شــفاف ســازی حقــوق مدیــران دســتگاه هــای مختلــف گفــت:
مســلما حقــوق و مزایایــی کــه مدیــران دریافــت میکننــد ،بایــد
در چارچــوب قانونــی یــا آییننامههــای همــان ارگان باشــد .یکــی
از وظایــف نظارتــی دســتگاهها ایــن اســت کــه مــردم را نســبت
بــه حقــوق مدیــران آگاه کننــد .اگــر ایــن اتفــاق بــه صــورت کامــل
بیفتــد میتوانیــم قانونــی بــودن یــا نبــودن حقــوق مدیــران را
بررســی کنیــم .وی شــفاف ســازی حقــوق مدیــران را مانعــی بــرای
فســاد دانســت و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا بعضــی از
دســتگاهها در اعمــال شــفافیت تعلــل میکننــد ،گفــت :یکــی
از دالیــل ،ســهلانگاری مدیــران مختلــف ارگانهاســت .یکــی از
دالیــل دیگــر ایــن اســت کــه حقــوق مدیــران بعضــی از ارگانهــا
بــه دلیــل ماهیــت و شــرایط کاری کــه دارنــد ،زیــاد اســت .ایــن
حقوقهــا قانونــی امــا باالتــر از حــد جامعــه اســت.
نماینــده مــردم گــرگان و آققــا در مجلــس در مــورد ضــرورت
مطابقــت ایــن قوانیــن بــا عــرف گفــت :ایــن قوانیــن در طــول
ســالیان متمــادی وضــع شــده اســت .نظــر مــن ایــن اســت کــه
خــوب اســت کــه ایــن حقوقهــا بــه حــد متعادلــی بازگــردد و
بــه نوعــی بــا عــرف هماهنــگ باشــد امــا ایــن تعــادل نیازمنــد
بررس ـیها و زمــان بیشــتر اســت چــون ممکــن اســت بعضــی از
ارگانهــا و نهادهــا از ایــن موضــوع امتنــاع کننــد.

فعال سیاسی اصالحطلب :

رعایت اخالق یک امر مهم در علم سیاست است
یــک فعــال سیاســی اصالحطلــب گفت:رعایــت اخــاق در علــم
سیاســت امــری مهــم اســت و بــه عنــوان یــک اصــل وجــود
دارد .سیاســت ورزی در کشــور مــا کــه عنــوان جمهــوری
اســامی را یــدک مــی کشــد بایــد مبتنــی بــر آموزههــای
دینــی باشــد.
علــی تاجرنیــا در گفــتو گــو بــا ایســنا ،در بــاره ضــرورت
حفــظ اخــاق در مســئولیتهای سیاســی اظهــار کــرد:
رعایــت اخالقیــات در علــم سیاســت امــری مهــم اســت و بــه
عنــوان یــک اصــل وجــود دارد .سیاســت ورزی در کشــور مــا که
عنــوان جمهــوری اســامی را یــدک مــی کشــد بایــد مبتنــی بر
آموزههــای دینــی باشــد .از آنجایــی کــه پیامبــر(ص) گفتهانــد
بــرای احیــای اخالقیــات مبعــوث شــدهاند همــواره بایــد
ایشــان را ســر مشــق قــرار بدهیــم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی:

روند خصوصیسازی دولت را به کارفرمای بزرگ تبدیل کرد

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــا انتقــاد از رونــد
خصوصــی ســازی در کشــور گفــت :بــا ایــن رونــد پــس از
گذشــت حــدود  ۲دهــه هــم دولــت بــه صــورت کارفرمــای
بــزرگ عمــل میکنــد و هــم ثــروت در دســت افــراد و
گروههــای خــاص گــردش مــی کنــد؛ یــک طبقــه الیگارشــی
ظهــور کــرده کــه هــم ثــروت و هــم قــدرت را در دســت دارد
«محمــود صادقــی» نماینــده مــردم تهــران در نطــق میــان
دســتور خــود در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی
بــا انتقــاد از رونــد حصوصــی ســازی در کشــور اظهارداشــت:
همــه روزه شــاهد اعتراضــات کارگــران «نیشــکر هفــت تپــه»،
«هپکــوی اراک» و واحدهایــی هســتیم کــه از طریــق خصوصی
ســازی واگــذار شــده انــد؛ بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت نیــاز
اســت رونــد خصوصــی ســازی و سیاســت هایــی کــه طــی ۱۸
ســال و نزدیــک بــه  ۲دهــه انجــام شــده مــورد نقــد و بازنگــری
قــرار گیــرد.
وی افــزود :بنابــر اطالعــات موجــود در ســازمان خصوصــی
ســازی بیــش از  ۶۰درصــد ارزش واگذاریهــا از طریــق
بــورس و فرابــورس بــوده اســت کــه البتــه ایــن امتیــاز بــوده و
باعــث رشــد بــازار ســرمایه شــده اســت ،امــا چــون بیــش از ۹۰
درصــد ایــن واگذاریهــا بــه صــورت بلوکــی انجــام گرفتــه؛

یکــی از اهــدف مهــم سیاســتهای کلــی یعنــی گســترش
مالکیــت عمومــی و عدالــت اجتماعــی محقــق نشــده اســت.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــا بیــان ایــن کــه ســهم
بخــش خصوصــی واقعــی از واگذاریهــا تنهــا حــدود ۱۷
درصــد اســت ،گفــت :عمــده ســهم متقاضیــان متعلــق بــه
نهادهــای عمومــی غیردولتــی اســت و ســهم بخــش خصوصــی
واقعــی بســیار انــدک اســت؛ نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــا
ســهمی بیــش از  ۶۰درصــد رتبــه نخســت را در واگذاریهــا
دارد ،ایــن وضعیــت باعــث شــده کــه بــا پدیــده مبهــم و
غیرشــفاف خصولتــی مواجــه شــویم در دنیــا نمونههــای
موفــق خصوصیســازی از شــفافیت برخــوردار هســتند و در
مراحــل بعــدی از بنگاههــای کوچــک آغــاز کردنــد کاری کــه
مــا برعکــس انجــام دادیــم.
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد:
اکنــون معضــات ناشــی از ایــن سیاســتها کشــور را بــا
مشــکل مواجــه کــرده اســت و چــوب آن را کارگــران نیشــکر
هفــت تپــه و هپکــوی اراک میخورنــد.
صادقــی گفــت :بنابــر گــزارش دیــوان محاســبات
واگذاریهایــی کــه در نیشــکر هفتــه تپــه ،هپکــوی اراک،
«ماشــین ســازی تبریــز»« ،کشــت و صنعــت مغــان»،

«پاالیــش نفــت کرمانشــاه» و «آلومینیــوم المهــدی» انجــام
شــده اســت؛ مصوبــه شــورای عالــی اصــل  ۴۴مبنــی بــر احــراز
پایــش اهلیــت مدیریتــی مشــتریان رعایــت نشــده اســت.
وی افــزود :قانــون سیاســت هــای اصــل  ۴۴را بــه گونــه
ای اجــرا کردیــم کــه منجــر بــه نقــض اصــل  ۴۳شــده کــه
مقرراتــی بــرای تامیــن اســتقالل اقتصــادی جامعــه ،ریشــه کن
کــردن فقــر و محرومیــت ،تامیــن شــرایط کار بــرای همــه کــه
نــه بــه تــدوام ثــروت در دســت افــراد خــاص منتهــی شــود و
نــه دولــت را بــه صــورت کارفرمــای بــزرگ مطلــق درآورد؛
اکنــون پــس از گذشــت حــدود  ۲دهــه هــم دولــت بــه صــورت
کارفرمــای بــزرگ عمــل مــی کنــد و هــم ثــروت در دســت
افــراد و گــروه هــای خــاص گــردش مــی کنــد.
صادقــی بــا بیــان اینکــه ایــن رونــد بــه ظهــور یــک طبقــه
الیگارشــی منجــر شــده اســت کــه هــم ثــروت و هــم قــدرت را
در دســت دارد ،ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه «آیــا مجتمــع
حــوزوی کــه کارش تربیــت طــاب اســت مــی توانــد واحــدی
صنعتــی را اداره کنــد.

واکنش معاون درمان وزیر بهداشت به ویزیت بیماران توسط دانشجویان :

دانشجویان رشته های پزشکی صالحیت ویزیت بیماران را دارند
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت دربــاره ویزیــت بیمــاران توســط
دانشــجویان رشــته پزشــکی در بیمارســتانهای آموزشــی
گفــت :دانشــجویان ســال بــاالی تخصــص رشــتههای پزشــکی
بــه عنــوان دســتیار زیــر نظــر پزشــکان متخصــص ایــن رشــته
بــه بیمــاران خدمــات ارائــه مــی دهنــد و ایــن افــراد صالحیــت
ویزیــت بیمــاران را دارنــد.
قاســم جــان بابایــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا دربــاره
ویزیــت بیمــاران توســط دانشــجویان رشــته پزشــکی در
بیمارســتانهای آموزشــی افــزود :پزشــکان مقیــم در
بیمارســتانهایی حضــور دارنــد کــه آموزشــی نیســتند زیــرا
در بیمارســتانهای آموزشــی ،رزیدنــت ســال یــک تــا ســال
چهــار حضــور دارنــد.
وی افــزود :مــا بــه لحــاظ منابــع ،بایــد عمــا پزشــکان مقیــم
را در بیمارســتانی بگذاریــم کــه حضــور پزشــک آنجــا ضــرورت
بیشــتری دارد .دســتیار پزشــک هــم پزشــک اســت چــون
تخصــص آن رشــته را دارد .در برخــی رشــته هــا ،پزشــکان

رزیدنــت مــا دانشــجویان ســال باالیــی آن رشــته هســتند.
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت گفــت :تقریبــا بیــش از ۸۰۰
پزشــک مقیــم در بیمارســتانهای درمانــی داریــم .البتــه،
اعتراضــی کــه گاهــی افــراد دارنــد ایــن اســت کــه رزیدنــت
ســال یــک ،بیمــار را ویزیــت کــرده ولــی رزیدنــت ســال باالتــر
ندیــده کــه بالفاصلــه تذکــر بــرای آن دانشــگاه نوشــته ایــم
یــا مثــا مریــض بایــد بــه موقــع بــه اتــاق عمــل مــی رفــت
بــا یــک مقــدار تاخیــر بــه اتــاق عمــل رفتــه اســت کــه اینهــا
پیگیــری و تذکــر داده شــده اســت.
وی ادامــه داد :گاهــی وقتهــا ،مــردم انتظــار دارنــد ســریع
کارشــان انجــام شــود در حالیکــه اقدامــات پزشــکی
زمانبنــدی دارد .بــه عنــوان مثــال هفتــه قبــل در بازدیــد از
یکــی از بیمارســتانها متوجــه شــدم کــه همراهــان یکــی از
بیمــاران خیلــی آشــفته هســتند و آنهــا معتــرض بودنــد کــه
چــرا کار بیمارشــان کــه دســتش شکســته بــود ،انجــام نمــی
شــود .ایــن مریــض ،یــک فــرد هفتــاد ســاله بــود کــه بــه خاطر

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی :

کهولــت ســن بایــد مشــاوره قلــب و ریــه می شــد و قنــد باالیی
هــم داشــت کــه نیازمنــد کنتــرل بــود .بــرای وی آتــل بســته و
زخمــش را شستشــو داده بودنــد .ایــن فــرد عملــش بایــد بــا
دو ســه روز تاخیــر انجــام میشــد چــون بایــد قنــدش تنظیــم
میشــد و از وضعیــت قلبــش هــم مطمئــن میشــدند.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت بــه خطــرات شــتابزدگی در
رســیدگی بــه وضعیــت بیمــاران اورژانســی اشــاره کــرد و
گفــت :وقتــی مریــض را اورژانســی اتــاق عمــل میبریــم ،در
صورتیکــه مشــکالت داخلــی همچــون فشــار خــون ،دیابــت و
 ...دارد عــوارض و تبعــات بیشــتری بــرای بیمــار ممکــن اســت
ایجــاد شــود .گاهــی وقــت هــا مــردم انتظــار دارنــد کارشــان
ســریع انجــام شــود امــا شــاید ایــن کار بایــد بــا رعایــت
شــرایطی صــورت گیــرد کــه زمانبــر اســت.

معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت:

مشکالت حوزه کارگری و صنفی را به مسائل امنیتی تبدیل نکنیم

بومیسازی  ۲۰فناوری در دستور کار پژوهشگران قرار گرفت

برخــی افــرادی کــه مقصــر نبودنــد هــم
دچــار مشــکل شــدند و مــا معتقدیــم بایــد
نهایــت دقــت در رســیدگی بــه پرونــده آنهــا
بــه عمــل بیایــد تــا حقــی تضییــع نشــود و
شــاهد ایــن نباشــیم کــه مشــکالت حــوزه
کارگــری و صنفــی تبدیــل بــه مســائل
امنیتــی شــود.
نماینــده مــردم اراک در مجلــس بــا بیــان
اینکــه همــه مســووالن خصوصــا اســتاندار
حــق اعتــراض کارگــران را پذیرفتهانــد،
یــادآور شــد :بــه هــر حــال کارگــران
مطالبــات بــه حقــی داشــتند و علیرغــم
وعدههــای مکــرر نســبت بــه آنهــا خلــف
وعــده صــورت گرفتــه و مشــکالت شــرکت
تــداوم داشــته اســت .امــا نحــوه اعــام
اعتــراض خصوصــاً بســتن ریــل سراســری
راهآهــن کــه اختالالتــی را ایجــاد کــرد
شــاید چنــدان متعــارف نبــود ،کارگــران نیــز
بایــد در اعــام اعتــراض خــود بــه گون ـهای
عمــل کننــد کــه بــرای خودشــان و ســایرین
مشــکلی ایجــاد نشــود و مســئوالن هــم بایــد
بــا پذیــرش حــق اعتــراض فضایــی را ایجــاد
کننــد کــه در آن فضــا افــراد اعتراضــات
خــود را مطــرح کننــد.

و تجــارت ،اجــرای طــرح تــاپ را بخــش
عرضــه و تقاضــا اقتصــادی موثــر دانســت
و افــزود :در بخــش تقاضــا بــا همــکاری
دانشــگاه و صنعــت ،نیازهــای ایــن بخــش
بــرآورده میشــود و ایــن راهــکار مناســبی
بــرای تقویــت پیونــد صنعــت و دانشــگاه در
کنــار اشــتغالآفرینی اســت .وی بــا بیــان
ایــن کــه نتیجــه پیونــد دانشــگاه و صنعــت
در طــرح تــاپ ،ایجــاد واحدهــای کوچــک
نظاممنــد در داخــل واحدهــای تولیــدی بــا
بهرهگیــری از جوانــان دانشــگاهی اســت،
تصریــح کــرد :در ایــن مســیر ،حضــور
اســتادان دانشــگاهی باعــث تولیــد کاالی بــا
کیفیــت و دانــش بنیــان میشــود.
قبادیــان گفــت :در طــرح تــاپ ،دانشــجویان
بــه عنــوان پایاننامــه تحصیلــی ،حــل
مشــکل یــا رفــع نیــازی از جامعــه را در قالــب
طرحهــای دانــش بنیــان یــک کاال در واحــد
صنعتــی دنبــال میکننــد .معــاون وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار کــرد :در
ایــن مســیر کیفیــت و مرغوبیــت کاال نیــز
افزایــش و بــا علمــی شــدن مســیر تولیــد،
قیمــت تمــام شــده نیــز کاهــش مییابــد
و معضــل چرخــه تولیــد برطــرف میشــود.

نماینــده مــردم اراک در مجلــس شــورای
اســامی بــر ضــرورت پرهیــز از تبدیــل
مشــکالت حــوزه کارگــری و صنفــی بــه
مســائل امنیتــی تاکیــد کــرد.
علــی اکبــر کریمــی در گفتوگــو بــا ایســنا
دربــاره آخریــن وضعیــت کارگــران معتــرض
هپکــو گفــت :بــر اســاس گزارشــی کــه مــا
داریــم و پیگیریهایــی کــه کردیــم کلیــه
کســانی کــه در تجمعــات کارگران بازداشــت
شــده بودنــد آزاد شــدند ،امــا بالطبــع
تعــدادی از آنهــا بــه قیــد وثیقــه آزاد شــدند
و بایــد متعاقــب آن در سیســتم انتظامــی و
قضایــی برایشــان تعییــن تکلیــف شــود.
وی افــزود :مــا پیگیــر موضــوع از مراجــع
انتظامــی و قضایــی هســتیم تــا بــا نهایــت
رأفــت و مســاعدت بــا ایــن افــراد برخــورد
شــود ،بــه هــر حــال در شــلوغی روز حادثــه

معــاون آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
بومیســازی  ۲۰فنــاوری صنعتــی کــه در
 ۱۰ســال گذشــته بیشــترین هزینــه ارزی
را بــرای کشــور داشــته اســت در دســتورکار
محققــان و پژوهشــگران حــوزه صنعــت و
دانشــگاه قــرار گرفــت.
بــرات قبادیــان در گفــت وگــو بــا ایرنــا
جزئیــات بیشــتر دربــاره ایــن فنــاوری را بــه
زمــان دیگــری موکــول کــرد و افــزود :ایــن
فناوریهــای از ســوی متخصصــان جــوان
ایــران بومیســازی میشــوند.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح «تــاپ « در
کشــور افــزود :اجــرای طــرح توانمندســازی
تولیــد و توســعه اشــتغال پایــدار (تــاپ)
باعــث پیونــد تنگاتنــگ میــان صنعــت و
دانشــگاه در بومیســازی فنــاوری میشــود
تــا در آینــده بتــوان خدمــات مهندســی را نیز
صــادر کــرد .معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن

