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روزنامه

باالی  رده های  مسئوالن  که  موقعی 
همگی  مختلف  قوای  در   کشور 
متفق القولند که خودروهای بی کیفیت 
یا  است، چه کسی  مردم  قاتل  وطنی، 
کسانی باید جلوی تولید آنها را بگیرند 
محافظت  و  دفاع  مردم،  جان  از  و 
هیچ کس  اما  »می گویند«  همه  کنند؟ 
نیست که محکم بایستد و بگوید این 

روند باید اصالح شود. 
انتقاد به  علی رغم این  همه اعتراض و 
را  خود  کار  آنها  باز  خودروسازان، 
می کنند و گوششان بدهکار نیست، پس 
باید یک جایی پیدا شود و مردم داری 
بیشتر،  مرگ  آمار  از  و  می کند 
پیشگیری کرده و امیدی در دل مردم 
روزبه روز  پیشرفته  کشورهای  بنشاند. 
با خودروهای ایمن تر، باکیفیت تر و با 
امکانات تحسین برانگیز با هم به رقابت 

می پردازند. آنها هم قیمت را پایین نگه 
می افزایند  کیفیت  بر  هم  و  می دارند 
و  روحی  آرامش  هم  طریق  بدین  و 
روانی به مردم خود و کشورهای دیگر 
آنها  سفر  امنیت  هم  و  می دهند  هدیه 
در  متأسفانه  ولی  می کنند؛  تضمین  را 
کشور ما، خودروسازان برعکس همه 
به صورت  هم  می کنند؛  حرکت  دنیا 
تولید  خودروهای  قیمت  بر  نجومی 
خود می افزایند و هم کیفیت را پایین 

نگه می دارند!
شکایت  کجا  به  نمی دانند  هم  مردم 
ارابه های  این  از دست  برند و چگونه 
مرگ نجات یابند. امیدواریم مسئوالن 
ذی ربط برای این بالی فراگیر فکری 
کنند و بدانند که حتی یک نفر هم اگر 
فرزندان  باجان  بدهد  دست  از  جانش 

خودشان تفاوتی ندارد.

تولید  کشور  پلیس راه  فرمانده 
توجیه  بی کیفیت  خودروهای 
اقتصادی، فنی و ایمنی ندارد، گفت: 
حوادث  در  خودروها  این  تأثیر 
در  است.  غیرقابل انکار  جاده ای 
اینکه  دلیل  به  خودرو  موارد  بیشتر 
بدنه ضعیفی داشته و از آلیاژ مقاومی 
به طور  آن  بدنه  است،  نشده  تولید 
نمی توان  حتی  و  شده  جمع  کامل 
اجساد را از داخل خودرو خارج کرد. 
سردار محمد حسین حمیدی )فرمانده 
با  گفت وگو  در  کشور(  پلیس راه 
استفاده  لزوم  درباره  ایلنا  خبرنگار 
ظرفیت های  از  خودروسازی  صنایع 
خودروهای  تولید  برای  دانشگاهی 
فساد،  به غیراز  گفت:  باکیفیت 
وابستگی و مسائل این چنینی موضوع 
از  استفاده  عدم  درخصوص  دیگری 
ندارد.  وجود  دانشگاهی  ظرفیت های 
خودروهایی  چنین  تولید  متأسفانه 
توجیه اقتصادی، فنی و ایمنی ندارد، 
را  کشور  و  می شود  تولید  بازهم  اما 
معتقدم  و  می کشند  چالش  به  آن  با 
جز فساد چیز دیگری در میان نیست.

فساد، محصول انحصار است
ایجاد  انحصار  اینکه وقتی  بابیان  وی 
می شود،  ایجاد  نیز  فساد  می کنید، 
ادامه داد: محصول انحصار فساد است، 
اعالم  بلند  صدای  با  و  بارها  پلیس 
باید  که  آن هایی  اما  است،  کرده 
گوش کنند، گوش نمی دهند و توجه 
نمی کنند، چراکه برایشان مهم نیست.

با  خودروها  بی کیفیت ترین 
فروخته  مردم  به  قیمت  گران ترین 

می شود
بابیان  کشور  پلیس راه  فرمانده 
با  خودروها  بی کیفیت ترین  اینکه 
فروخته  مردم  به  قیمت  گران ترین 
متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
خودروسازی  بر  نظارتی  و  کنترل 
وجود ندارد و واردات محدود است، 
افرادی که مسئول استاندارد، صنعت 
وادی  این  در  هستند،  اقتصاد  و 

حرف های  و  شعار  متأسفانه  نیستند. 
پوپولیستی زیاد گفته می شود، اما در 
عمل مردم و پلیس در ادوار گذشته 

چیزی ندیدند.
به  جاده ها  در  الستیک  ترکیدگی 
محصوالت  واردات  مرض  دلیل 

بی کیفیت
واردات  به  اشاره  با  حمیدی  سردار 
کشور  داخل  در  گفت:  خودروها 
ظرفیت برای ارتقای کیفیت صنعت 
به طور  دارد.  وجود  خودروسازی 
و  می کنیم  تولید  الستیک  ما  مثال 
از  بهتر  به مراتب  داخلی  تولیدات 
الستیک های وارداتی است، اما بازهم 
این مرض واردات دست بردار نیست 
این فسادی که در واردات وجود  و 
اجناس  و  می کند  ایجاد  طمع  دارد، 
به  بی کیفیت وارد کشور می کنند و 
مردم می دهند و نتیجه آن می شود که 
با  مداوم  به طور  کشور  جاده های  در 

ترکیدگی الستیک ها مواجه هستیم.
کشور  پلیس راه  فرمانده  گفته  به 
کسی با فساد در این بخش برخورد 
ریز  است  شده  برخورد  اگر  نکرده، 

نمره آن را نشان دهند.
باید  پلیس  قانون،  اساس  بر 
را  بی کیفیتی  خودروی  هر 

شماره گذاری کند
قانون  طبق  پلیس  اینکه  بابیان  وی 
انجام  نمی تواند  کاری  این  از  بیش 
از  برخی  کرد:  تصریح  دهد، 
اگر  که  کرده اند  مطرح  کارشناسان 
داخلی  خودروی  تولید  به  پلیس 
را  آن  چرا  پس  می گیرد،  ایراد 
شماره گذاری می کند. من در پاسخ به 
این افراد می گویم، پلیس طبق قانون 
وقتی  می گوید  قانون  می کند.  عمل 
دولت، صنعت و استاندارد خودرویی 
به  مکلف  پلیس  کرد،  تأیید  را 
قانون  اساس  بر  است.  شماره گذاری 
هر خودروی بی کیفیتی را پلیس باید 
شماره گذاری کند، بنابراین این قانون 
اصالح  قانون  باید  یا  و  دارد  مشکل 

اصالح  صنعت  و  استاندارد  یا  شود 
کرد:  تصریح  حمیدی  سردار  شود. 
وقتی تولیدکننده می بیند، مردم برای 
صف های  در  آن  بی کیفیت  جنس 
طویل ایستاده و هزینه خودرویی که 
قرار است، سال آینده دریافت کنند 
را امسال می پردازند، بنابراین به دنبال 
ارتقای آن نیست، چراکه مردم با این 
کار نشان می دهند که همین محصول 

را می خواهند.
۴۰ درصد حوادث جاده ای در کل 

کشور از نوع واژگونی است
از  دیگری  بخش  در  وی 
نزدیک  اینکه  بابیان  صحبت هایش 
به ۴۰ درصد حوادث جاده ای در کل 
کشور از نوع واژگونی است، یادآور 
مانند  استان ها  از  بسیاری  در  شد: 
اصفهان،  رضوی،  خراسان  سمنان، 
و  جنوبی  خراسان  یزد،  کرمان، 
میزان  کویری  استان های  کل  در 
واژگونی بعضًا تا ۷۰ درصد حوادث 

ترافیکی را شامل می شود.
جاده های ما خشن هستند

به  واژگونی  کرد:  خاطرنشان  او 
از  یکی  می افتد،  اتفاق  مختلف  علل 
خستگی  و  خواب آلودگی  آن  علل 
مربوط  آن  دیگر  علت  است،  راننده 
این  در  راننده  که  است  این  به 
جاده ها یکنواخت رانندگی می کند و 
ازآنجاکه جاده های ما خشن هستند و 
ندارد،  وجود  راه  بین  در  توقفگاهی 
رانندگی  یکنواخت  راننده  بنابراین 
و  می شود  خستگی  دچار  و  کرده 
مناسبی  کیفیت  خودرو  ازآنجاکه 
ندارد، از همین رو میزان خستگی که 
به سرنشین خود وارد می کند، چندین 
است.  باکیفیت  برابر یک خودروی 
سوی  از  داد:  ادامه  حمیدی  سردار 
خودرو  وقتی  ایمنی  لحاظ  به  دیگر 
می شود  خارج  جاده  از  و  واژگون 
اینکه بدنه آن ضعیف است  به دلیل 
سیستم  و  داشته  کمی  ایربک های  و 
سرنشینان  تمام  دارد،  ضعیفی  ایمنی 

مجروح  یا  می کنند  فوت  یا  آن 
سنگینی  مصدومیت های  و  می شوند 
به آنها وارد می شود که از فوت هم 
مسائل  و  مشکالت  این  است.  بدتر 
حوادث  در  خودرو  تأثیر  دلیل  به 

جاده ای است.
دلیل جمع شدن  به  را  اجساد  گاهی 
خارج  خودرو  از  نمی توانیم  بدنه ها 

کنیم
و  تصادفات  دیگر  به  اشاره  با  وی 
برخی  در  گفت:  جاده ای  حوادث 
جاده ها وقتی خودرو سبقت می گیرد، 
انحراف به چپ پیدا می کند و یا  یا 
با خودروی دیگری برخورد می کند 
این ماجرا در  بارها شاهد  بارها و  و 
خودرو  چنانچه  اما  بوده ایم،  جاده ها 
آن  ایربک  سیستم  و  باشد  ایمن 
و  سرنشینان  کند،  عمل  به درستی 
آسیب  کمتر  یا  آسیب ندیده  راننده 
موارد خودرو  بیشتر  در  اما  می بینند، 
و  داشته  ضعیفی  بدنه  اینکه  دلیل  به 
است،  نشده  تولید  مقاومی  آلیاژ  از 
و  شده  جمع  کامل  به طور  آن  بدنه 
داخل  از  را  اجساد  حتی  نمی توان 
خودرو خارج کرد و ساعت ها طول 
می کشد تا نیروهای امداد و نجات با 
تجهیزات فنی قطعات خودرو را جدا 
کرده و سرنشینان آن را خارج کنند.
کسی  چه  که  سؤال  این  طرح  با  او 
تصریح  است؟  حوادث  این  مسئول 
با  حوادث  این  از  بخشی  کرد: 
کنترل سرعت و کنترل رفتار راننده 
در  کنترلی  ابزار  می یابد،  کاهش 
وارد  به زودی  نیز  را  خصوص  این 
اما  می کنیم،  ترافیک  کنترل  چرخه 
کشور  کل  در  واژگونی  درصد   ۴۰
آن  بیشتر  و  است  غیرقابل انکار 
متوجه خودرو، خودروساز و واردات 

خودروهای بی کیفیت است.

اخیر  روزهای  در  ارز  نرخ  کاهش 
سبب شده تا بسیاری از خریدارانی 
بازار  وارد  گذشته،  ماه های  در  که 
شوند.  فروشنده  اکنون  بودند،  شده 
فاکتورهای  سایر  کنار  در  امر  این 
را  قیمت  کاهشی  روند  اقتصادی، 

رقم زده است.
قیمت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
روند  گذشته  روزهای  در  دالر 
کاهشی به خود گرفته است. درست 
ظرف دو هفته قیمت دالر از نرخی 
تا ۱۳ هزار  معادل ۱۳ هزار و ۱۵۰ 
تا  آزاد،  بازار  در  تومان   ۲۰۰ و 
کاهش  هم   ۱۱۹۰۰ تا   ۱۱۸۰۰ مرز 
یافت. این کاهش ۱۲۵۰ تومانی در 
که  است  رخ داده  شرایطی  در  بازار 
می گوید  مرکزی  بانک  رئیس کل 
بازارهای  در  ایران  نفت  فروش 
جهانی و از سوی خریداران خارجی، 
سرعت گرفته و ارز حاصل از آن، 

در خدمت واردات قرار می گیرد.
درعین حال، آمار رسمی نیز حکایت 
ارز  بازگشت  که  دارد  آن  از 
صادراتی به چرخه اقتصادی و تأمین 
ارزی  نیازهای  از  اعظمی  بخش 
موردنیاز واردات، بار قابل توجهی را 
است؛  برداشته  آزاد  بازار  دوش  از 
نرخ  کاهشی  روند  اینکه  ضمن 
برخی  گذشته،  هفته های  طی  ارز 
ارزهای  اتفاقًا  که  را  ارز  دارندگان 
خود را در دوران نه چندان دور و در 
زمان باال بودن نرخ دالر خریداری 

تا  انداخته  فکر  این  به  بودند  کرده 
را  ارزی خود  دارایی های  از  بخشی 
زیان  از  بلکه  تا  برسانند  فروش  به 

بیشتر جلوگیری نمایند.
کارسازی بانک مرکزی جواب داد

خبر  هم  بازار  فعاالن  میان  این  در 
از مدیریت بانک مرکزی در بازار 
معنای  به  لزومًا  البته  که  می دهند 
تزریق ارز نیست؛ بلکه کارسازی از 
سمت صرافی هایی است که به نوعی 
بوده  مرکزی  بانک  حساب  طرف 
دارند،  قرار  بانک ها  اختیار  در  یا 
شده  سبب  مرکزی  بانک  سوی  از 
تا مدیریت قیمتی در بازار صورت 

گیرد.
شرایط  مجموعه  به هرحال 
قیمت  تا  داده  هم  دست به دست 
تجربه  را  نسبی  ثبات  بازار  در  ارز 
به  را  امیدواری  این  حداقل  و  کند 
بازار  این  که  بدهد  کسب وکارها 
برای  قابلیت مدیریت دارد؛ اگرچه 
ایران،  اقتصادی  بخش های  تمامی 
نرخ  تثبیت  از  مهمتر  بسیار  ثبات 
بسیاری  خواسته  درواقع،  است.  ارز 
برای  تالش  اقتصادی،  فعاالن  از 
تثبیت  به جای  ارز  بازار  در  ثبات 
است؛ چراکه تثبیت نرخ ارز، کاری 
در  را  قیمتی  فنر  فشرده کردن  جز 
میان مدت ندارد و پس ازآن، مطابق 
که  قیمتی  جهش های  همه  باتجربه 
منتظر  باید  رخ داده،  ارز  نرخ  در 
و  شود  باز  دوباره  فنر  این  که  بود 

تغییرات کالن تری را رقم زند.
به هرحال روند کاهشی نرخ ارز در 
فعالیت های  از  بسیاری  برای  بازار 
چراکه  است؛  خوشایند  اقتصادی 
آنها  تمام شده  نرخ  به کاهش  منجر 
نکته  اما  شد؛  خواهد  میان مدت  در 
حائز اهمیت آن است که ثبات در 
بازار ادامه داشته باشد؛ اما به طورقطع 
تداوم این ثبات پیش شرط هایی دارد 
رعایت  به درستی  را  آن  باید  که 

کرد.
حباب بازار ارز در حال تخلیه است

ارزی  کمیته  عضو  الهوتی،  محمد 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
با  گفتگو  در  ایران  کشاورزی 
خبرنگار مهر گفت: به نظر می رسد 
بانک  رئیس کل  که  همان طور 
مرکزی نیز اشاره کرده، منابع ارزی 
گذشته  هفته های  ظرف  کشور 
ارزی  درآمدهای  و  بهبودیافته 
کشور بهتر شده که این امر، دست 
بازار  مدیریت  برای  مرکزی  بانک 

را بهتر از گذشته پرکرده است.
به  که  دیگری  نکته  افزود:  وی 
قرار  موردتوجه  باید  می رسد  نظر 
صادرات  از  حاصل  ارز  گیرد، 
نیازهای  تا  کرده  کمک  که  است 
ضمن  شود؛  تأمین  کشور  داخلی 
نیمایی  ارز  بین  که  فاصله ای  اینکه 
به دلیل  بازار آزاد وجود داشت،  و 
اصالح  پتروشیمی ها  خوراک  نرخ 
شد که این امر کمک کرد تا این 

به هم  مذکور  بازار  دو  در  نرخ  دو 
کاهش  یک سو  از  بنابراین  برسند؛ 
سوی  از  و  آزاد  بازار  در  ارز  نرخ 
سامانه  در  ارز  نرخ  افزایش  دیگر 
به  نرخ  دو  این  تا  شده  باعث  نیما 
هم نزدیک و به نوعی واردکنندگان 
نرخ  میان  تفاوتی  که  شوند  مجاب 
نیما با ارز صادراتی نداد و بنابراین 
نیازهای خود  از گذشته،  بیش  آنها 
تأمین  صادرکنندگان  طریق  از  را 

می کنند.
روند کاهشی بازار ارز منطقی است

تا   ۱۳ نرخ  اینکه  بابیان  الهوتی 
بسیاری  عقیده  به  هزارتومانی   ۱۴
اقتصادی،  فعاالن  و  اقتصاددانان  از 
نیز  حباب  این  و  داشته  حباب 
باید خالی می شد  باالخره یک روز 
حاضر  حال  در  می رسد  نظر  به  که 
از این  در شرایط کاهش یا خروج 
واقعی  قیمت  و  داریم  قرار  حباب 
شده است؛ درعین حال شخصًا معتقد 
نرخ  کنونی،  شرایط  در  که  نیست 
خواهد  تومان  هزار   ۱۰ زیر  به  ارز 
در  نرخ  که  معتقدم  بلکه  رسید؛ 
باقی  هزارتومانی   ۱۱ تا   ۱۰ کانال 
خواهد ماند؛ ولی نکته مهم آن است 
قرار  قیمتی  کانال  هر  در  ارز  که 
باشد  داشته  ماندگاری  حتمًا  گیرد، 
داخلی  تورم  مابه التفاوت  فرمول  و 
و خارجی در آن لحاظ شود تا بعد 
رها  فنر  مجدد  مدتی،  گذشت   از 

نشود.

آیت اهلل  انتصاب  پی  در  ایرناپالس: 
اعرافی به عنوان فقیه شورای نگهبان، 
شیرازی،  حائری  آیت اهلل  فرزند 
توصیه  او  به  شیراز،  فقید  امام جمعه 

کرد از بعضی مشاغل، کناره گیرد.
حائری  شهاب الدین  حجت االسالم 
با  کوتاهی  یادداشت  در  شیرازی 
اشاره به مراسم معارفه وزیر اطالعات 
آقای  رهبری  دفتر  مسئول  نوشت: 
آقای  تودیع  در  گلپایگانی  محمدی 
آن  که  فعلی  اطالعات  وزیر  علوی، 
موقع نماینده رهبری در ارتش بود و 
تازه نماینده خبرگان شده بود، مطلب 
خوبی گفتند: »رهبری معتقدند مردی 
وقت  بایست  شخص  و  کاری…  و 

انجام وظیفه و کاری که  برای  کافی 
به عهده می گیرد، داشته باشد.«

مشاغل  ادامه،  در  شیرازی  حائری 
آقای اعرافی که به عضویت شورای 
این گونه  شد،  منصوب  هم  نگهبان 

برشمرده است:
امام جمعه میبد

امام جمعه موقت قم
رئیس شورای عالی حوزه

مدیر حوزه های علمیه
رئیس هیئت امنای جامعه المصطفی

عضو فقهای شورای نگهبان
احمد  داماد  که  شیرازی  حائری 
توکلی است، بابیان اینکه شغلی مثل 
سراسر  علمیه  حوزه های  مدیریت 

چند  وقت  تا  است  کافی  کشور 
آدم زبده را پر کند، پرسیده: چطور 
می توان وقت کافی برای رسیدگی به 

این  همه کار گذاشت؟
او به حدیثی از امیر مؤمنان )ع( نیز 
اشاره کرده مبنی بر اینکه »هر کس 
دراز  دست  مختلف  کارهای  به سوی 

شکست  و  ماند  خود  کار  در  کند 
خورد.«

انقالب  معظم  رهبر  است،  گفتنی 
صادق  یزدی،  محمد  آیات  اسالمی، 
به  را  اعرافی  علیرضا  و  الریجانی 
عضویت در شورای نگهبان منصوب 
این  فقهای  جدید  عضو  وی  کردند. 
شوراست که عماًل جایگزین مرحوم 

آیت اهلل مؤمن شده است.
روحانیون  از  اعرافی  علیرضا 
خوش فکر و توانمند است که سابقه 
دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  ریاست 
و جامعه المصطفی را در کارنامه خود 
دارد و از او به عنوان گزینه ریاست 

قوه قضاییه نیز نام برده می شد.

سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
جانمایی  اینکه  بابیان  اجتماعی  تأمین 
مفاهیم تأمین اجتماعی در کتب درسی 
و  ابتدایی  مقطع  در  بار  اولین  برای 
آموزش وپرورش  همت  به  دبیرستان 
آشنایی  حدود  در  البته  که  شد  انجام 
دانش آموزان  و  کلیدواژه هاست  با 
مفاهیم  و  مطالب  با  آتی  سال های  در 
گفت:  شد،  خواهند  آشنا  بیشتری 
وارد  بازدید  برای  را  دانش آموزان 
مراکز تأمین اجتماعی کردیم که شمار 
آنها به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می رسد.

جعفریان  محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
تأمین  هفته  در  که  خبری  نشست  در 
اجتماعی برگزار شد، مروری بر پیشینه 
تأمین اجتماعی داشت و گفت: ایجاد و 
گسترش نظام تأمین اجتماعی و به تبع 
آن تحقق عدالت اجتماعی از مهمترین 
زندگی  دوران  طی  بشر  خواسته های 

وی است.
یکی  اجتماعی  تأمین  افزود:  وی 
سیاسی  و  اجتماعی  مهم  مسائل  از 
کشورهاست و می تواند معیار توفیق یا 
کشور   ۱۵۵ باشد.  ملت ها  توفیق  عدم 
تأمین  بین المللی  سازمان  عضو  جهان 

اجتماعی )ایسا( هستند.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
تمام  اینکه  بابیان  اجتماعی  تأمین 
باورند  این  بر  دنیا  مترقی  کشورهای 
و  بشر  حقوق  از  اساسی ترین حق  که 
کلید توسعه اجتماعی، تأمین اجتماعی 
اجتماعی  تأمین  کرد:  اظهار  است 
کارگران  صندوق  با   ۱۳۰۹ سال  از 
قانون   ۱۳۳۱ در  و  کارکرد  به  شروع 
شد.  مصوب  کارگران  اجتماعی  بیمه 
در  فعلی،  جدید  قوانین  آن،  بر  عالوه 
سال ۱۳۵۴ مصوب و در اصل ۲۹ قانون 

اساسی به آن اشاره می شود.
جعفریان ادامه داد: تأمین اجتماعی در 
۱۰۰۰ واحد کاری و بیمه ای و درمانی 
خود به بیش از ۴۳ میلیون نفر خدمات 
بازنشسته  نفر  می دهد که شش میلیون 
تبعی هستند.  اصلی و  و مستمری بگیر 
اقماری،  شعبه   ۲۳۲ اصلی،  شعبه   ۵۵۶
 ۵ بیمارستان،   ۷۶ کارگزاری،   ۲۱۹
دی کلینیک و ۲۸۹ مرکز درمانی در 

سراسر کشور مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومانی سال جاری که وسعت سازمان 
نشان  کشور  اقتصادی  چرخه  در  را 
سال  از  فرهنگی  می دهد گفت: حوزه 
۷۸ شروع به کارکرد. دوره ای تعطیل 
بوده و بعد اواخر سال ۹۲ دوباره احیا 
بخش،  این  کارکرد.  به  شروع  و  شد 
پل ارتباطی سازمان تأمین اجتماعی با 

شرکای اجتماعی است.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
معاونت  اینکه  بابیان  اجتماعی  تأمین 
با  سازمان  قوی  اتصال  محل  فرهنگی 
و  کارگران  از  اعم  اجتماعی  شرکای 
برخی  کرد:  عنوان  است  کارفرمایان 
فعالیت های ما ناشی از نوع رفتارهایی 
بود که بر سر این معاونت رفته است. 
گذشته  ادوار  در  سازمان  به  تعهداتی 
مالی  پشتوانه  بدون  که  شده  تحمیل 
آنکه  علت  به  است.  گرفته  صورت 
به  اجتماعی  تأمین  بیمه  فرهنگ 
در  کردیم  تالش  ببریم  جامعه  سطح 
مفاهیم  دانشگاه ها  و  آموزش وپرورش 
در  را  اجتماعی  تأمین  چالش های  و 

قالب سمینارهایی تبیین کنیم.
جعفریان افزود: جانمایی مفاهیم تأمین 
اجتماعی در کتب درسی برای اولین بار 
در مقطع ابتدایی و دبیرستان به همت 
البته  که  شد  انجام  آموزش وپرورش 
کلیدواژه هاست  با  آشنایی  حدود  در 
با  آتی  سال های  در  آموزان  دانش  و 
مطالب و مفاهیم بیشتری آشنا خواهند 
شد. دانش آموزان را برای بازدید وارد 
مراکز تأمین اجتماعی کردیم که شمار 
آنها به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می رسد.

میان  تعارضاتی  وقوع  به  اشاره  با  وی 
تشکل های کارگری و کارفرمایی در 
با  تشکل ها  وقتی  گفت:  تصمیمات 

قوانین و وضعیت تأمین اجتماعی آشنا 
اتخاذ  یکپارچه تری  تصمیمات  شوند 
خواهند کرد. به همین منظور برنامه ها 

و دوره های آموزشی ترتیب دادیم.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
سال  اینکه  بابیان  اجتماعی  تأمین 
از حوادث  پیشگیری  به حیطه  گذشته 
ناشی از کار ورود کردیم اظهار کرد: 
ساختمانی  کارگر  هزار   ۵۰ برای 
حوادث  پیشگیری  و  ایمنی  دوره های 
ناشی از کار برگزار کردیم. ۶۰ کالس 
برگزار  نیز  سالمندان  سالمت  ارتقای 
شد و امسال به ۳۰۰ کالس در سراسر 

کشور افزایش می یابد.
مسائل  حیطه  در  داد:  ادامه  جعفریان 
تأمین  کارکنان  اجتماعی  و  فرهنگی 
که  کردیم  پیدا  ورود  نیز  اجتماعی 
از  قرآن  با  انس  و  کتابخوانی  پاتوق 

این جمله است.
وی بابیان اینکه در حوزه بازنشستگان 
گفت:  است  شده  انجام  اقداماتی  نیز 
طرح نسیم سالمت اجرا شد و در روز 
هزار   ۱۰۰ بالغ بر  سالمندان،  تکریم 
در  پارک ها  در  بازنشستگان  از  نفر 
برنامه های نشاط افزایی شرکت کردند. 
بازنشستگان  برای  ورزشی  المپیادهای 
از  نفر   ۹۰۰ حدود  و  شد  داده  ترتیب 
به  فینال  نهایی  بازنشستگان در مرحله 

رقابت پرداختند.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
بخش  در  افزود:  اجتماعی  تأمین 
صورت  اقداماتی  نیز  کارفرمایی 
و  آموزشی  دوره های  و  می گیرد 
برگزار  تولید  مراکز  در  کارگاهی 
از  بتوانند  کارفرمایان  تا  می شود 

خدمات مشاوره ای بهره مند شوند.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
طرح  به  اشاره  با  اجتماعی  تأمین 
کرامت  طرح  گفت:  رضوی  کرامت 
وقفه  بدون  امسال  ابتدای  از  رضوی 
اعزام  در  وقفه ای  و  است  اجراشده 
نداشتیم. امسال در نظر داریم که ۳۰ تا 
۴۰ هزار نفر را با توجه به بودجه اعزام 
نفر اعزام  کنیم. سال گذشته ۳۲ هزار 
داشتیم و اگر بودجه تأمین شود شاید 

بتوانیم تا ۴۰ هزار نفر را اعزام کنیم.
بازنشستگان  انتخاب  داد:  ادامه  وی 
بازنشستگی  کانون های  به  اعزام  برای 
این  ما  سیاست گذاری  اما  واگذارشده، 
اولی ها، حداقل  زیارت  است که  بوده 
محروم  مناطق  بازنشستگان  و  بگیران 
حداقل  دریافتی  باشند.  اولویت  در 
بگیران یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان 
بر  عالوه  هستند  بیمار  که  آنها  است. 
یک  با  نیاز  صورت  در  همسرشان 
البته تمام  همراه دیگر اعزام می شوند، 
اعزام  همسرانشان  با  مستمری بگیران 
و  رایگان  کاماًل  سفرها  این  می شوند. 

سه روزه است.
بسته های  تهیه  درباره  جعفریان 
نیز گفت:  بازنشستگان  برای  فرهنگی 
با شهرداری تهران وارد مذاکره شدیم 
فرهنگی  بسته های  داشتیم  قصد  و 
به شکل  از آنها خواستیم  ایجاد کنیم. 
کانون های  طریق  از  یافته ای  هدایت 
فرهنگی  خدمات  شده،  شناخته 
شد،  خوبی  استقبال  که  شود  ارائه 
نشده  میسر  کارگروه  این  ایجاد  اما 
و  ماند  باقی  گفت وگو  سطح  در  و 
نرسیده ایم  عملیاتی  توافقات  به  هنوز 
تهران  شهرداری  داریم  انتظار  و 
هدف  و  دهد  انجام  را  تعامل  این 
محقق  بازنشستگان  در  افزایی   نشاط 

شود.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
هنرمندان  بیمه  درباره  اجتماعی  تأمین 
گذشته  سال  گفت:  نیز  خبرنگاران  و 
این  در  ارشاد  وزارت  با  تفاهم نامه ای 
شده  مرتفع  مشکالت  و  منعقد  زمینه 
استفاده  برای  نیز  توافق نامه ای  است. 
از صندوق هنرمندان  نفر دیگر   ۲۰۰۰
منعقد شده است. اکنون حدود ۲۰ هزار 
تحت  هنرمندان  و  خبرنگاران  از  نفر 

پوشش این صندوق هستند.

دارند  عقیده  مردم  از  بسیاری  ایرنا: 
چیز  همه  ها  عطاری  قوطی  درون 
یافت می شود پس دواهایشان بر هر 
دردی درمان است اما اینک هشداری 
از  را  این مشاغل  بهداشتی، صاحبان 
پای گذاشتن در عرصه پزشکی حتی 

طب سنتی برحذر داشته است.
ها  عطاری  است:  چنین  هشدار  این 
امور  در  دخالت  عنوان حق  هیچ  به 
به  مشاوره  ارائه  و  دارویی  پزشکی، 
مراجعان حتی در حیطه طب سنتی و 
در موضوعاتی مانند: چاقی، الغری، 

ترک اعتیاد و... را ندارند.
بیان کننده این هشدار معاون غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
است، هرچند مقامات بهداشتی دیگر 

هم پیشتر چنین سخنانی گفته اند.
جمع  در  نیکوسیر  ابوالفضل  دکتر 
محلی  عطاری  گفت:  خبرنگاران 
است که خشک شده گیاهان دارویی 
از  گیاهی  عرقیات  تشخیص،  قابل 
منابع مجاز آن هم به شکل بهداشتی 
می شود؛  عرضه  ادویه  انواع  و 
نوع  هیچ  ارائه  به  مجاز  عطاری ها 
شکل دارویی آماده ای اعم از قطره، 
قرص و کپسول به مراجعه کنندگان 
ادعای  مانند  اقدامی  هر  و  نیستند 
عطاری ها  سوی  از  بیماری  درمان 
غیر مجاز و تخلف محسوب می شود 
و مراجعه کنندگان باید به این مسئله 

توجه داشته باشند.
فروش  که  گفت  هم  را  این  او 
در  دارویی  و  گیاهی  فرآورده 
این  عطاری ها ممنوع است و وجود 
فرآورده ها نشان از فعالیت غیرمجاز 

عطاری ها دارد.
به گفته وی افراد نیازمند مشاوره در 
باید  طبیعی  و  سنتی  داروهای  زمینه 
به سالمتکده های مجاز مراجعه کنند، 
در سالمتکده، پزشک متخصص طب 
سنتی حضور دارد و پس از ویزیت 
اقدام  دارو  تجویز  به  نسبت  بیمار 

می کند.
طور  به  را  عطاری ها  از  بازدید 
بر  نظارت  اداره  کارشناسان  معمول 
فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
انجام می دهند و در  پزشکی جهرم 
کنار آن بر حسب مورد بازدیدهای 
مشترک همراه با اداره اماکن، اداره 
تعزیرات، معاونت بهداشتی و درمان 
دانشگاه و بازرسان مبارزه با کاالی 

قاچاق انجام می شود.
تعداد بازرسی از هر عطاری به گفته 
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
پزشکی جهرم به طور روتین حداقل 

چهار بار در سال است.
تعداد  کرد:  ابراز  نیکوسیر 
سال  در  انجام شده  بازرسی های 
 ۳۵۶ جهرم  عطاری های  از  گذشته 
مورد بوده و در سال ۹۸ در چهار ماه 
شهرستان  عطاری های  از  بازدید   ۷۵
در  که  است  گرفته  صورت 
این  در  گرفته  صورت  بازرسی های 
مدت ۱۹۲ کاالی دست ساز تقلبی و 
غیر مجاز و یکصد قلم کاالی تاریخ 

گذشته کشف و ضبط شده است.
دست ساز  کرم های  وی  گفته  به 
معجون های  و  داروها  پوستی، 
و  چاقی  درمان  برای  غیرمجاز 
الغری، تقویت قوای جنسی و ترک 
اقالم کشف شده  بیشترین  از  اعتیاد 
غیرمجاز در چهار ماه سال ۹۸ بوده 
است. در شهرستان جهرم ۶۱ عطاری 
می بایست  عطاری ها  و  دارد  وجود 
پروانه کسب خود را در معرض دید 

مردم قرار دهند.
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
داروها،  کرد:  بیان  جهرم  پزشکی 
طبیعی  فرآورده های  و  مکمل ها 
بهداشت  وزارت  مجوز  دارای  باید 
باشند و محصوالت وارداتی نیز باید 

برچسب »تیتک« داشته باشند.
برچسب »تیتک« که بر روی اقالم 
و داروهای مکمل وارداتی قرار دارد، 
سایت  نشانی  با  زردرنگ   برچسبی 
شماره های  درج  و   ttac.ir
بنابراین  است.  و ۶۱۸۵   ۲۰۰۰۸۸۲۲
مردم باید آگاه باشند که در صورت 
درج مشخصاتی غیر از این، برچسب 
و محصول تقلبی است و باید مراتب 

را به مراجع ذی صالح اطالع دهند.

عطاری ها وارد عرصه پزشکی نشوند

رفع مشکالت بیمه ای هنرمندان و خبرنگاران
جانمایی مفاهیم تأمین اجتماعی در کتب درسی

فرمانده پلیس راه کشور:
 بی کیفیت ترین خودروها با گران ترین قیمت 

به مردم فروخته می شود
  طبق قانون پلیس باید هر خودروی بی کیفیتی 

را شماره گذاری کند
گاهی اجساد را به دلیل جمع شدن بدنه ها 

نمی توانیم از خودرو خارج کنیم

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری الر، این برنامه در محل بوستان ملت )پارک شهر( میزبان حضور چشمگیر شهروندان بود.
افتتاحیه این جشنواره با حضور سید عبدالمهدی میرپور نائب رئیس و اشکان عسکری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر الر، نواز شریفی 
معاون عمرانی و شهرسازی و محسن زارع معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری الر، محمد حسن طیبی رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان، محمد 
معتمدیان معاون مدیرکل و رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان، مجید حجتی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی طاهری رئیس 
مجتمع آموزش عالی الرستان و عموم شهروندان برگزار شد. این جشنواره در بخش غرفه ها، متشکل از غرفه های طرح ملی سنجش فشارخون، ویهان، 

عکاسی، نقاشی روی صورت کودکان، اپلیکیشن سفارش غذا و نقاشی کودکان بود.
همچنین در فضای باز محوطه، بازی های مختلف میدانی جهت گروهای مختلف سنی طراحی و آماده اجراشده بود؛ بازی هایی نظیر مار و پله غول آسا، 
فوتبال دستی، مچ اندازی، ضربه آزاد، دوز غول آسا، توپ و کش، بسکتبال، موشک غول آسا، انعطاف، دست چین غول آسا و ماهیگیری با آهن ربا، 

بخشی از بازی ها بود که موردتوجه خانواده ها خصوصًا کودکان و نوجوانان قرارگرفته بود.
در حاشیه برگزاری مسابقات و بازی های سرگرم کننده، گروه موسیقی کودکان فرهنگسرای مرتضوی به اجرای مجموعه آثار خودپرداخت.

 برگزاری جشنواره »شهر شاد« در شهر الر

تحلیل این خبر  را در ستون 
 

سمت راست بخوانید

فرمانده پلیس راه کشور:

 طبق قانون پلیس باید هر خودروی بی کیفیتی را شماره گذاری کند
گاهی اجساد را به دلیل جمع شدن بدنه ها نمی توانیم از خودرو خارج کنیم

تداوم ثبات چه پیش شرط هایی دارد؟

از هر دری کالمی


