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شماره

صفحه

روزنامه

شورای  توسط  بنزین  شدن  گران  خبر 
قوه  سه  سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی 
و  بررسی  نقد،  قابل  از جهات گوناگون 
ذیاًل  آنها  از  برخی  به  که  است  تحلیل 

اشاره می شود:
تکذیب های  علی رغم  خبر  این  چرا   .1
پی درپی توسط مسئوالن و تأکید همگی 
بنزین در  تغییر قیمت  اینکه هرگونه  بر 
بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد، به طور 
اعالم  آبان   23 12 شب  ساعت  ناگهانی 
به صورت  که  است  بار  اولین  این  شد؟ 
ناگهانی و بدون اطالع قبلی، چنین شوک 
می شود.چنین  وارد  مردم  به  سنگینی 
والدت  در شب  هم  آن  سنگینی  شوک 
پیامبر اسالم )ص( چه توجیهی دارد. آیا 
عیدی به مردم تلقی می شود؟ آیا با فلسفه 

هفته وحدت سازگار است؟
امواج  با   98 و   97 سال  در  مردم   .2
بخش های  همه  در  گرانی  پی درپی 
به طوری که  شدند  مواجه  زندگی شان 
قیمت کاالها و خدمات بعضًا تا 800 - 
900 درصد افزایش یافت و اندوخته های 
باد  به  آنان،  زحمت  و  مرارت  سال ها 
رفت. بی ارزش شدن پول ملی، باعث شد 
که بسیاری از خانواده ها توانایی مزدوج 
بدهند،  از دست  را  فرزندان خود  کردن 
ازدواج کرده  که  هم  افرادی  از  برخی 
مواجه  تحمل  فوق  فشارهای  با  بودند 
کار  محل  و  خانه  مردم  از  بعضی  شدند، 
خود را از دست دادند، مشاغلی به تعطیلی 
یافت  افزایش  بیکاری  شدند،  کشیده 
دسترس  از  بهداشت  و  درمان  و  دارو  و 
سطوح  تمام  و...  شد  خارج  زیادی  عده 
گشودند  گله  و  انتقاد  به  زبان  درآمدی 
افتاد،  مخاطره  به  آنها  روانی  وضعیت  و 
ادامه دارد  هنوز این وضعیت آزاردهنده 
بنزین  و  نان  قیمت  افزایش  ناگهان  که 
آنها  بر  است  دولت  اختیار  در  که  هم 

افزوده شد!
مردم  نظر  و  رأی  برای  مسئوالن  آیا   .3
قائل  ارزش  قیمت ها  افزایش  درزمینه 

تبعات  می خواهند  که  مردمی  نیستند؟ 
مورد  نباید  کنند  تحمل  را  گرانی  این 

نظرخواهی قرار بگیرند؟
پاشیدن  نمک  این ها  همه  از  بدتر   .4
اظهارنظرهای  با  مردم  زخم های  بر 
عجیب وغریب مسئوالن است. کجای این 
افزایش قیمت ها به نفع مردم است؟! چند 
قیمت ها  افزایش  این  اصل  مردم  درصد 
را  اینکه آن  به  برسد  دارند چه  قبول  را 
برخورد  این گونه  بدانند؟!  خود  نفع  به 

باشعور جامعه صحیح نیست.
نه  بنزین  قیمت  افزایش  می گویند   .5
به  بلکه  بودجه  کسری  جبران  خاطر  به 
خاطر کمک به مردم است! اگر مردم با 
صدای بلند فریاد بزنند که چنین کمکی 
را نمی خواهیم آیا باز باید شربت زوری 

به آنها داد؟
خانوارها  بعضی  یارانه  به  اگر   .6
آیا  کنید،  اضافه  اندکی  مبلغ  می خواهید 
باید چندین  می دانید که همین خانوارها 
را  اجناس  همه  گرانی  تاوان  آن،  برابر 

بدهند؟
رئیس جمهور  دفتر  رئیس  اینکه   .7
تصمیم  بنزین  قیمت  افزایش  گفته اند 
است،  نظام  همه  ارکان   و  مسئوالن 
انسان را بیشتر به تعجب وامی دارد. چرا 
به  تا  داده اند  هم  دست به دست  همگی 
بیرون  از جیب مردم  قول خودشان پول 
هم  آن   آنها،  جیب  به  دوباره  و  بیاورند 
به مقدار کمتری و با تورم چند برابری، 
واریز کنند؟ می گویند یک ریال آن  هم 
به نفع دولت نیست پس چیزی که هم به 
ضرر ملت و هم به ضرر دولت است و 
کار بیهوده ای محسوب می شود و اقتصاد 
انجام  باید  می ریزد چرا  هم  به  را  کشور 

شود؟
بنزین  قیمت  می خواستید  اگر  نهایتًا   .8
درصد   30  -  20 الاقل  دهید  افزایش  را 
نبود آنها را  نیاز هم  افزایش می دادید و 
به مردم برگردانید نه 50 تا 300 درصد 

افزایش؟

با  رئیس جمهور  فرارو  گزارش  به 
اقدام  اهمیت  و  ضرورت  بر  تأکید 
و  بنزین  نرخ  افزایش  در  دولت 
و  ضعیف  خانوارهای  به  کمک 
متوسط کشور از محل درآمد حاصل 
از آن، اظهار داشت: این کار به نفع 
مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده 
آنان  مشکالت  حل  در  می تواند  و 

مفید و مؤثر باشد.
دیدار  در  روز جمعه  روحانی  حسن 
مسئوالن  و  دولت  اعضای  برخی 
پیامبر  میالد  مناسبت  به  کشور 
جعفر  امام  و  )ص(  اسالم  گرامی 
اخیر  اقدام  به  اشاره  با  )ع(،  صادق 
دولت در افزایش نرخ بنزین که از 
گفت:  است،  اجراشده  گذشته  شب 
تا  بود  آن  دنبال  به  مدت ها  دولت 
ضعیف  اقشار  از  بتواند  طریقی  از 
کشور که به واسطه شرایط اقتصادی 
در فشار هستند، حمایت و به آن ها 
کمک کند، اما به دلیل کمبود منابع 
آن  اجرای  توان  بودجه  و  درآمدی 

وجود نداشت.
اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
اقشاری در جامعه هستند که  امروز 
مواجه  مشکالت  با  زندگی خود  در 
اقتصادی  فشارهای  گفت:  هستند، 
زندگی  به   ۹۸ و   ۹۷ سال  در  شدید 
می خواهد  دولت  و  شد  وارد  مردم 
نیازمندی های  تأمین  حد  در 
و  مردم کرده  از  حمایتی  ضروری، 
به خانواده هایی که احساس می کنیم 
در فشار بیشتر هستند کمکی کرده 

باشیم.

تعیین  برای  اینکه  بابیان  روحانی 
آمار  به  نیاز  جامعه  ضعیف  اقشار 
همین  در  اما  داریم،  دقیق  ارقام  و 
وجود  تشخیص  امکان  که  حدی 
دارد می توانیم جامعه را به دو بخش 
اساس  این  بر  گفت:  کنیم،  تقسیم 
فشار  شرایط  در  درصد   ۷۵ حدود 
هم  درصد   ۲۵ حدود  و  دارند  قرار 
شرایط زندگی شان خوب است و بر 
میلیون   ۱۹ تا   ۱۸ محاسبات  مبنای 
 ۶۰ حدود  در  جمعیتی  و  خانوار 
حمایتی  طرح  مشمول  نفر  میلیون 
هم  مبلغ  این  و  بود  خواهند  دولت 
به  کمک  و  نبوده  فرد  به  کمک 

خانوار به شمار می رود.
این  ما  تالش  افزود:  رئیس جمهور 
ماهیانه  را  مبلغ  این  بتوانیم  است 
کنیم  پرداخت  خانوارها  به حساب 
اولین نوبت آن  اوایل آذرماه  و در 

پرداخت شود.
اقدام  این  داشت:  اظهار  روحانی 
جامعه  مستضعف  اقشار  برای 
به شمار می رود و  کمک کوچکی 
ضروری  کار  این  اصل  درمجموع 

است.

برخی  داشت:  اظهار  رئیس جمهور 
در  انرژی  قیمت  که  بودند  معتقد 
کشورهای  در  آن  باقیمت  ایران 
البته  که  دارد  زیادی  فاصله  منطقه 
مفاسدی  ایجاد  موجب  موضوع  این 
اگر  و  بود  خواهد  قاچاق  ازجمله 
بخواهیم این معضل را از بین ببریم 
افزایش  را  قیمت  به گونه ای  باید 
در  انرژی  باقیمت  تقریبًا  که  دهیم 
داشته  برابری  همسایه  کشورهای 

باشد و ما با آن مخالفت کردیم.
از  اقدام  این  البته  افزود:  روحانی 
سوی دولت انجام نشد به خاطر این 
افزایش  این  بودیم  معتقد  که  بود 
هزار   ۵ مثل  نرخ هایی  به  قیمت 
زندگی  بر  لیتر  هر  برای  تومان 
تأثیر مستقیم داشته و موجب  مردم 

افزایش تورم خواهد بود.
به شدت  اشاره  با  رئیس جمهور 
تأثیر  و  کشور  در  انرژی  مصرف 
آن بر آلودگی هوا، ادامه داد: انرژی 
که در ایران مصرف می شود با سایر 
مقدار  و  متفاوت  دنیا  کشورهای 
کار  این  اصالح  که  است  زیادی 
تولید  و  فرهنگ سازی  به  نیاز  البته 

خودروی خوب دارد.
اصلی  هدف  کرد:  تصریح  روحانی 
از این اقدام این بود که ازیک طرف 
از  و  نشود  وارد  به مردم  زیاد  فشار 
سوی دیگر برای کسانی که مصرف 
بنزین  نرخ  دارند  معمول  روزانه 
لیتر  به همین دلیل ۶۰  گران نشود. 
را با یک نرخ و نرخ آزاد را به گونه 

دیگر تعیین کردیم.
روحانی از وزرا و مسئوالن ذی ربط 
خواست تا به طور شفاف اهمیت این 
به خوبی توضیح  برای مردم  اقدام را 
است که  سال  افزود: چهار  و  دهند 
بنزین  نرخ  تغییر  به  نسبت  دولت 
بعد  امروز  و  است  نکرده  اقدامی 
شده  انجام  اقدام  این  سال  چهار   از 

است.
باید  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
این را برای مردم توضیح دهیم که 
نفع آنان خواهد بود و  به  اقدام  این 
اقتصادی  مشکالت  علیرغم  دولت 
که دارد هرگز قصد برداشت از این 
پول را نداشته و هر چه درآمد از این 
محل عاید شود به خانوارها بازخواهد 

گشت.
تصور  هیچ کس  افزود:  روحانی 
دولت  اقتصادی  شرایط  چون  نکند، 
زده  اقدام  این  به  دست  شده  سخت 
است تا بخواهد بودجه خود را جبران 
کند؛ هرگز این طور نیست و ریالی 

از این پول به خزانه نخواهد رفت.
رئیس جمهور گفت: این کار به نفع 
مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده 

و می تواند مفید و مؤثر باشد.

انرژی  حامل های  و  بنزین 
قیمت های  و  شدند  سهمیه بندی 
اعالم  رسمی  به طور  آنها   جدید 

شد.
اعالم  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
نفتی ایران، ازاین پس قیمت هر لیتر 
بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ 
هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان 

شده است.
پخش  ملی  شرکت  اطالعیه  متن 
فراورده های نفتی ایران درباره طرح 
شرح  به  سوخت  مصرف  مدیریت 

زیر است:
بسمه تعالی

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
نفتی ایران به اطالع عموم هم وطنان 

عزیز می رساند که بر اساس مصوبه 
اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
سران محترم سه قوه، از ساعت صفر 
روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین 

بنزین سوز  نقلیه  وسایل  تمام  برای 
به ترتیب بیان شده در این اطالعیه 

انجام می شود.
میزان سهمیه بنزین هر نوع خودرو 

به ترتیب زیر است:
سهمیه ای  معمولی  بنزین  قیمت   -
از قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان خواهد 

بود.
غیر  معمولی  بنزین  قیمت   -
 ۳۰۰۰ لیتر  هر  قرار  از  سهمیه ای 

تومان خواهد بود.
- قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر 

۳۵۰۰ تومان خواهد بود.

رئیس دفتر رئیس جمهوری عملیاتی 
عالی  شورای  جلسه  مصوبه  شدن 
قوه  سه  سران  اقتصادی  هماهنگی 
بنزین  قیمت  اصالح  درخصوص 
دانست  ضروری  و  الزم  اقدام  را 
در  نیز  پیش ازاین  دولت  گفت:  و 
چند مقطع قصد داشت این تصمیم 
مهم را که موردتوافق همه مسئوالن 
نظام است، اجرا کند که هر بار به 

دالیلی با تأخیر مواجه شد.
گفت وگوی  در  واعظی  محمود 
اینکه  بابیان  ایرنا  با  اختصاصی 
اقشار  از  معیشتی  حمایت  بخش 
پایین  دهک های  و  برخوردار  کم 
اصالح  طرح   اهداف  و  مزایا  از 
بحث  افزود:  است،  بنزین  قیمت 
جای  در  بنزین  قیمت  اصالح 
است  مهمی  بسیار  موضوع  خود 
تعادل  به  را  کشور  می تواند  که 
آثار  برساند،    مصرف  در  منطقی 

زیست محیطی خوبی داشته باشد و 
گسترده  قاچاق  از  مهم تر  همه  از 

بنزین جلوگیری کند.
این  درعین حال  کرد:  تصریح  وی 
حاصل  مالی  منافع  که   موضوع 
مردم  میان  مستقیمًا  طرح  این  از 
تقسیم می شود نیز از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
با  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
درصد   ۵۰ تقریبًا  اینکه  یادآوری 
ندارند  شخصی  خودروی  مردم  از 
و  کوچک  شهرستان های  در  یا 

گفت:  می کنند،  زندگی  روستاها 
تاوان  باید  چرا  زیاد  جمعیت  این 
و  بدهند  را  بنزین  ارزان  قیمت 
محسوب  بی عدالتی  یک  خود  این 
می شد البته به این معنی نیست که 
نیازمند  ندارد  خودرو  که  هرکسی 
اما  است  دولت  معیشتی  حمایت 

قاطبه این گونه است.
طرح  اجرای  با  داد:  ادامه  واعظی 
تقریبًا  که  دولت  معیشتی  حمایت 
۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۸ میلیون 
بخشی  برمی گیرد،  در  را  خانوار 

می شود  جبران  بی عدالتی  این  از 
قیمت  اصالح  این  اگر  حتی  و 
عوارضی هم در پی داشته باشد، با 
ارزیابی هایی که در بانک مرکزی 
ما  اقتصادی  نهادهای  سایر  و 
به عمل آمده خیلی چشمگیر نخواهد 
پایین  اقشار  برای  همچنان  و  بود 
جامعه این رقم معنی خواهد داشت.

همه  تصمیم  بنزین   قیمت  اصالح 
ارکان نظام است

این  اینکه  بابیان  همچنین  وی 
قوه  سه  سران  اتفاق نظر  با  تصمیم 
هماهنگی  عالی  شورای  جلسه  در 
به هیچ وجه  و  شد  اتخاذ  اقتصادی 
این گونه نیست که تصمیم  دولت 
اصالح  اصل  در  باشد، گفت:  بوده 
ارکان  همه  تصمیم  بنزین   قیمت 
تصمیم  این  در  همه  و  بوده  نظام 
دخیل بوده اند و دولت صرفًا مجری 

این طرح است.

یک مقام مسئول با تأکید بر اینکه طرح حمایت معیشتی دولت ارتباطی به یارانه نقدی ندارد، گفت: مبالغ در نظر گرفته شده در طرح جدید، 
بر اساس بعد خانوار است. 

مهدی قمصریان، مدیرکل روابط عمومی سازمان برنامه وبودجه  در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح حمایت معیشتی دولت ارتباطی به 
یارانه ۴۵۵۰۹ تومانی ندارد و به صورت کاماًل مجزا از یارانه نقدی به خانوارها پرداخت خواهد شد. 

وی توضیح داد: مبلغ طرح حمایت معیشتی دولت بر مبنای بُعد خانوار و از ۵۵ هزار تومان تا سقف حداکثر ۲۰۵ هزار تومان به ازای هر 
خانوار پرداخت می شود درحالی که یارانه نقدی بر مبنای هر فرد پرداخت می گردد.  

این مقام مسئول گفت: به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دونفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان 
و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

رهبر انقالب گفتند: اگر کشورهای 
مراتب  پایین ترین  ]حتی[  اسالمی 
می کردند،  رعایت  هم  را  وحدت 
اسالم  دنیای  در  مصیبت  این همه 
امروز  فلسطین،  قضیه  نداشت.  وجود 
بزرگ ترین مصیبت دنیای اسالم است. 
آیت اهلل  حضرت  ایلنا،  گزارش  به 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای 
مهمانان  نظام،  مسئوالن  دیدار  در 
وحدت  کنفرانس  در  شرکت کننده 
و  اسالمی  کشورهای  سفیران  اسالمی، 
جمعی از قشرهای مختلف مردم، علت 
به ویژه  اسالم  دنیای  امروز  مصائب 
ضعف  را  فلسطین  تأسف بار  وضع 
بر  تأکید  با  و  دانستند  اسالمی  اتحاد 
اینکه محو اسرائیل به معنای محو رژیم 
جعلی صهیونیستی و حاکم شدن دولت 
اعم  فلسطین  اصلی  صاحبان  منتخب 
است،  یهودی  و  مسیحی  مسلمان،  از 
و  اسالم  دشمنان  کردند:  خاطرنشان 
اسالم  اصل  با  آمریکا،  آنها  رأس  در 
و همه کشورهای اسالمی مخالف اند و 
سالح اصلی آنها در منطقه ما »نفوذ در 
»ایجاد  تصمیم گیر«،  و  مراکز حساس 
تفرقه در ملت ها« و »القاء تسلیم مقابل 
مشکالت«  راه حل  به عنوان  آمریکا 

است که نسخه عالج در مقابل این 
نقشه ها، روشنگری و ایستادگی در راه 
این  در  خامنه ای  آیت اهلل  است.  حق 
دیدار با تبریک خجسته میالد باسعادت 
نبی مکرم اسالم )ص( و حضرت امام 
جعفر صادق )ع(، پیامبر بزرگوار اسالم 
گفتند:  و  خواند  مجسم«،  »قرآِن  را 
را درک  حقایق  این  به تدریج  بشریت 
روزی  شاهد  امیدواریم  و  کرد  خواهد 
وجود  این  والدت  ایام  در  که  باشیم 
مقدس، دنیای اسالم متبسم باشد و غم و 

اندوه بر لبان آن ننشسته باشد.
در  موجود  مصائب  خامنه ای  آیت اهلل 
فلسطین  قضیه  ازجمله  اسالم  دنیای 
غرب  یمن،  در  خونین  جنگ های  و 
آسیا و شمال آفریقا را ناشی از پایبند 
و  معارضه  از  پرهیز  اصل  به  نبودن 
اتحاد در مقابل دشمن مشترک دانستند 
و خاطرنشان کردند: امروز بزرگترین 
فلسطین  قضیه  اسالم،  دنیای  مصیبت 
است که ملتی را از خانه و وطن خود 
اسالمی  انقالب  رهبر  کردند.  آواره 
گفتند: بدون مالحظه و رودربایستی به 
و  کرده  فلسطینی ها کمک  و  فلسطین 
خواهیم کرد و این کار را وظیفه همه 

دنیای اسالم می دانیم.

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
گفت:  کشاورزی  جهاد  وزارت  انسانی 
در  بودن  به روز  و  برنامه  با  پویایی، 
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، 
جلو  و  پیشرفت  سبب  سازمان ها  در 
رفتن آن ها می شود چراکه نقش آفرینی 
کارکنان در اختیار این مجموعه است. 

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
در  طالیی  محمدرضا  فارس،  استان 
مدیریت  توسعه  معاونین  گردهمایی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  منابع  و 
شیراز  در  کشور  دو  منطقه  استان های 
افزود: نوع کار مدیریت در حوزه اجرا 
باید  خود  زمان  در  که  است  شکلی  به 
سریع تصمیم گیری شود ولی در حوزه 
برنامه ریزی جامع  با  باید  انسانی  نیروی 
تصمیم گیری کرد تا پویایی سازمان به 
نحو مطلوب حاصل شود ازاین رو آن ها 
در حوزه مسائل داخلی سازمان نقش اول 
ساختار  از  رده  هر  در  اگر  و  دارند  را 
توسعه  معاون  نباشد  پویایی  تشکیالتی 
مدیریت و منابع انسانی نقش اصلی آن 
را دارد و تمامی تحوالت این حوزه در 

اختیار مسئولین این بخش است. 
بر اهمیت نقش آموزش،  با تأکید  وی 
اساسی  محورهای  از  یکی  را  مهم  این 
در حوزه منابع انسانی دانست و گفت: 
دوره های  برنامه ریزی  و  بررسی  با  باید 
آموزشی مناسب برای کارکنان در نظر 
گرفته شود و پیش رفت و در غیر این 
داشت؛  خواهد  معکوس  نتیجه  صورت 
ظرافت های  انسانی  منابع  حوزه  زیرا 

ویژه ای دارد.
پردازی  ایده  کرد:  تصریح  طالیی 
مباحث  در  کارکنان  مشارکت  و 
و  است  بااهمیت  بسیار  درون سازمانی 
هر سازمان با تحول گرایی می تواند برای 
دستیابی به اهداف خود و ایجاد تحوالت 
افراد  ایده های  به کارگیری  با  مدنظر، 

درون گام بردارد.
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
جهاد کشاورزی با ابراز تمایل به استفاده 
خوش فکر  و  جوان  افراد  ایده های  از 
گفت:  تحول گرایی  تقویت  به منظور 
باید از شرکت های دانش بنیان در تحول 
انسانی  نیروی  توانمندسازی  و  سازمانی 
داخل  داشته های  به  و  شود  بهره گیری 
سازمان  بیرون  به  و  نشد  قانع  مجموعه 

هم توجه کرد.
کارگزینی  احکام  موضوع  به  طالیی 
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اشاره 
ما  مشکالت  از  یکی  افزود:  و  کرد 
به  نسبت  که  هست  کارگزینی  احکام 
سایر دستگاه ها کمتر بوده و در مبحث 

است  نشده  تعریف  درست  جایگاهی 
خارج  از  نفر  دو  شده  درخواست  که 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  مجموعه  از 
و  مدیریت  سازمان  مجموعه  از  نفر  دو 
دانشگاه  از  نفر  دو  کشور،  برنامه ریزی 
کشاورزی  جهاد  وزارت  از  نفر  دو  و 
خواسته  تا  کنند  بازنگری  را  ما  احکام 
به حقی که نیروها دارند در دستور کار 

قرار گیرد. 
به گفته وی، معاونت توسعه مدیریت و 
سازمانی  سطوح  تمام  باید  انسانی  منابع 
پروری  نخبه  درخصوص  و  نظارت  را 
ضمن  و  داده  انجام  را  الزم  اقدامات 
انجام  نوین در  از فن آوری های  استفاده 
کارها درخصوص کاهش نیروی انسانی 
و استفاده از نیروی حجمی تصمیم گیری 

نماید. 
سامانه  ماه  دو  ظرف  اینکه  اعالم  با  او 
و  مدیریت  توسعه  معاونت  یکپارچه 
کشاورزی  جهاد  وزارت  انسانی  منابع 
باید  سامانه  افزود:  می شود،  راه اندازی 
اجرا  خانه  وزارت  کل  برای  یکپارچه 
سازمان  رئیس  جلسه  این  در  گردد. 
گفت:  فارس  استان  کشاورزی  جهاد 
بخش کشاورزی بخش پویایی است و 
به دلیل تغییرپذیری اقلیم و تغییراتی که 
در آب، خاک و تکنولوژی کشاورزی 
به وجود آمده ما نیاز به منابع انسانی ای 
داریم که تغییرات را بپذیرند، پویا فکر 
تکنولوژی  پذیرش  برابر  در  و  کنند 
قاسمی  محمدمهدی  نکنند.  مقاومت 
اظهار کرد: بحث چابک سازی ساختار 
و رویکردهایی که درزمینه سیستم های 
استراتژی های  جاری سازی  برای  جدید 
نوین باید به آن پرداخته شود از رهگذر 

منابع انسانی توانمند حاصل می شود. 
چالش های  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
موجود را دسته بندی کنیم و با استفاده از 
ظرفیت سازمان های استانی و وزارتخانه، 
گفت:  قاسمی  دهیم.  پوشش  را  آن ها 
خود  خاص  استراتژی های  نیازمند  ما 
هستیم و شیوه اجرایی آن ها را با توجه 
باید  به شرایط و برنامه های استان خود 
در  ما  این که  کما  کنیم  پیاده سازی 
عرصه  در  شیوه  این  با  فارس  استان 
عمل دستاوردهای خوبی را برای استان 

داشته ایم. 

با  برگزیده  دختر  دانش آموزان 
فصلی  مدارس  دوره های  در  شرکت 
مدت  به  که  پردازی  ایده  و  خالقیت 
سه روز از ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه در سرای 
برگزار  شیراز  میدان  کوشک  محله 
شد، از آموزش های الزم در زمینه های 

استعدادی متفاوت بهره مند شدند.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرهنگی،  سازمان  ارتباطات  اداره 
شیراز  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
رئیس بنیاد نخبگان فارس بابیان اینکه 
رسالت بنیاد نخبگان فارس شناسایی و 
هدایت استعدادهای برتر است، گفت: 
مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی 
و  شده  تعریف  گذشته  سال  چهار  از 

تاکنون ۲۶ برنامه اجرا کرده است. 
از  دوره  این  افزود:  شریف  حبیب 
فعالیت مدرسه خالقیت و ایده پردازی 
با  نخبگان  بنیاد  همکاری  دومین 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
و  می رود  شمار  به  شیراز  شهرداری 
مایه خرسندی است که با هدایت این 
در  نخبه  کودکان  شناسایی  سازمان، 
برخوردار شیراز صورت  مناطق کمتر 

گرفته است. 
ابراز  استان فارس  بنیاد نخبگان  رئیس 
اخیر  سال های  در  شهرداری  داشت: 
را  مؤثری  گام های  فرهنگی  در حوزه 
برداشته  توسعه یافته  کمتر  مناطق  در 
است؛ اما ازآنجاکه ماهیت فعالیت های 
است،  زمان بر  اجتماعی  و  فرهنگی 
مشخص  زمان  باگذشت  آن  نتایج 
فعالیت  اینکه  بابیان  شریف  می شود. 
در  تاکنون  خالقیت  فصلی  مدارس 
فعالیت  و  استعدادها  شناسایی  مرحله 
پس  گفت:  است،  بوده  گروهی 
نوجوانان  و  کودکان  این  پایش  از 
عنوان  با  آنان  مختلف،  مراحل  در 
در  فارس  استان  نخبگان  بنیاد  سفیران 
منصوب  خود  محالت  و  شهرستان ها 
می شوند و تحت حمایت مجمع خیرین 
نخبه پرور تا زمانی که پویایی خود را 
اختیار  در  که  امکاناتی  از  کنند  حفظ 

آنان قرار می گیرد، بهره مند می شوند.
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
بابیان  شیراز  شهرداری  ورزشی  و 

مدارس  برنامه  سازمان  این  اینکه 
فصلی خالقیت را در همکاری با بنیاد 
معاونت  باهمت  و  فارس  نخبگان  ملی 
مردمی،  مشارکت های  و  اجتماعی 
شهرداری  اجتماعی  سالمت  اداره 
فارس  نخبه پرور  خیرین  مجمع  شیراز، 
چهار  و  سه  ناحیه  آموزش وپرورش  و 
شیراز اجرا کرده است، هدف از اجرای 
این برنامه را ایجاد عدالت آموزشی و 

نیز ایجاد عدالت شهری عنوان کرد.
کرد:  خاطرنشان  گشتاسبی راد  ابراهیم 
نوجوانان مستعد مناطق کمتر برخوردار 
سنجش  و  آزمون  فرآیند  طی  شیراز 
شناسایی  یادشده  نواحی  مدارس  در 
آن ها  حضور  ترتیب  بدین  و  شده اند 
برای بهره مندی از کالس های دوره ای 
مدارس فصلی خالقیت میسر شده است. 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
بابیان  شیراز  شهرداری  ورزشی  و 
از  دختر   ۷۲ حاضر  حال  در  اینکه 
دانش آموزان مقطع متوسطه اول در این 
طرح شرکت کرده اند، ابراز داشت: با 
شناسایی استعدادهای این دانش آموزان 
برای  آنان  آموزش  و  پرورش  فرایند 

رسیدن به مرحله نخبگی طی می شود.
از  حمایت  شیراز  شهرداری  رسالت 

نخبگان مناطق کم برخوردار است
شیراز  شهرداری  رسالت  گشتاسبی راد 
کودکان  از  حمایت  طرح،  این  در  را 
برخورداری  کمتر  مناطق  نوجوانان  و 
آموزش  از  بهره مندی  که  کرد  اعالم 
درخشان  آینده ای  به  رسیدن  و  برابر 
حق آن هاست و شهرداری نیز به عنوان 
نهادی که انسان مداری را سرلوحه خود 
امر  این  تحقق  برای  است،  داده  قرار 

می کوشد. 
کرد:  عنوان  شیراز  شهردار  معاون 
حمایت  شهرداری  اجتماعی  مسئولیت 
مادی و معنوی از نخبگان و زمینه سازی 
برای شکوفایی استعدادهای آنان است 
دانش آموزان  این  راستا،  همین  در  و 
تا  نیم  و  سال  یک  مدت  به  مستعد 
در  شرکت  با  آینده،  سال  اسفندماه 
از  می توانند  خالقیت  فصلی  مدارس 
امکاناتی که در اختیار آنان قرار داده 

می شود، بهره مند شوند. 

همکاری بنیاد نخبگان و شهرداری، زمینه ساز 
استعدادیابی نوجوانان محالت شیراز 

علم الهدی: 
 برخالف کشور های دیگر، ما آغاز جنگ 

را جشن می گیریم نه پایان آن را!

رهبر انقالب:
  به فلسطینی ها کمک کردیم و باز 

هم کمک می کنیم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در شیراز:

 باید از شرکت های دانش بنیان در تحول 
سازمانی و توانمندسازی نیروی انسانی 

بهره گیری شود

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع
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از هر دری کالمی بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه )رئیس جمهور، رئیس مجلس، 
رئیس قوه قضاییه(؛

بنزین سهمیه ای لیتری ۱۵۰۰، آزاد ۳۰۰۰ تومان

روحانی: 

نگذاشتیم بنزین پنج هزار تومان شود! 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری:

در دیدار عیدانه با برخی اعضای دولت و مسئوالن کشور:
روحانی: 

نگذاشتیم بنزین پنج هزار تومان شود

واعظیرئیسدفتررئیسجمهوری:


