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ریز گردها میآیند
بقیه از صفحه اول:

با اینحــال ریزگردها هم میتواند اقتصاد یک اســتان را
نابودکند و هم میتواند سالمت مردم را به خطر اندازد ،اما
این موضوع نهبرای نمایندگان مجلس و نه برای مسئوالن
کشــوری و اســتانی اهمیت چندانی ندارد و انگار سفره و
سالمت آنان ازمردم جداست .در سال گذشته رهبر معظم
انقالب با اختصــاص مبلغی بالغ بر 150میلیون دالر برای
مقابله با ریزگردهای جنوب کشور از محل صندوق توسعه
ملی موافقت کرده بودند .اما این موضوع با قرار گرفتن در
الیحه پیشنهادی دولت به مجلس از دستور کار خارج شد.
تا امروز هم کســی در مورد اختصاص این اعتبار ســخنی
نگفته و ریزگردها از جنوب جوالن میدهند و باقی قضایا.
حال بایــد دید ریزگردها از کجا میآینــد و چگونه تولید
میشــوند ،در فصل زمســتان و عمدتاً در ماههای بهمن و
اواســط اســفند پدیدهای در جنوب کشور رخ میدهد که
طی آن جهت باد از ســمت عربستان میشود که اصطالحاً
میگوییم جهت باد «جنوبی» شــده اســت و چون شدت
این باد باالســت باعث خیزش گرد و غبار در جنوب ایران
بهویژه اهواز میشــود .بنابراین در زمســتان این پتانسیل
وجــود دارد که تغییر جهت باد از شــمال غرب به جنوب
پدیده «بادهای جنوبی» رخ دهد .در اســتان خوزستان به
خاطــر کمبود بارش و نبود رطوبت کافی خاک ،با افزایش
سرعت وزش باد پدیده گرد و غبار اتفاق میافتد.
محــل مصــارف صندوق توســعه ملی گویا بــرای همین
داســتانها پیشبینی شده اســت .اموری که باید به نفع
کشــور انجام شــود اما اعتبــار کافی برای آن از ســوی
دســتگاههای اجرایی قابل تأمین نیست .محل درآمدهای
این صندوق از محل فروش نفت است .بخشی از درآمدهای
حاصله از فروش نفت بعضاً به این صندوق هدایت میشود
و البته تنها با اجازه کتبی رهبرمعظم انقالب قابل برداشت
است.
امــا در این طرح که قرار بود اجرا شــود و معلوم نیســت
چه ســرانجامی یافته اســت ،مقرر شــده بود تــا از مبلغ
150میلیــون دالر 350هزار هکتار اراضــی جنوب مورد
توجه قرار گیــرد و برنامههایی از جمله کشــیدن کانال،
درختکاری ،مالچپاشی عملیاتی شود.
حاال بایــد دید چرا تشــکلهای غیردولتی فعال در حوزه
محیط زیســت این همه بیتحرک شدهاند و در مقابل این
بحران بزرگ سکوت پیشه کردهاند .تشکلهایی که ماهیت
وجودی آنان رســیدگی و توجه به همیــن امور با نظارت
مشــتقیم برعملکرد دولت اســت .متأســفانه تشکلهای
مردمــیکه بعضاً مانند احزاب سیاســی یارانه بگیر دولت
هســتند در مواردی اینچنینی ترجیح میدهند ســکوت
اختیار کنند .احزاب سیاســی هم قبل از ایجاد با رویکرد
نظارت بردولت و نیز موافقت و مخالفت با برخی عملکردها
با شــور خاصی تأسیس میشوند ،اما بالفاصله و پس از در
اختیارگیری قدرت ،سکوت اختیار پیشه میکنند و گویی
همره یار میشوند.
اما تشکلهای مردمی در حوزه سیاستزده محیط زیست
باید بــا ورود به مبحث ریزگردها مانــع بیتوجهی دولت
بــه این مهم شــوند ،چراکه اول اقــدام ریزگردها تخریب
محیط زیســت وســپس ســامت انسانهاســت .با این
اوصاف ریزگردها یکییکی به اســتانهای کشــور سرزده،
سرمیزنند و ایرانی که در تفکر توسعه صنعت گردشگری
و درآمدزایی از این حوزه اســت باید این فرصت را واگذار
کند.
استان فارس در روزهای گذشته بهشدت پدیده ریزگردها
را تجربه کرد .با این تجربه فارســیها دانستند برسر مردم
جنوب چه آمده و میآید .از این جهت است که نمایندگان
مجلس باید در کنار ایجاد فراکسیونهای سیاسی ،به فکر
ایجــاد فراکســیونهای مؤثر دراین باب باشــند و دریک
همگرایی نســبت به رفــع معضالت پیش آمــده قبل از
خشکســالی اقدام کنند .درانتظار میمانیم تا گزارشهای
مجلــس و دولت و ارایه کارنامــه عملکردی آنان را دراین
حوزه منتشر کنیم تا برای نسلهای آینده تجربه شود.

سرلشکر جعفری:

ویژگیهای فرهنگی ،سیاسی و امنیتی
سپاه ،مقدم بر نظامیبودن آن است

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه پاسداران یک سازمان
انسان محور اســت افزود :ویژگیهای فرهنگی ،سیاسی و
امنیتی سپاه ،مقدم بر نظامی بودن آن است و از این رو ما
باید توجه ویژهای به نیروی انســانی مؤمن ،بصیر و انقالبی
سپاه داشته باشیم.
سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری صبح دیروز (سه شنبه
۲۵اردیبهشت) در مراسم افتتاح بیمارستان شهید شکری
اظهار کرد :اهمیت افتتاح بیمارستان شهید شکری در این
است که اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در ایران
و چهارمین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در جهان بعد
از آمریکا و انگلیس و کره است.
وی با بیان اینکه ســپاه پاسداران یک سازمان انسان محور
اســت افزود :ویژگیهای فرهنگی ،سیاسی و امنیتی سپاه،
مقــدم بر نظامیبودن آن اســت و از این رو ما باید توجه
ویژهای به نیروی انسانی مؤمن ،بصیر و انقالبی سپاه داشته
باشیم.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه توجه و خدمت به مردم و
انقالبی عمل کردن ،ســازمان سپاه را یک سازمان جامع و
همه جانبه کرده اســت ،عنوان کرد :در مجموعه سپاه باید
بــا موضوع درآمدزایی و الگوگیــری از مجموعههایی که با
اهداف و اولویتهای دیگری شکل میگیرد ،دوری کنیم.
سرلشــکر جعفری در پایان بــا بیان اینکه وظیفه ســپاه
پاسداران «الگوسازی» اســت ،خاطرنشان کرد :سپاه یک
مجموعه حاکمیتی اســت و ارائه خدمــات آن باید ارزان،
باکیفیت و مورد قبول جامعه باشد.
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نوبخت:

با برجام ،کشور از محاصره خارج شد
سخنگوی دولت تصریح کرد که از مجامع جهانی به
ویژه شورای امنیت انتظار میرود نسبت به جنایات
ریم صهیونیستی عکسالعمل مناسبی نشان دهد.
به گزارش «انتخاب» ،محمدباقر نوبخت در نشست
خبری این هفته خود درباره حمله به دولت به بهانه
برجام اظهار کرد :اکنون وقت آن نیســت که ذهن
مسئوالن دیپلماسی کشور که درگیر سیاستهای
جهانی هســتند را با بیان این مطالب مشغول کرد.
ما نباید جز به منافع ملی به چیز دیگری فکر کنیم.
وی در ادامه افزود :باید بررســی کنیم که آیا اساسا
برجام برای اجرا شــدن تمامــیمجاری حقوقی و
قانونی خود را در داخل کشور طی کرده است و آیا
براســاس اجماع داخلی به اجرا درآمده است؟ و آیا
اصال برجام درســت بوده است یا خیر؟ برجام تمام
مراحــل قانونی و حقوقی خود را در داخل کشــور
طی کرد؛ چه در مجلــس و چه نکاتی که رهبری
مطرح کردند نیز رعایت شد .برای ارزیابی از درستی
اجرای برجام باید شــرایط ســال 92را ببنیم .در
سال 92ما در شرایطی بودیم که با یک اتهام واهی
از ســوی رژیم صهیونیستی کشور ما تحریم شد و
حتی کشورهای دوست ایران نیز از ما دفاع نکردند.
نوبخت با بیان اینکه براساس یک اتهام واهی کشور
دچار محاصره اقتصادی شد تصریح کرد :آیا در آن
مقطع دولت باید این محاصــره اقتصادی را تأیید
میکرد یا در جهت رفع اتهامات وارده اقدام میکرد.
اگر دولت هیچ اقدامینمیکــرد قطعاً تاریخ ما را
نمیبخشــید .ما باید اثبات میکردیم که فعالیت
هســتهای ما نظامینیست و این تأیید را از آژانس
گرفتیم .با برجام تحریمها علیه ما رفع شد هرچند
مشــکالتی از قبیل ارتباطات بانکی باقی ماند .اما
ایران از محاصره اقتصادی خارج شد.
وی با تأکید بر اینکه برجام اقدام درســتی بود که
از ســوی دولت انجام گرفت خاطرنشــان کرد :در
شرایط تحریم این ملت بود که باید هزینه سنگینی
میپرداخت .دولت را وادار نکنید برخی مســائل را
بیان کند ،چرا مــا را وادار میکنید که حرفهایی
بزنیم که موجب سوءاستفاده دشمن شود.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه برجام اجماع جهانی
علیه ایران از بین رفت بیان کرد :عدم همراهی اروپا
با ترامپ آیا ارزش ندارد؟ نوع مقابله اتحادیه اروپا و
از جمله فرانسه و انگلیس با آمریکا از دستاوردهای
برجام بوده اســت .اکنون مردم جهــان میدانند
مواضع آمریکا درســت نیســت و ایــن بزرگترین
دستاورد ما است.

ما کار درستی انجام دادیم

وی تأکید کرد :البته اگر منافع ما ایجاب کند حتماً
از برجام خارج میشویم .بازگشت به گذشته برای
ما مشــکل نیست .غنیسازی را درآن شرایط با هر
درصدی که تشخیص دهیم انجام میدهیم و وقتی
هم از برجام خارج شــدیم هیچ نیازی نیســت که
فعالیتهای هســتهای ما تحت نظــر طرف مقابل
انجام شــود .با از بین رفتن برجام آنها هستند که
ضرر میکنند و ما برای بازگشت به شرایط سال92
مشکل نداریم البته اگر تحریم برای عدهای منافعی
دارد ،برای مردم زیان خواهد داشــت ،بنابراین ما
در دولت تالش میکنیــم زورگوییهای آمریکا به
نتیجه نرسد.
سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد :رهبری بارها
ی یاد کردهاند.
از رهبران دیپلماســی ما به نیکنام 
مــا در برجام چیزی از دســت ندادیم ،بلکه منافع
زیادی به دست آوردهایم .تاریخ هم دکتر روحانی را
تکریم میکند به خاطر شجاعت و خدمت به مردم.
رهبر انقالب هم به عنوان یک رهبر زیرک و بصیر
همیشه مورد احترام جامعه و تاریخ خواهد بود.
نوبخــت همچنین با بیان اینکــه اگر اروپا تضمین
دهد که بدون هــراس از تحریمهای ثانویه آمریکا،
از برجام پشتیبانی کرده و منافع ما در برجام تأمین
میشــود ،ما میتوانیم برجام را ادامه دهیم ،اما اگر
منافع ما تأمین نشود ،ضرورتی نمیبینیم که برجام
را ادامه دهیم .ما برای شرایط فعلی و حتی شرایط
همراهــی اروپا بــا آمریکا و خروج آنهــا از برجام،
سناریو و برنامه داریم .مصارف و مخارج کشور ،نحوه
هزینهکردها و وظایف هر دستگاه را مشخص کردیم
و امسال با مدیریت تخصیص بدون کسری بودجه

سال را به پایان میبریم.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره تأثیر تحریمهای
احتمالی آمریکا بر کشــور گفت :بــا وضع مجدد
تحریمها ،ممکن است سختیهایی در کشور ایجاد
شود ولی این تحریمها موجب تسلیم یا فلج شدن
کشور نمیشود و دولت شرایط را مدیریت میکند.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش که
تضمینهای عملــی ایران از اروپا برای ادامه برجام
چه خواهد بود تصریح کرد :ما جلســات متعددی
داشــتهایم در داخل کشور که تضمینها را تعریف
عملیاتی کنیم .تا مشخص شود تیم مذاکره کننده
ما در مذاکرات چه اقداماتی باید انجام دهند.
نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی
بر اینکه آیا در مذاکرات برجام نکات مدنظر رهبری
مــورد توجــه دیپلماتها قرار گفــت ،اظهار کرد:
برجام در شــورای عالی امنیت ملی مطرح و برای
تصویب آن هم رأیگیری شــد .تمام تالش ما هم
این بودکه نظرات رهبری در برجام رعایت شــود.
رهبری همیشه براساس بصیرت وشناخت دقیقی
که از ماهیت غیرانســانی رژیم آمریــکا دارد ما را
متوجه میکردند که اآها پیمان شــکن هستند ما
هم براســاس اطمینان به آمریــکا مذاکره نکردیم.
برجام ســند ایدهآلی برای ما نبود شاید برای اروپا
هم ایده آل نبود .آمریــکا هم که برجام را بدترین
ســند میداند و ترامپ هم اشاره کرده بود که وزیر
خارجه وقتآمریکا در مذاکرات برجام حریف ظریف
نمیشود.
وی با اشاره به اینکه برجام براساس اعتماد به طرف
مقابل امضا نشــد ،تصریح کرد :تصویب برجام کار

سختی بود .این ســند باید به امضای هفت کشور
میرســید .ما هر آنچه که توانستیم در برجام انجام
دادیم و آن را در مذاکرات گنجاندیم.
خبرنگاری از نوبخت پرسید که آیا رییسجمهور به
موگرینی برای ماندن در برجام تضمین داده است
که ســخنگوی دولت در پاسخ گفت :رییسجمهور
رســماً و صریحاً نظر خود را دربــاره برجام اعالم
کردنــد .موضع دولت هم کام ً
ال مشــخص اســت.
آمریکا میخواست ما بالفاصله از برجام خارج شویم
تا اجمــاع جهانی علیه ما ایجاد کند اما اکنون این
اجماع جهانی علیه آمریکا ایجاد شده است.
در ادامه این نشســت خبری خبرنگاری با اشاره به
تخریبهایی که علیه دولــت به بهانه برجام انجام
میشــود پرسید که آیا این مسائل در شورای عالی
امنیت ملی مطرح میشود که وی در پاسخ گفت:
این مســائل در حوزه شــورای عالــی امنیت ملی
نیســت .افکار عمومی ما بــه رغم تخریبهایی که
انجام میشــود به خوبی در انتخابات سال گذشته
خادمین خــود را تشــخیص داد و مردم پشــت
رییسجمهور خود هستند .آنقدر مشکالت وجود
دارد و ما خود را باید برای هر شرایطی آماده کنیم و
دیگر وقتی نداریم از یکسو با دشمنان برخورد کنیم
و از ســویی به دوستان خود نگاه داشته باشیم تا از
پشت به ما خنجر نزنند.
وی در پاســخ به این پرســش کــه در صورت لغو
قرارداد با شــرکتهای خارجی از این شــرکتها
غرامت دریافت خواهد شد اظهار کرد :باید قرارداد
به قرارداد و شــرکت به شرکت بررسی کنیم .همه
تالش ما در زمان عقد این قراردادها این بود که این
قراردادها به گونهای تنظیم شــود که اگر تحریمها
بازگشت ،متضرر نشویم.
ســخنگوی دولت همچنین در پاســخ به پرسشی
درباره اقدام دولت در مقابل احتمال تحریم نفت و
تاثیر آن در بودجه کشور خاطر نشان کرد :ما بودجه
در سایه و بودجه اضطراری هم داریم و اگر نیاز به
مصوبه جدیدی باشد ،از مجلس اخذ میکنیم.
نوبخت در ادامه در پاســخ به این پرســش که آیا
با خــروج آمریــکا از برجــام FATF ،نیز متوقف
خواهدشــد بیان کرد :در این زمینــه باید موضع
آمریــکا و اتحادیه اروپا را از هم جدا کنیمFATF .
فقط مختص آمریکا نیست .قانون مبارزه با پولشویی
ایجاب میکند که ما مســیری را طی کنیم و این
مســیر را نباید را رفتا با آمریکا گره بزنیم .در این
مرحله الزم است FATFرا به پایان برسانیم.

انصاری در نطق میان دستور:

شرکتهای دارویی به بهانههای مختلف از تحویل دارو به بیمارستانها
اجتناب میکنند

نماینده مــردم داراب و زریندشــت در مجلس ،گفــت :این روزها
شرکتهای دارویی به بهانههای مختلف از تحویل دارو به بیمارستانها
اجتناب میکنند و این موضوع مشــکالت عدیــدهای را برای درمان
بیماریهای حساس و خاص فراهم کرده است.

به گــزارش خبرنگار خبرگــزاری خانه ملت ،رضا انصــاری در نطق
میاندستور خود در نشســت دیروز(25اردیبهشتماه) صحن علنی
مجلس شــواری اسالمی اظهار داشت :اقدام گستاخانه رییس جمهور
آمریکا در انتقال ســفارت کشــور خود به بیتالمقــدس حکایت از
توطئهای صهیونیســتی آمریکایی دارد که هوشــیاری بیش از پیش
جهان اســام را میطلبد ،قطعاً رفتارها و به شــهادت رساندن مردم
ی خواهان منفوتر
مظلوم مســتکبران جهان را نزد افکار عمومی آزاد 
میکند.
نماینده مردم داراب و زریندشــت در مجلس شورای اسالمی ،گفت:
رفتارهای اخیر رییسجمهور آمریکا بیانگر این نکته مهم اســت که
ساختارهای بینالمللی از جمله ســازمان ملل و شورای امنیت فاقد
اعتبــار و کارآمدی الزم برای دفاع از صلــح ،امنیت و حقوق ملتها
است و آمریکاییها با نقض توافقنامههای بینالمللی از جمله قعطنامه
 2231برجام که ضمیمه آن است مرگ قوانین و ساختارهای موجود
بینالملل را اعالم کردند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی ادامه داد:
اگر چه رفتار اروپاییها در روزهای اخیر برای زنده نگه داشتن برجام
امیدبخش نبوده اســت ولی میبایست بر اســاس رهنمودهای مقام
معظم رهبری بــه دور از هرگونه رفتارهای احساســی و هیجانی به
دستگاه دیپلماسی کشــور اعتماد کنیم که به راهکارهای مبتنی بر
خردورزی و عقالنیت جمعی پایبند باشــیم و بپذیریم که در شرایط
فعلی انفعال خودباختگی از یکســو و رفتارهای احساسی و هیجانی
کور از سوی دیگر به مثابه دو لبه یک قیچی میتوانند عظمت و اقتدار
نظام اسالمی ما را خدشهدار کند.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اســامی اضافه کرد :ظهور و
بروز ابرچالشهای اقتصادی از جمله صندوقهای بازنشستگی ،نظام
ناکارآمد بانکی و بودجهریزی ،رشــد اقتصادی پایین و بیکاری لجام

گسیخته ریشه در دو چالش بنیادیتر دارد ،چالش اول چالش تضعیف
ســرمایه اجتماعی و چالش دوم چالش نظام برنامهریزی در کشــور
اســت؛ این چالشها باعث شــده داراییهای فکری و سرمایه انسانی
در کشور جایگاه واقعی نداشته باشند و توزیع منایع بر اساس رانت و
بدون پشتوانه کارشناسی باشد و توسعه منطقهای نامتوازن و بر اساس
البیهای قدرت باشــد ،فساد در سیســتم اداری روز افزون شود و در
نتیجه نارضایتیها بیشتر شود.
وی افزود :برای برون رفت از این چالشها دو پیشنهاد دارم ،پیشنهاد
اول شــکلگیری نهاد توسعه ملی بهعنوان مغزافزار نظام اداری کشور
با هدف رســیدن به درک مشترک برای شناخت و حل مسائل کشور
از طریق گفتوگوی ملی هوشــمندانه اســت ،در نظام اداری کشور
دســتگاهها و نهادهای اجرایی بهعنوان سختافزار و سازمان برنامه و
بودجه بهعنوان نرمافزار سیستم عمل میکنند و اندامواره نظام اداری
کشــور فاقد مغزافزار الزم برای ایجاد هوشمندی در سیستم است و
این باعث شده تا کشور فاقد نقشه راه و برنامه توسعه ملی منسجم و
هدفمند برای آینده باشد و عم ً
ال مدیریت نظام اداری کشور به سبک
مدیریت آتشنشانی درآمده و خسارات جبرانناپذیری به منابع کشور
وارد آورد هایم.
نماینده مردم داراب و زریندشــت در مجلس شــورای اسالمی ادامه
داد :پیشنهاد دوم شــکلگیری مجلس دوم در نظام سیاستگذاری

و قانونگذاری کشــور اســت ،صادقانه باید اعتراف کنیم این مجلس
قوه مقننه به معنای حقیقی کلمه نیســت و عم ً
ال آنگونه که بایسته
و شایســته است در خدمت توسعه ملی قرار نگرفته و کارکرد مجلس
عمدتاً از نوع شــوراهای عالی شهرها و روستاهای کشور است ،به جد
اعتقاد دارم نیازمند یک مجلس دیگر به عنوان یک نهاد ملی قانونگذار
هستیم ،نهادی که انتخابات آن ملی باشد و افراد تشکیلدهنده آن از
سوابق مدیریتی و دانش آکادمیک باالیی برخوردار باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :واضح است
نمایندهای که تماموقت و همه دغدغه آن حل کردن مسائل روستاها،
بخشها ،شهرها و ســایر موضوعات جزئی حوزه انتخابیه خود باشد
عم ً
ال نمیتواند قانونگذار و نظارتکننده خوبی برای قوه مقننه کشور
باشد ،بپذیریم شــأن نظارت و قانونگذاری در این مجلس مخدوش
شده بپذیریم سرمایه اجتماعی مجلس نزد افکار عمومی تضعیف شده
است.
انصاری اضافه کرد :در این راســتا پیشــنهاد میکنم رییس مجلس
شورای اســامی به مرکز پژوهشها دستورات الزم برای بررسیهای
دقیقتر و کارشناسانهتر برای پختهتر شدن این پیشنهادها ارائه کند،
باشد که بتوانیم راهی را برای توسعه شتابانتر کشور فراهم کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ،گفت :اولین
و اساسیترین مشکلی که این روزها اکثر نقاط محروم کشور در بخش
درمان با آن مواجه هستند ،مشکل کمبود دارو در بیمارستانها واقع
در مناطق محروم است ،حتماً مطلع هستید که این روزها شرکتهای
دارویی به بهانههای مختلف از تحویل دارو به بیمارســتانها اجتناب
میکنند و این موضوع مشکالت عدیدهای را برای درمان بیماریهای
حساس و خاص فراهم کرده است؛ به وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی تذکر میدهم که به این موضوع با جدیت بیشتری رسیدگی
کنند.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسالمی در پایان
خاطرنشان کرد :از وزیر راه و شهرسازی درخواست دارم که برای حل
شــدن و تسریع در پروژهها و زیرســاختهای حمل و نقل در حوزه
انتخابیــه اینجانب تذکرات الزم را به مدیــران خود در زیر مجموعه
وزارت راه و شهرسازی بدهند.

نماینده مردم سپیدان:

گالیه کشاورزان فارس از تعیین نرخ پایه سال گذشته برای گندم

نماینده مردم ســپیدان در مجلس با بیان اینکه کشاورزان فارس از تعیین
نرخ پایه ســال گذشــته برای گندم گلهمند هستند گفت :کاهش ضریب
اطمینان به کاالهای استراتژیک با وابستکی به واردات گندم کلید میخورد.
عالءالدیــن خادم در گفتوگو بــا خبرنگار خبرگزاری خانــه ملت درباره
وضعیت تولیدگندم در اســتان فارس گفت :کشاورزان باوجود خشکسالی
در اســتان فارس ،اهمیت تولید گندم در این مرزوبوم را درک کردند و در
راســتای تولید گندم به جهت استراتژیک بودن لبیک گفتند؛ بنابراین جا
دارد دولت از کشاورزان در این راستا حمایت همه جانبه بعمل آورد.
نماینده مردم ســپیدان در مجلس شــورای تصریح کرد :امسال برخالف
هرســال دولت نرخ جدیدی را برای گندم اعالم نکرده است و از همین رو
متأسفانه دولت ،امسال نرخ پایه سال گذشته گندم را برای گندم سال جدید
اعالم کرده است که این امر با اقتصاد تولید کشاورزان همخوانی ندارد؛ زیرا
این نرخ جوابگوی هزینههای تولید از جمله کود ،بذر و سم نیست.
وی افــزود :زمانی که نرخ نهادههای کشــاورزی از جمله کود ،ســم و بذر
افزایش داشته است ،منطقی نیست که نرخ پایه گندم به مانند سال گذشته

تعیین شود و کشاورزان در استان فارس که سهم بهسزایی در تولید گندم
دارند؛ از این موهبت بینصیب باشــند و این در حالی است که عدم تعیین
نرخ جدید برای طالی ســرخ در ســال جدید انگیزه تولید گندم را میان

کشاورزان کاهش میدهد.
ماندگاری در چرخه تولید گندم نیازمند ایجاد صرفه اقتصادی
خادم افزود :ماندگاری در چرخه تولید گندم نیازمند ایجاد صرفه اقتصادی
برای تولیدکننده اســت و درغیراینصورت کشاورزان به کشتهای دیگر
سوق داده میشوند و این درحالی است که اگر تصمیم گرفته شده درباره
نرخ گندم اصالح نشود ،اثرات منفی در جریان تولید ایجاد میکند.
نماینده مردم ســپیدان در مجلس ادامه داد :در کمیســیون کشــاورزی
بهارستان موضوع نرخ گندم نیز مطرح شده است؛ اما تصمیم نهایی برای
تغییر این نرخ گذاری با دولت است؛ بنابراین برای رفاه اقتصادی کشاورزان
این مهم ضروریت دارد.
کاهش ضریب اطمینان به کاالهای اســتراتژیک با وابستگی به
واردات گندم
عضوکمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد :کاهش
ضریب اطمینان کاالهای اســتراتژیک با وابســتگی به واردات گندم رقم
میخورد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور

ادامه ناسازگاری با سازمان نظام
مهندسی به صالح نیست

رییس سازمان نظام مهندسی کشور ،از فضاسازیهای مکرر علیه
نظام مهندسی کشــور انتقاد کرد و گفت :در خصوص آنچه که
درآمدهای ســازمان نظام مهندسی تلقی میشود تاکنون هیچ
اقدامیخالف قانونی انجام نشده است.
فرجالله رجبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،با
اشــاره به برخی اخبار منتشر شده ،مبنی بر اخذ 1500میلیارد
تومانی سود سپرده از سوی ســازمان نظام مهندسی گفت :در
حال حاضر فضاسازیها بر علیه سازمان نظام مهندسی زیاد شده
و مربوط به همه حوزهها است.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی ،با یادآوری
اظهاراتی در خصوص اینکه بنده چون نماینده مجلس هســتم
نمیتوانم رییس سازمان نظام مهندسی نیز باشم افزود :این نوع
اظهارات نیز فضاسازی بوده زیرا ریاست سازمان نظام مهندسی
با نمایندگی بنده تعارضی ندارد.
حق عضویت اعضا و 5درصد حقالزحمه منابع درآمدی
سازمان نظام مهندسی است
نماینده مردم شیراز در مجلس شــورای اسالمی ،با بیان اینکه
سازمان نظام مهندسی دو نوع منبع درآمد دارد تصریح کرد :حق
عضویت اعضا و دیگری 5درصــد حقالزحمه از منابع درآمدی
سازمان نظام مهندسی است.
ی از ســپردهها عاید ســازمان نظام
وی بــا تأکید بر اینکه رقم 
مهندسی میشــود گفت :در حال حاضر هیچ سازمان یا ارگانی
وجود ندارد که منابع خود را ســپرده نکند ،از این رو این اقدام
سازمان مهندسی نیز تابع آییننامهها و مقررات بوده است.
رجبی با بیان اینکه برخی موضعگیریها از جمله مسائلی است
که قب ً
ال بارها و بارها مطرح شده است افزود :اقداماتی که از سوی
سازمان نظام مهندسی انجام شده منطبق بر آیین نامه اجرایی و
آیین نامه مصوب هیئت دولت بوده است.
ادامه ناسازگاری با سازمان نظام مهندسی به صالح نیست
ایــن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد :متأســفانه برخی
امروز در مواجه با ســازمان نظام مهندســی کمآورده که این به
صالح نیست از این رو بهتر است به منطق درست برگردیم.
رییس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه سازمان نظام
ی خارج از آییننامــه مصوب دولت انجام
مهندســی هیچ اقدام 
نداده است گفت :در خصوص آنچه که درآمدهای سازمان نظام
مهندسی تلقی میشود تاکنون هیچ اقدام خالف مصوبهای انجام
نشده است.

پرداخت وام ۴میلیونی ۱۰۰هزار
بازنشسته کشوری در ماههای آتی

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری از پرداخت وام ۱۰۰هزار
بازنشسته و وظیفهبگیرکشوری تحت پوشش این صندوق در ماههای
آینده خبر داد.
جمشید تقی زاده با بیان اینکه در راستای اجرای سیاستهای رفاهی
این صندوق ،پرداخت تســهیالت بانکی در قالب وام از ابتدای ســال
جاری آغاز شده و براساس قرعهکشی صورت گرفته طی ماههای آینده
۱۰۰هزار بازنشسته کشوری وام چهار میلیون تومانی خود را دریافت
خواهند کرد.
وی افــزود :براســاس برنامهریزیهای به عمل آمــده هرماه ۲۵هزار
بازنشســته وظیفه بگیر این صندوق ایــن وام را از طریق بانک عامل
دریافت میکنند .بر این اساس تاکنون ۲۰۰هزار نفر از بازنشستگان و
وظیفه بگیران این وام را دریافت کردهاند.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری همچنین در همایش روابط
عمومیهای ســتاد ،استانها و شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی
کشــوری ضمن تبریک ۲۷اردیبهشــت ماه ،روز ارتباطــات و روابط
عمومی گفت :روابط عمومی یک هنر اســت و کار عاشقانه میطلبد.
روابط عمومی ها باید ضمن داشتن تعصب سازمانی خود را همواره در
تعامل و تکریم از بازنشســتگان عزیز ببینند و تالش کنند تا تعامل و
ارتباط نزدیک و دوسویه میان ما و بازنشستگان شکل گیرد.
تقیزاده با اشــاره به اینکه ارتباطــات و اطالعات ،عرصه جدیدی در
دنیای امروز ما است که برای ورود به این حوزه باید مجهز به ابزارهای
نوین و مسلط بر دانش این حوزه باشیم اظهار کرد :دنیای امروز دنیای
دانایی و توانایی است و مسئوالن روابط عمومی باید تخصص و تجربه
کافی داشته باشند تا بتوانند در این عرصه فعالیت کنند .روابط عمومی
کارآمد باید به عنوان بازوی قوی مشــاوره مدیران سازمان خود عمل
کند.
وی در ادامه تصریح کرد :ارزشمداری ،داشتن وجدان کاری ،عالقه و
انگیزه ،داشتن تخصص و تجربه و مهارت ،آشنایی با سیستم سازمانی،
مخاطبشناســی ،روحیه تعامــل و همکاری ،قــدرت برنامهریزی و
خالقیت و ابتکار ،برخورداری از قدرت نقد و تحلیل و توان مشاوره از
مهمترین ویژگیهای روابط عمومی موفق و کارآمد است.
تقــی زاده روابط عمومی را مدیر ارتباطات درون و برون ســازمانی و
مشــاور نخست سازمان دانســت و گفت :چون وظیفه رصد کردن و
تحلیل محیــط را برعهده دارد .تحلیلهای برآمده از ســنجشهای
بهدســت آمده از این حوزه باعث میشــود ،مدیــر روابط عمومی به
عنوان مهمترین تصمیمســاز برای مدیر سازمان عمل کند .همچنین
روابط عمومی بخش استراتژیک سازمان به شمار میرود ،زیرا بر آینده
سازمان و محیط اطراف آن تأثیر میگذارد.
وی با اشــاره به جنبههــای مختلف روابط عمومــی بهویژه در حوزه
تجارت اظهار داشــت :این حوزه علمینوین اســت که برای مدیران
ارشد سازمانها و مدیران روابط عمومی به اندازه کافی شناخته شده
نیست و به همین دلیل افراد با کاربردهای نوین و تجاری آن آشنایی
کافی ندارند .در واقع ارتباطات و روابط عمومی به عنوان عامل محرک
توسعه به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
تقیزاده ادامه داد :بازنشســتگان و ذی نفعان ما مشــتری یا رقیب ما
نیســتند ،بازنشستگان مالک همه سرمایههای موجود هستند و ما به
عنوان کارگزار این عزیزان باید راهکار و سیاســتهایی برای تکریم و
اطالعرسانی درست به این عزیزان تبیین کنیم .روابط عمومی ها باید
با ایجاد ارتباط دوســویه با ذینفعان صندوق به ویژه بازنشستگان ،در
راه تولیــد رضایت ،تفاهم و همدلی گام بردارند .روابط عمومیها باید
یک فضای سالم برای اطالعرسانی و تعامل با جامعه مخاطب درست
کنند ،هم برای جمــعآوری نظرات و هم بــرای ارتباطات صمیمانه
بین بازنشســتگان و مسئوالن .این ارتباط سالم و عاطفی پایه حرکت
اجتماعی است.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امور بین الملــل صندوق
بازنشستگی کشوری ،تقی زاده تأکید کرد :بازنشستگان باید احساس
کنند که صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعههای تابعه آن ،خانه
این عزیزان است و در آن احساس آرامش کنند و روابط عمومیها باید
صدای خفته بازنشستگان باشند.

