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مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب :

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

انتقال آب بدون در نظر گرفتن مدیریت مصرف رواج بد مصرفی است

مبارزه با فساد سیاسی بازی نیست

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی گفــت  :مبــارزه
بــا فســاد و دفــاع از اصــول و
ارزش هــای انقــاب اســامی،
سیاســی بــازی نیســت
و حمایــت از شــفافیت و
جــوان ســازی بخــش هــای
مدیریتــی کشــور از اصــول و اهــداف انقــاب اســامی بــه
شــمار مــی رود.
بــه گــزارش وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی« ،محمــد
شــریعتمداری» در دیــدار و گفــت وگــوی صمیمــی بــا
فرزنــدان شــاهد ایــن وزارتخانــه افــزود :بــه تعبیــر امــام راحل،
شــهدا چــراغ هدایــت هســتند و مســیری را همــوار کردنــد
کــه جامعــه بتوانــد در جهــت رشــد و تعالــی حرکــت کنــد.
وی تاکیــد کــرد :جنــگ مــا حقطلبانــه و بــرای دفــاع از
ارزشهــای انقــاب اســامی بــود و شــهدای مــا جــزء
مظلومــان تاریــخ هســتند.
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد :در هشــت
ســال دفــاع مقــدس ،خلــوص نیــت حــرف نخســت را مــی
زد و بایــد در دفــاع از انقــاب اســامی و ارزش هــای آن
ایســتادگی کــرد.
وی یــادآور شــد :جوانــان امــروز اهــل معاملــه و تعارفــات
نیســتند ،بلکــه بــه دنبــال ایــده هــای نویــن و شــفاف ســازی
هســتند .بایــد شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه بــه اصــول
اخالقــی انقــاب بازگردیــم.
شــریعتمداری خاطرنشــانکرد :فرزنــدان شــاهد میتواننــد
بــا روحیــه انقالبــی خــود گامهایــی قــوی بــرای پیشــرفت
کشــور بردارنــد .

نایب رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت اعالم کرد:

میزان استقبال مردم از کارت سوخت شخصی

نایــب رئیــس و عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه جایــگاهداران
ســوخت گفــت :همچنــان مــردم نســبت بــه اســتفاده از
کارت ســوخت شــخصی خودشــان بــی تفــاوت هســتند و
تــا زمانــی کــه کارت ســوخت جایــگاهداران در اختیارشــان
قــرار میگیــرد ،مــردم تمایلــی بــه اســتفاده از کارت
ســوخت شــخصی خودشــان ندارنــد .عطاپــور در گفتوگــو
بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر جایگاههــا
در حــال ســرویسدهی بــه مــردم هســتند و بــا اشــاره بــه
ایجــاد مشــکالتی بــا اجــرای طــرح الــزام اســتفاده از کارت
ســوخت اظهــار کــرد :در حــال حاضــر بــرای مــردم چنــدان
تفاوتــی نــدارد کــه از کارت ســوخت جایگاههــا و یــا از کارت
ســوخت شــخصی خودشــان اســتفاده کننــد .وی بــا اشــاره
بــه موضوعــی کــه وزیــر نفــت بــه تازگــی اعــام کــرده کــه
قــرار اســت ســهمیه کارت ســوخت جایــگاهداران کاهــش پیــدا
کنــد ،اظهــار کــرد :ایــن مســاله هنــوز بــه مــا اعــام نشــده و
مــا هیــچ اطالعــی از آن نداریــم و الزم اســت کــه وزارت نفــت
اطالعــات درســتی در ایــن بــاره اعــام کنــد.
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه جایــگاهداران ســوخت بــا تاکیــد
بــه ایــن موضــوع کــه اجــرای چنیــن طرحهایــی بایــد بــا
مشــورت انجــام بگیــرد ،گفــت :بنــده نمیدانــم کــه اکنــون بــا
اجــرای ایــن طــرح چــه چیــزی در حــال آزمایــش اســت و بایــد
بررســی شــود کــه اجــرای ایــن طــرح بــا روش درســتی پیــش
رفتــه یــا خیــر .عطاپــور دربــاره میــزان اســتقبال مــردم از کارت
ســوخت شــخصی گفــت :در حــال حاضــر در جایگاههــا نشــانی
از اســتقبال افــراد نســبت بــه ایــن طــرح دیــده نمیشــود و
بــرای اجــرای ایــن طــرح ،الزم اســت تــا از روشهــای درســتی
اســتفاده شــود .بــه طــور مثــال میتــوان بــرای اســتفاده از
کارت ســوخت جایــگاهداران مبلغــی را در نظــر گرفــت کــه بــه
اعتقــاد مــن در ایــن صــورت ایــن طــرح بــه درســتی اجرایــی
میشــود .او بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت قانــون دریافــت
حــق الزحمــه و حــق العمــل از مــردم گفــت :ایــن قانــون هنــوز
اجرایــی نشــده امــا از طریــق مجلــس و ســازمان برنامــه بــه
دنبــال اجــرای ایــن قانــون هســتیم .وی بــا بیــان اینکــه
پیشبینــی میکنیــم کــه نهایتــا تــا آخــر مهــر مــاه همــه
افــراد کارت ســوخت داشــته باشــند ،تاکیــد کــرد :الزم اســت
همــه افــراد از کارت ســوخت شــخصی خودشــان اســتفاده
کننــد کــه اگــر زمانــی ســهمیهبندی صــورت گرفــت ،مشــکلی
بــرای ایــن افــراد بــه وجــود نیایــد.

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و بهــره بــرداری منابــع آب زیرزمینی
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران گفــت :انتقــال آب بــدون
در نظــر گرفتــن مدیریــت مصــرف رواج بــد مصرفــی اســت.
ســید محمدعلــی مصطفــوی در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا
ایرنــا افــزود :تــا زمانــی کــه مصــرف آب بهینــه ســازی نشــده
باشــد و تــداوم روشهــای غلــط و تامیــن آب از هرجایــی
صــورت گیــرد ،صحیــح نیســت.
وی افــزود :انتقــال آب ازخلیــج فــارس بایــد ارزیابــی شــود
کــه بــا چــه قیمتــی صــورت گیــرد و فاکتورهــای آن
چیســت؟ اینکــه انتقــال آب از یــک حوضــه بــه حوضــه ای
دیگــر صــورت گیــرد درجــای خــود پذیرفتــه اســت ،امــا بایــد

مشــخص شــود انتقــال آب بــه چــه میــزان انجــام مــی شــود
و در واقــع بــه چــه قیمتــی صــورت مــی گیــرد.
مصطفــوی اضافــه کــرد :امــروزه در ســطح جهــان ابتــداء بــرای
برطــرف کــردن هــدر رفــت آب ،بــد مصرفــی و ســوء مصــرف
آب اقــدام شــود و در آخــر چنانچــه نتیجــه ای حاصــل نشــد،
بــرای انتقــال آب اقــدام شــود .در کشــورهم بایــد ابتــداء بــر
مدیریــت مصــرف صحیــح و جلوگیــری از هــدر رفــت آب
تاکیــد شــود ،ســپس اقــدام هــای دیگــر بــه اجــرا گذاشــته
شــود.
مدیــرکل دفتــر حفاظــت و بهــره بــرداری منابــع آب
زیرزمینــی شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران گفــت :اکنــون
بایــد دیــد در مناطقــی کــه قــرار اســت انتقــال آب انجــام
شــود ،بــد مصرفیهــا اصــاح شــده و بــرای تحقــق ایــن
مهــم ،مدیریــت مصــرف صحیــح بایــد پیــاده شــود و نیــز
هــدر رفــت آب مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.

وی خاطرنشــان ســاخت :تازمانــی کــه ایــن امــور محقــق
نشــده ،انتقــال آب ،مصــرف بیشــتر را دامــن خواهــدزد و ایــن
درســت نیســت.
مصطفــوی افــزود :براســاس مصوبــه هــای شــورای عالــی
آب ،صنایــع مــی بایســت از پســاب و آب نامتعــارف بــرای
فعالیتهــای صنعتــی خــود بهــره گیرنــد نــه آنکــه بــرای
آنهــا بــه هرقیمتــی انتقــال آب انجــام شــود.
ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد :ژاپــن تــا  ۱۲بــار از آب
اســتفاده مجــدد دارنــد و در ایــران مــی تــوان ایــن طــرح را
در سراســر کشــور بــه اجــرا گذاشــت و ازنتایــج آن اســتفاده
کــرد و بهتــر اســت بــه جــای انتخــاب کارآســان کاردرســت
را انجــام داد.
وزارت نیــرو در تــاش اســت کار انتقــال آب از خلیــج فــارس
بــه خراســان هــای جنوبــی ،مرکــزی و شــمالی و اســتان
ســمنان را بــه مرحلــه اجــرا در آورد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

دولت باید حساب های بانکی را رصد کند
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی،
دربــاره روش هــای ممکــن شناســایی دهــک هــای مختلــف
جامعــه رصــد حســاب هــای بانکــی را از جملــه ابزارهــای در
اختیــار دولــت دانســت و گفــت :وظیفــه حاکمیــت ،رصــد
حســاب هــای مالــی اســت؛ امــروز در کشــورهای توســعه یافتــه
بــه ســادگی حســاب همــه مــردم در ســامانه هــای ملــی رصــد
مــی شــود.
«ســید حســن حســینی شــاهرودی» ســخنگوی کمیســیون
اقتصــادی مجلــس در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار ایرنــا مبنــی
بــر چگونگــی معیــار تشــخیص ســه دهــک بــاالی جامعــه
توســط دولــت بــرای حــذف یارانــه نقــدی آن هــا ،گفــت:
معمــوال در تمــام جوامــع در حــوزه هــای اقتصــادی ،جامعــه
از نظــر ســطح درآمــد بــه ده دهــک تقســیم بنــدی مــی شــود.
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هــر ســال ممکــن اســت ایــن
حداقــل و حداکثرهــا بســته بــه تولیــد ناخالــص ملــی ،نــرخ
تــورم و عوامــل متعــدد دیگــری متفــاوت باشــد.
وی افــزود :دهــک هــا براســاس جمعیــت و بــر مبنــای تعــداد
نفــرات تقســیم مــی شــوند .یعنــی در ایــران بــا  ۸۰میلیــون
جمعیــت هــر دهــک  ۸میلیــون جمعیــت خواهــد داشــت.
حســینی تصریــح کــرد :در کشــورهای توســعه یافتــه کــه
اختــاف طبقاتــی زیــادی وجــود نــدارد ،درصــد کمــی زیــر خــط

فقــر محســوب مــی شــوند و درصــد کمــی هــم جــزو پردرآمــد
هــای جامعــه هســتند .امــا بقیــه جامعــه بــه شــکلی نرمــال در
رده هــای مختلــف درآمــدی نزدیــک بــه هــم توزیــع شــده انــد
و بــه ایــن صــورت دهــک هــای دهگانــه متعادلــی تشــکیل مــی
شــود امــا در کشــور مــا اینگونــه نیســت .بــه دلیــل افزایــش
ضریــب جینــی در ســال هــای گذشــته ،اختــاف طبقاتــی
زیــادی را شــاهد هســتیم و ایــن باعــث شــده اســت تــا درصــدی
پردرآمــد و درصــد بســیار زیــادی کــم درآمــد باشــند.
وی دربــاره ابزارهــای دولــت بــرای شناســایی ایــن دهــک هــا
خاطــر نشــان کــرد :بــرای شناســایی دهــک هــای مختلــف
ســامانه هایــی در وزارت رفــاه ،ســازمان اداری اســتخدامی و
ســازمان هدفمنــدی یارانــه هــا و دیگــر ســازمان هــای مرتبــط
وجــود دارد کــه ایــن امــکان را بــه دولــت مــی دهــد ،تــا بــه
راحتــی ایــن مســاله را رصــد کنــد.
نماینــده مــردم شــاهرود و میامــی بــا یــادآوری اعــام آمادگــی
وزیــر رفــاه در مجلــس مبنــی بــر تعییــن دقیــق هــر ده
دهــک جامعــه ،افــزود :ناهماهنگــی هایــی مابیــن حــوزه هــای
اقتصــادی دولــت وجــود دارد و بعضــا سیاســت هــای ابالغــی کــه
از کنــارش گــذر مــی شــود ،منجــر بــه ایــن شــده تــا در چندیــن
ســال گذشــته تعریــف دقیقــی از شــرایط دهــک هــای مختلــف
جامعــه ارائــه نشــود.

نماینــده اصولگــرای مجلــس گفــت :مجلــس از شــیوه شناســایی
دهــک هــا توســط دولــت خبــر نــدارد ،امــا دولــت بایــد از
ایــن ســامانه هــا اســتفاده کنــد .در بحــث هدفمنــدی یارانــه
هــا ،در مــاده  ۱۶۸مکــرر قانــون مالیــات هــای مســتقیم قیــد
شــده اســت هــر فــردی کــه درآمــدی دارد بــه عنــوان مــودی
مالیاتــی شــناخته مــی شــود .ایــن مــودی مالیاتــی ســبد
درآمدیــش مشــخص اســت .اموالــش اعــم از زمیــن ،خــودرو
و غیــره مشــخص اســت .ســامانه ای کــه مــا در همــه حــوزه
هــا از ثبــت اســناد و احــوال گرفتــه تــا ســامانه هــای بانکــی در
بانــک مرکــزی داریــم ،مــی تواننــد امــوال و دارایــی هــای افــراد
را رصــد کننــد و از ایــن طریــق افــراد پردآمــد و کــم درآمــد
شــناخته شــوند.
وی افــزود :چنانچــه ایــن ســامانه هــا بــه یکدیگــر متصــل شــوند،
از طریــق ســامانه ثبــت اســناد تمــام معامالتــی کــه در دفتــر
اســناد رســمی انجــام مــی شــود ،مشــخص اســت .ســامانه بانــک
مرکــزی تمــام حســاب هــای بانکــی را مــی توانــد رصــد کنــد و
اگــر بــه بــورس وصــل بشــود ،میــزان ســهام هــر فــردی قابــل
محاســبه اســت.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان:

رئیس سازمان خصوص سازی اعالم کرد؛

قانون اساسی ستون فقرات مدیریت کشور است

کارگران هپکو با دریافت حقوق معوقه دیگر هیچ مطالبه ای ندارند

رئیــس پژوهشــکده شــورای نگهبــان گفــت:
قانــون اساســی ســتون فقــرات مدیریــت کشــور
اســت و الزم اســت بیــش از گذشــته بــه ایــن
قانــون اهتمــام شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســیامک ره پیــک در
نشســت خبــری اولیــن همایــش  ۴۰ســال
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران،
ظرفیتهــا ،دســتاوردها و چشــم اندازهــا،
گفــت :ایــن همایــش بــه مناســبت چهلمیــن
ســال تصویــب قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران برگــزار مــی شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه قانــون اساســی ســتون
فقــرات در مدیریــت نظــام تقنینــی کشــور
اســت و ســایر قوانیــن بــر اســاس قانــون
اساســی ســنجش میشــوند ،ادامــه داد :قانــون
اساســی در کشــور پــس از پیــروزی انقــاب
در آذر ســال  ۱۳۵۸تصویــب شــد و در ســال
 ۶۸امــکان بازنگــری در قانــون اساســی پیــش
بینــی شــد .عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان
همچنیــن بــه کارکردهــای پژوهشــگده شــورای
نگهبــان پرداخــت و یــادآور شــد :مســائل
علمــی و پیشــنهادات علمــی بــر مبنــای
پژوهشهــا از پژوهشــکده بــه شــورای نگهبــان
پیشــنهاد میشــود ،مــا بــه توســعه قانــون

اساســی توجــه داریــم.
رهپیــک بــه برخــی از آرمانهــای موجــود در
قانــون اساســی اشــاره و بیــان کــرد :بایــد
بــه ایــن آرمانهــا در گام دوم انقــاب چــه
در ســطح عمومــی و ســطح نخبــگان بیشــتر
توجــه شــود ،الزم اســت بیــش از گذشــته
بــه قانــون اساســی اهتمــام شــود و همایــش
قانــون اساســی بــه عنــوان یــک نهــاد و
دبیرخانــه شــکل بگیــرد و بــه صــورت علمــی
بیشــتر بــه قانــون اساســی توجــه شــود.
دبیــر همایــش  ۴۰ســال قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران در مــورد
همکاریهــا و برنامــه ریزیهــای انجــام شــده
بــرای برگــزاری همایــش چهــل ســال قانــون
اساســی ،افــزود :شــورای سیاســتگذاری
ایــن همایــش بــا مشــارکت قــوای ســه گانــه
و کمیتــه علمــی بــا مشــارکت بیــش از ۳۰
دانشــکده شــکل گرفتــه اســت و امیدواریــم
کــه ایــن همایــش برگــزار شــود.
وی دربــاره میــزان اســتقبال از همایــش ۴۰
ســال قانــون اساســی گفــت :تــا امــروز بیــش
از  ۲۳۰چکیــده همایــش ارســال شــده ،فراخــوان
دریافــت مقالــه تــا انتهــای شــهریور اعــام شــده
بــود البتــه ایــن مهلــت تــا  ۷مهــر تمدیــد شــد.

علیرضــا صالــح رئیــس ســازمان خصوصــی
ســازی از پرداخــت حقــوق معــوق بــه
کلیــه کارگــران شــرکت هپکــو خبــر
داد و افــزود :بــا ایــن پرداخــت ،حقــوق
کارگــران ایــن کارخانــه بــه روز شــد و
آنهــا هیــچ مطالبــه ای ندارنــد.
صالــح دربــاره جزئیــات پرداخــت معوقــات
کارگــران کارخانــه هپکــوی اراک بــه
ِ
خبرنــگار ایرنــا گفــت :مــا امــروز بــا توجــه
بــه دســتوری کــه رئیــس جمهــوری
محتــرم بــرای بازگردانــدن مالکیــت
شــرکت هپکــو بــه مالکیــت دولــت
داشــت در ابتــدا حقــوق معــوق کلیــه
کارکنــان ایــن شــرکت را بــه وســیله
تســهیالتی کــه از بانــک ملــی دریافــت
کردیــم ،پرداخــت کــرده ایــم.
رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی ادامــه
داد :امــا یکــی از کارهــای اساســی کــه مــا
بعــد از بازگردانــدن شــرکت هپکــو بــه
دولــت دنبــال مــی کنیــم ایــن اســت کــه
ان شــااهلل ظــرف آینــده نزدیــک (یکــی دو
مــاه آینــده) بــا روش جدیــد ایــن شــرکت
را بازســازی ســاختاری کنیــم و در قالــب

پیمــان مدیریــت ،تولیــد ایــن شــرکت را
روی ریــل آورده و بتوانیــم افتخاراتــی کــه
ایــن شــرکت در طــول دوران فعالیــت
خــود از جملــه در جنــگ تحمیلــی کــه
در قســمت مهندســی رزمــی ،خدمــات
شــایانی داشــته بــه اوج خــودش برســانیم.
صالــح تصریــح کــرد :مــا بــه دنبــال آن
هســتیم کــه ان شــااهلل ظــرف یکــی دو
مــاه آینــده بــا متقاضیانــی کــه ایــن
آمادگــی را دارنــد ،بــه گونــه ای کــه
بتواننــد از حداکثــر ظرفیــت تــوان تولیــد
اســتفاده کننــد و شــرکت را روی غلتــک
تولیــد بیاندازنــد ،ایــن شــرکت را بــه
آنهــا واگــذار کنیــم و بتوانیــم شــرکت
را مجــددا بــه اوج اقتــدار خــودش
بازگردانیــم.

