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معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد:

تدوین برنامه مهارتآموزی متناسب با
نیازهای شغلی و فناوریهای جدید

معــاون اول رییــس جمهــوری
گفــت :ســازمان فنــی و حرفـهای
بایــد برنامــه  ۱۰ســاله متناســب
بــا نیازهــای مشــاغل ناشــی
از تکنولوژیهــای جدیــد را
تدویــن کنــد.
«اســحاق جهانگیــری» در دیــدار بــا رییــس ســازمان فن ـیو
حرفـهای کشــور افــزود :بایــد فرهنــگ مهــارت آمــوزی هــم در
زمینــه مهارتهــای عمومــی شــهروندان و هــم مهارتهــای
تخصصــی بــرای کســب شــغل گســترش یابــد .وی افــزود:
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در ایــن زمینــه
میتوانــد از ظرفیــت شــورای عالــی آمــوزش و تربیــت فنــی
و حرف ـهای و مهارتــی بهرهمنــد باشــد.
در ادامــه ایــن مراســم «علــی اوســط هاشــمی» رییــس
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای گفــت :الزم اســت ســاختار
ســازمان براســاس مربــی محــوری بــاز طراحــی شــود؛ بــه
گونــهای کــه مربیــان محــو ِر پایــه گــذار آموزشــگاههای
مــردم پذیــر و کارآمــد باشــند و از ایــن طریــق مهــارت
آمــوزی تبدیــل بــه یــک پــروژه ملــی شــود .وی افــزود:
توســعه اجتماعــی و اقتصــادی کشــور بــدون قائــل شــدن
نقــش جــدی بــرای مهــارت آمــوزی میســر نیســت .معــاون
وزیــر تعــاون تاکیــد کــرد :مهــارت آمــوزی بایــد پیوســت
پروژههــای کالن کشــور در قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی باشــد.

معاون وزیر دادگستری:

فساد اقتصادی موجب تضییع بیت المال می شود
معــاون وزیــر دادگســتری گفــت:
اگــر معامــات و رقابــت بــر پایــه
فســاد و رانــت مطــرح شــد ،عــده
ای محــروم و عــده ای بهــره
منــد خواهنــد شــد کــه موجــب
تضییــع حــق النــاس مــی شــود.
بــه گــزارش وزارت دادگســتری،
محمــود حکمــت نیــا معــاون وزیــر دادگســتری و دبیــر مرجــع
ملــی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد روز ســه شــنبه در ســمینار
علمــی تخصصــی ســاز و کارهــای بیــن المللــی در مبــارزه با فســاد
افــزود :وقتــی از مقولــه فســاد صحبــت مــی شــود ،بایــد بــه چنــد
عامــل متغیــر ایــن موضــوع بپردازیــم .چــرا کــه بحــث فســاد نــو
و جدیــد نیســت امــا آنچــه در دوره جدیــد مطــرح شــده اســت،
چرایــی بیــن المللــی شــدن آن اســت و اینکــه چــرا کشــورها تــن
بــه ایجــاد معاهــدات بیــن المللــی مــی دهنــد.
وی دربــاره اصــل مغفــول مانــده در صالحدیــد فســاد خاطرنشــان
کــرد :در صداقــت ،ذهــن ،زبــان و دســت حــرف اول را مــی زننــد
کــه ایــن اصــل در صالحدیــد فســاد هماننــد عنصــر شــفافیت
همــواره مغفــول مــی مانــد .حکمــت نیــا تاکیــد کــرد :عنصــر
نقــش هــا و فرایندهــا هــم از مقولــه هــای متغییــر در ایجــاد فســاد
هســتند کــه گاه قانــون ایــن فراینــد را برجســته مــی کنــد کــه در
کنــار نبــود صداقــت و شــفافیت متضمــن فســاد مــی شــود .وی
بــا یــادآوری ایــن کــه در ســاختار اجتماعــی و سیاســی قــدرت
انحصــاری بایــد وجــود داشــته باشــد ،تصریــح کــرد :قــدرت
انحصــاری و صالحدیــد قابــل دســت کاری شــدن نیســت امــا
صداقــت و شــفافیت قابــل دســتکاری اســت کــه بایــد بیشــتر بــه
آن توجــه شــود .امــا اینکــه چــرا فســاد تــا ایــن انــدازه قابــل توجــه
اســت ،بــه ایــن دلیــل اســت کــه فســاد بــرای حقــوق بشــر مضــر
اســت و آن را منهــدم مــی کنــد .معــاون وزیــر دادگســتری بــا
بیــان ایــن پرســش کــه چــرا فســاد در کشــوری بــر دیگــری اثــر
مــی گــذارد ،گفــت :دنیــای امــروز دنیــای اقتصــادی اســت و بعــد
بــه حقــوق و فرصــت هــا کشــانده مــی شــود .حــال اگــر بتوانیــم
رقابــت را در حــوزه کار و امــر خیــر ببریــم ،صحیــح اســت امــا اگــر
معامــات و رقابــت بــر پایــه فســاد و رانــت مطــرح شــد ،عــده ای
محــروم و عــده ای بهــره منــد خواهنــد شــد کــه موجــب تضییــع
حــق النــاس مــی شــود و در بعــد بیــن المللــی هــم بایــد ابزارهــای
شــفاف در حــوزه رقابــت وجــود داشــته باشــد تــا بــا خیــال راحــت
ورود و ســرمایه گــذاری کننــد .وی ادامــه داد :افــزون بــر ایــن در
صــورت وجــود فســاد بیــن المللــی ،ناامنــی هــم در بــی اعتمــادی
و مخــدوش شــدن حقــوق اشــاعه پیــدا مــی کنــد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

منابع حاصل از حذف یارانه دهکهای باال از ماه اول وارد چرخه اقتصاد میشود
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :هــر مقــدار منبعی
کــه از محــل حــذف یارانــه دهکهــای بــاالی درآمــدی بــه
دســت میآیــد از مــاه اول وارد چرخــه اقتصــاد میشــود و
در خزانــه باقــی میمانــد.
«محمــد شــریعتمداری» در حاشــیه نخســتین گردهمایــی
صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان ،روســتائیان و عشــایر
در محــل ســالن همایشهــای مرکــز قلــب تهــران ،گفــت:
مجلــس شــورای اســامی بــه دولــت اختیــار داده اســت کــه
نســبت بــه حــذف ســه دهــک درآمــدی بــاال اقــدام کنــد کــه
ایــن بــه لحــاظ تعــداد جمعیــت  ۲۴میلیــون نفــر میشــود.
وی افــزود :بررســیهای مــا در نمــودار میــزان درآمــد و
هزینــه خانــوار بــه شــکل حــرف یــو ( )Uاســت ،یعنــی جمــع
بســیار انــدک کمتــر از یــک دهــک افــرادی هســتند کــه
شــرایط زندگــی نامطلوبــی دارنــد و از ســوی دیگــر کمتــر از
یــک دهــک وضعیــت مطلوبــی دارنــد.
شــریعتمداری تصریــح کــرد :در حــذف دهکهــای بــاالی
درآمــدی و اســتفاده افــرادی کــه ناتوانــی مالــی دارنــد،
مشــکلی نداریــم و مــا در ایــن مســیر گام برمیداریــم.
وی افــزود :در ایــن دوره نزدیــک بــه  ۱۷۰هــزار خانــوار کــه

حــدود  ۷۰۰هــزار نفــر اســت را در مرحلــه اول در دســتور
حــذف افــراد متمکــن قراردادیــم کــه ضریــب خطایــی
کمتــری دارد؛ امــا هرچــه بــه ســمت جلــو حرکــت کنیــم
چــون بــه قاعــده یــو میرســیم میــزان درآمدهــای مشــابه
هــم در افــراد و خانوادههــا کــه طبقــات متوســط جامعــه را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد حتمــا بــا احتیــاط عمــل کنیــم.
وزیــر کار تاکیــد کــرد :بــه هیــچ وجــه قصــد نداریــم در
شــرایط بــد معیشــتی خانوارهــای متوســط و پاییــن جامعــه،
ضریــب خطــا افزایــش یابــد و بخشــی از آنهــا مشــمول
حــذف یارانهبگیــران شــوند بنابرایــن بــا ایــن دقــت نظــر
کنــدی مشــاهده میشــود امــا بــا کمــک تمــام بانکهــای
اطالعاتــی جامعتــر عمــل میکنیــم و تــاش داریــم بــه
اعتراضــات بــه موقــع رســیدگی کنیــم.
وی بیــان کــرد :تــا کنــون نزدیــک بــه  ۶هــزار و ۷۰۰
اعتــراض در ســامانه شــده اســت و افــراد اجــازه رســیدگی بــه
وضعیــت مالــی خــود را بــه مــا دادهانــد و بــرای ایــن منظــور
بیــش از یــک مــاه زمــان نیــازد دارد.
شــریعتمداری دربــاره اعتــراض برخــی افــراد بــا درآمــد بــاال
در ایــن ســامانه گفــت :اعتراضــات در جامعههــای هدفــی

صــورت میگیــرد کــه بســیار جــای تعجــب دارد بــه
گونـهای مدیــران کل برخــی دســتگاهها و صاحبــان مشــاغل
آزادی همچــون پیمکانــکاری کــه بــه طــور طبیعــی نبایــد
جــزو معترضیــن باشــند در بیــن معترضیــن وجــود دارد.
وی تاکیــد کــرد :بــا پاالیشــی کــه انجــام میدهیــم
حتمــا ایــن کار را انجــام میدهیــم کــه افــراد متمکــن بــا
درآمدهــای بــاال مشــمول دریافــت یارانــه نشــوند.
وزیــر کار دربــاره محــل هزینــه منابــع حاصــل از یارانــه
دهکهــای بــاالی درآمــدی ،گفــت :در اولیــن جلســه
نظارتــی حمایــت از معلولیــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
قشــر از مددجویــان در شــرایط مطلوبــی بــه ســر نمیبرنــد،
پیشــنهاد دادیــم منابــع حاصــل از ایــن دوره بــه ایــن امــر
اختصــاص یابــد و معــاون اول رییــس جمهــوری بــا آن
موافقــت کردنــد.
وی افــزود :امیدواریــم بــا اختصــاص ایــن مبلــغ بخشــی از
نیــاز آنهــا را تامیــن کنیــم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی:

نیروی انتظامی با کارگران هپکو مدارا کند
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس خطــاب بــه نیــروی انتظامــی
گفــت :انتظــار دارم کــه بــا قربانیهــای ســازمان خصوصــی
ســازی بــا مــدارا رفتــار شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــد علیرضــا بیگــی در جلســه علنــی
مجلــس شــورای اســامی در نطــق میــان دســتور خــود گفــت:
از نیــروی انتظامــی انتظــار دارم کــه بــا قربانیهــای ســازمان
خصوصــی ســازی بــا مــدارا رفتــار کنــد .اگــر کارگــران هپکــو
روی ریــل آهــن ســفره خــود را پهــن میکننــد و روی آن ســنگ
میگذارنــد و بــر آن میگرینــد و شــریان خــط شــمال بــه
جنــوب را مســدود میکننــد و دســتور کنــار زدن آنهــا صــادر
میشــود ،مــدارا بــا آنهــا مــورد انتظــار اینجانــب اســت .نیــروی
انتظامــی بدانــد کــه طغیــان کارگــران معلــول دیگــری دارد کــه
انشــاءاهلل بــا رســیدگی قاطــع دســتگاه قضایــی طومارشــان در
هــم پیچیــده خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه « دولــت بایــد امیــد بــه رفــع تحریمهــا
را از دســتور خــارج کنــد» اظهــار کــرد :بارهــا عنــوان شــده
کــه قــدرت داخلــی بایــد تحریمهــا را بــی اثــر کنــد .روســیه

و چیــن هــم بــا تحریــم روبــرو هســتند ولــی آنهــا بــه قــدرت
داخلــی خــود تکیــه کردنــد .متاســفانه جریــان غــرب گــرا در
انتظــار کــرم غربیهــا فرصتهــای بســیاری را از دســت داد.
مشــکل مــا اروپــا و غــرب نیســت .مشــکل مــا جریــان داخلــی
اســت کــه تمــام مشــکالت را بــه غــرب گــره زده اســت.
انشــاءاهلل ملــت ،بــا رای خــود زمینــه ظهــور دولــت جــوان و
انقالبــی را فراهــم خواهــد کــرد.
ایــن عضــو کمیســیون امــور داخلــی و شــوراهای مجلــس ضمــن
انتقــاد از ســبک خصوصــی ســازی صنایــع گفــت :امــروز در
شــرایط جنــگ اقتصــادی ضــرورت واگــذاری اقتصــاد بــه
مــردم بیــش از پیــش احســاس میشــود .حــال کــه موضــوع
رانتهــای رنگارنــگ و بــه دنبــال آن فســادهای ملمــوس از
طریــق دســتگاه قضایــی بیــان میشــود ،بهتریــن زمــان بــرای
ایجــاد یــک حرکــت انقالبــی و واگــذاری ثــروت مــردم بــه مــردم
اســت .از کســی پذیرفتــه نیســت کــه بگویــد مــردم اقتصــاد
نمیداننــد .مــردم بهتــر از دولــت و مجلــس اقتصــاد میداننــد.
آنهــا بــا اقتصــاد صبحشــان را شــام میکننــد.

علیرضابیگــی بــا انتقــاد از سیاســتهای ارزی نیــز تصریــح
کــرد :مســئوالن بانــک مرکــزی بایــد در محاکــم پاســخگوی
اشــتباهات باشــند .البتــه آنهــا انگشــت اتهــام را بــه ســمت
رئیــس دولــت میگیرنــد ،مدعــی هســتند کــه اجــرای دســتور
کردهانــد.
ایــن عضــو فراکســیون والیــی مجلــس بــا اشــاره بــه تاثیــر ارز
بــر نــرخ تضمینــی خریــد محصــوالت گفــت :همیــن ارز ۴۲۰۰
تومانــی ســبب محاســبه غیــر دقیــق نــرخ خریــد تضمینــی
گنــدم میشــود .خریــد تضمینــی بــه فــروش اجبــاری تبدیــل
میشــود .علــی القاعــده خریــد تضمینــی بــرای جلوگیــری از
ضــرر و زیــان کشــاورزان اســت .تــا اگــر در بــازار مشــتری پیــدا
نکردنــد آن را بــه دولــت بفروشــند ولــی دولــت بــا احتســاب
غلــط در محاســبه قیمــت بــا بــه کارگیــری نــرم افزارهــای
دولتــی کشــاورز را وادار بــه فــروش گنــدم بــه دولــت میکنــد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

پوشش بیمهای خدمات پیشگیرانه و توانبخشی به شرط تامین اعتبار

مناطق پاکسازی شده از معتادان نیازمند جلوه های بصری هستند

افــزود :در حــال حاضــر کارهــای کارشناســی
تعرفههــای پزشــکی ســال آینــده در حــال
انجــام اســت و مقــرر شــده کــه در صــورت
ترجمــه کتــاب تعرفــه نســبی و عــدم بــار
مالــی ،تعرفههــای کتــاب تعرفــه نســبی
خدمــات ،اجــرا شــود.
دبیــر و رییــس دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه
ســامت بــا اشــاره بــه مصوبــه جلســه قبــل
شــورای عالــی بیمــه در خصــوص خدمــات
توانبخشــی معلــوالن ،گفــت :بــه شــرط تامیــن
منابــع ســازمان برنامــه و بودجــه و بــر اســاس
بســته خدمتــی کــه از ســوی معاونــت درمــان
تعریــف میشــود ،بــه معلــوالن خدمــات
توانبخشــی ارائــه میشــود.
بنابــر اعــام وبــدا ،رضــوی افــزود :اگــر
بیمههــا بتواننــد خدمــات توانبخشــی را
تحــت پوشــش قــرار دهنــد کــه البتــه وظیفــه
دولــت نیــز هســت ،میتــوان شــاهد کاهــش
مشــکالت درمانــی در معلــوالن بــود و پوشــش
خدمــات توانبخشــی ،از صــرف هزینههــای
ســنگین درمانــی بــرای بیمههــا ،جلوگیــری
میکنــد.

کــه اعتیــاد منشــأ  ٥٥درصــد طــاق هــا و
ســایر آســیب هــا اســت ،خاطرنشــان کــرد:
در حــال حاضــر در کشــور ٢ ،میلیــون و
 ۸۰۰هــزار نفــر مصــرف کننــده تفننــی
مــواد مخــدر و یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار
نفــر مصــرف کننــده مســتمر وجــود دارد.
وی ادامــه داد :مجمــوع ایــن چهــار میلیــون
معتــاد در رده ســنی  ١٦تــا  ٦٥ســاله
هســتند کــه پنــج درصــد ایــن جمعیــت
را معتــادان متجاهــر تشــکیل مــی دهنــد و
وظیفــه دینــی مــا ایجــاب مــی کنــد تــا از
حداکثــر تــاش و ظرفیــت بــرای پاکســازی
ایــن عــده اســتفاده کنیــم.
ســردار اســکندری بــا بیــان ایــن کــه از
اقدامــات قضائــی و انتظامــی بــرای ایجــاد
مراکــزی در جهــت افزایــش ظرفیــت
نگهــداری معتــادان بهــره گیــری شــد،
یــادآور شــد :آمارهــا نشــان مــی دهــد در
ایــن محلــه پنــج هــزار نفــر جمــع آوری
شــدند ،محلــه ای کــه بارهــا و بارهــا
وضعیــت اســفبار آن از رســانه هــا و
نشــریات بازتــاب داده شــده بــود.

دبیــر و رییــس دبیرخانــه شــورای عالــی
بیمــه ســامت گفــت :اگــر بیمههــا بتواننــد
منابــع مالــی مــورد نیــاز را تامیــن کننــد،
عالقهمنــد هســتند کــه خدمــات پیشــگیرانه
و توانبخشــی را تحــت پوشــش قــرار دهنــد؛
چراکــه بازگشــت منابــع از محــل تحــت
پوشــش قــرار دادن خدمــات پیشــگیری ،بــاال
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر سیدســجاد رضــوی
اظهــار داشــت :جلســه بعــدی شــورای عالــی
بیمــه ســامت کشــور اواخــر مهرمــاه برگــزار
میشــود و بــا همــکاری بیمههــا و معاونــت
درمــان ،مصوباتــی در ایــن نشســت مطــرح و
تصویــب میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه در جلســه بعــدی شــورای
عالــی بیمــه ســامت ،تعرفههــای پزشــکی
ســال  ۹۹مــورد بررســی قــرار میگیــرد،

دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر،
ضمــن یــادآوری ایــن کــه  ۲۶کیلومتــر
مربــع از اراضــی پایتخــت ،از لــوث معتــادان،
پاکســازی شــده اســت ،گفــت :یکــی از
موضوعــات ضــروری ایــن مناطــق بعــد از
پاکســازی ،بحــث عمرانــی و شــهری اســت
چــرا کــه نــگاه و جلــوه هــای بصری شــهری
تاثیــر زیــادی بــر حــذف یــا افزایــش آســیب
در یــک محلــه دارد.
ســردار اســکندر مؤمنــی روز شــنبه در
جلســه ســتاد پاکســازی ،ســالم ســازی و
تثبیــت مناطــق شــوش ،هرنــدی و مولــوی
افــزود :نــگاه بــه معتــاد نبایــد نــگاه بــه
بخــش اضافــی جامعــه باشــد ،حــق معتادان
نیســت کــه در زیــر پــل هــا بخوابنــد و حــق
مــردم منطقــه هــم نیســت کــه هــر روز
شــاهد آســیب باشــند .وی افــزود :همیــن
عقیــده را ســرلوحه قــرار دادیــم و تــاش
کردیــم ســرپناهی بــرای ایــن قشــر فراهــم
کنیــم کــه مــورد تقدیــر و تشــکر ســازمان
ملــل هــم قــرار گرفــت.
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام ایــن خبــر

