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علی بختیار ،نماینده گلپایگان:

تعطیلی سریالی کارخانجات قندوشکر مساوی
با افزایش حاشیه نشینی است

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس با بیان اینکه تعطیلی
ســریالی کارخانجات قندو شکر مهاجرت کارگران به شهرها را در پی
دارد ،گفت :خروج ارز برای واردات گســترده شکر با توجه به ظرفیت
تولید داخلی توجیه پذیر نیست.
علی بختیار درباره تعطیلی برخی ازکارخانجات قند و شــکر در کشور،گفت:با
توجه به حجم تولید نیشــکر بویژه در اســتان خوزســتان بــه جای تعطیلی
کارخانجات شــکر دولت باید با ســرمایه گذاری درفرآوری نیشکر،واردات شکر
به کشور را کنترل کند.
عضوکمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه تعطیلی سریالی کارخانجات قندو
شــکر مهاجرت کارگران را به شــهرها در پی دارد ،تصریح کرد :خروج ارز برای
واردات شکربا توجه به ظرفیت تولید بهینه شکر درکشور توجیه پذیر نیست.
نماینده مردم گلپایگان وخوانســاردرمجلس شــورای اســامی،تصریح کرد:
نگهداری وانتقال نیشــکر به کارخانجات صنایع تبدیلی نیازمند حمایت ویژه
دولت است تا عالوه بر تامین نیاز بازار مصرفی داخلی بتوان بازار خارجی را نیز
به صورت کارشناسی تامین کرد.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران:

کاهش نرخ سود سپرد ه باعث رونق تولید
نمیشود

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایــران ضمن بیان انتقاداتی نســبت به
دســتورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی عنوان
کرد که اگر پولهای ســپرده از بانکها خارج شود الزاما به سمت تولید
و بخشهای مولد اقتصاد نمیرود و ممکن اســت بخشی از آن وارد بازار
طال و ارز شود.
کاظم دوســت حسینی گفت :باید یک اصل کلی را در نظر بگیریم و آن این است که
پول هیچ زمان از بانک خارج نمیشود.
وی افزود :یعنی ممکن اســت گردش آن زیاد شود یا سپردهگذاری از حالت مدتدار به
جاری تبدیل شود ولی حجم پولی که در جامعه وجود دارد عموما در بانک حفظ میشود.
این اســتاد دانشگاه ادامه داد :اینکه بین بانکها رقابت شود تا بتوانند سهم بیشتری از
حجم پول موجود را نزد خودشان داشته باشند اشکاالتی را ایجاد میکند که ظاهرا بانک
مرکزی برای آن تمهیداتی اندیشــیده است ولی به نظر میرسد که این تمهیدات خیلی
نمیتواند نتیجه بخش باشد.
دوستحسینی عنوان کرد :بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری را به جای اضافه برداشت
مطرح کرده اســت .مفهوم خط اعتباری یعنی یک خط دائمی و بلند مدت که بانکهایی
که نزد بانک مرکزی قرمز هســتند و بیش از مقدار موجودیشان تعهد ایجاد کردهاند از
آن اســتفاده میکنند ،یعنی بانک مرکزی این خط اعتبــاری را با نرخ  ۱۸درصد به این
بانکها میدهد.
عضو ســابق اتاق بازرگانی ادامه داد :قبل از این آنچه سیاســتگذار پولی برای اینکه
بانکها بتوانند برنامهریزی نقدی انجام دهند و دقیق و درست کار کنند جریمهای تعیین
کرده بود ،به طوری که اگر کسی نزد بانک مرکزی قرمز میشد  ۳۴درصد جریمه میشد
اما در شــرایط فعلی بانکها ترجیح میدهند قرمز شوند و اضافه برداشت داشته باشند تا
بتوانند از منابع ارزان بانک مرکزی استفاده کنند.
بحث اصلی این اقدام این است که چرا پولها به سمت تولید نمیرود اما این راهکارش
نیســت ،چراکه اگر منابعی که نزد بانکها هســتند بخواهد از حالت سپرده خارج شود و
طور دیگری بازده داشــته باشد با توجه به اقتصاد رانتی که ما داریم الزاما به سمت تولید
و بخشهای مولد اقتصاد نمیرود .ممکن اســت بخشــی از آن وارد بازار طال و ارز شود
که به تولید داخل و ایجاد ثروت کمکی نمیکند و عمال به بخشهای مولد نمیرسد.

دستیار رئیس مجلس در امور بینالملل:

برگزاری رفراندوم در کردستان عراق بحران
جدیدی را رقم میزند

دســتیار ویژه رئیس مجلــس در امور
بینالملل تاکید کــرد :برگزاری رفراندوم
در کردستان عراق بحران جدیدی را رقم
می زند.
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس
شــورای اســامی در امور بینالملل بــا «اریک
شوالیه» مشــاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه
در تهران دیدار کرد.
امیرعبداللهیان ضمن اشاره به حوادث تروریستی
در جهــان گفت :حوادث تروریســتی در منطقه و اروپا نشــان میدهد که جامعه جهانی
با پدیده جدیدی از ترور مواجه اســت که منشــاء فکری این جریانات به تفکر نادرست
وهابیت بر میگردد.
وی با بیان اینکه مواضع متوازن ماکرون در موضوع سوریه و تمرکز بر راه حل سیاسی،
حائز اهمیت اســت ،اظهار داشت :موضع فرانســه مبنی بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی
عراق و پرهیز از اقدامات تجزیه طلبانه مورد توجه ما اســت .بحث برگزاری رفراندوم در
کردســتان عراق ،کمکی به حل مشکالت نخواهد بود و بحران جدیدی را در عراق رقم
خواهد زد و به ویژه اینکه ایجاد اختالف در عراق فرصت بازی جدیدی برای تروریســم
فراهم میسازد.
دســتیار ویژه رئیس مجلس شــورای اســامی در امور بینالملل با اشاره به وضعیت
انسانی اسفبار در یمن اضافه کرد :توقف تجاوز سعودی علیه مردم مظلوم یمن و بازگشت
به راه حل سیاسی و مذاکره حداقل خواست مردم یمن است.
امیر عبداللهیان تصریح کرد :نقض حقوق بشــر در بحرین ،به بحران و افراطگرایی در
منطقه دامن میزند و توقف خشــونت و گفتوگوی ملی در بحرین یک ضرورت اساسی
است.
مدیرکل بینالملل مجلس شــورای اســامی بــا انتقاد از تحــرکات منافقین از مبدأ
فرانســه افزود :در برخی تحرکات تروریستی در سالهای اخیر در منطقه ،رد پای گروهک
تروریستی منافقین وجود دارد.

شکست محاصره دیرالزور
پیروزی بزرگ و مهم مقابل
تروریستها است

وزیر خارجه کشورمان در گفتوگو با یک رسانه عربی شکست حصار منطقه دیرالزور را به مردم سوریه تبریک گفت.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه المیادین شکست محاصره منطقه دیرالزور که
به مدت سه سال گروهک داعش بر آن مسلط بود را به مردم سوریه تبریک گفت.
وی در ادامه شکست محاصره دیرالزور را یک پیروزی بزرگ و مهم در برابر تروریستها و افراطگرایان توصیف کرد.

سخن روز

احد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسالمی:

برخورد قاطع با پیشنهاددهندگان وجه
به خانواده دانشآموزان هرمزگانی ضروری است

نماینــده مــردم بندرعباس
خواهــان برخــورد جــدی بــا
پیشــنهاددهندگان وجــه بــه
خانواده دانشآموزان کشتهشده
هرمزگانــی در صــورت صحت
ماجرا شد.
احمد مرادی در گفتوگو با خانه ملت
با اشــاره به حادثه واژگونی یک دستگاه
اتوبوس حامــل دانش آموزان هرمزگانی
در داراب اســتان فارس درباره شــایعه
پرداخــت  8میلیون وجه نقد از ســوی

مســئوالن آمــوزش و پرورش اســتان
هرمزگان در ازای امضای رضایتنامه به
والدین یکــی از دانشآموزان ،گفت :اگر
چنین موضوعی صحت داشته باشد؛ باید
به ضرس قاطع با پیشنهاد دهندگان این
موضوع برخورد جدی شود.
نماینــده مــردم بندرعباس ،قشــم،
ابوموســی ،حاجی آباد و خمیر در مجلس
شورای اســامی افزود :خواب آلودگی و
خستگی عامل حادثه رخ داده بوده است
و ایــن واقعه تلخ نیمه شــب در محلی
نزدیکی شهر داراب و در روستای رستاق
رخ میدهد.
وی بــا اشــاره بــه جــان باختن 7
دانشآموز ،یک مربی و یک کمک راننده
در سانحه ،اضافه کرد :بیش از  ٣٠دانش
آمــوز مجروح شــدند و  5نفر از آنان که
وضعیت وخیمی داشتند به بیمارستانی در
شیراز منتقل شدند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد

خبرخوش آخوندی

برای اقشار کمدرآمد
عباس آخوندی با اشــاره به اینکه بخشــی از افرادی که برای
تامین مسکن خود با مشــکل روبرو هستند ،گروههای کم درآمد
جامعه هســتند ،افزود :این گروهها یا تحت پوشش کمیته امداد
امام (ره) هستند یا تحت پوشش ســازمان بهزیستی و یا تحت
پوشــش ســازمان تامین اجتماعی و تعداد بسیار کمی نیز تحت
پوشش بنیاد مسکن انقالب اسالمی هستند.
بهگزارش خانه ملت ،وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد :وقتی طرح مسکن
مهر آغاز شــد قرار بود تنها مســئله گروههای کم درآمد را حل کند اما کسانی
در این طرح ثبت نام کردند که به هیچ وجه مشمول آن نبودند از این رو ،ما به
جای اینکه دوباره یک صف بی جهت درست کنیم آمده ایم به سازمانهای که
وظایف اجتماعی دارند اعالم کرده ایم که خودتان مشــکل مســکن گروههای
تحت پوشش خود را حل کنید.
وی افزود :کاری که ما می توانیم به عنوان دولت انجام دهیم این اســت که
برای ساخت این واحدهای مســکونی تسهیالت و زمین در اختیار بنیاد مسکن
قــرار دهیم و معتقدیم امام خمینی (ره) برای همین گروه این بنیاد را تاســیس
کردند و از این رو به فرمان و حســاب  100حضرت امام (ره) برگشــته ایم و
بنیاد مســکن را برای حل این مشکل محور قرار داده ایم.
وزیر راه و شهرســازی درادامه تصریح کرد :خبر خوشــی که برای گروههای
کم درآمد داریم این اســت که ســالی  ۱۰۰هزار واحد مســکونی در قالب این
طرح در برنامه داریم و امســال احداث  ۱۰۰هزار واحد مســکونی اول را برای
گروههای کم درآمد عملیاتی خواهیم کرد.

واکنش آیتاهلل نوریهمدانی
به کشتار در میانمار
آیتاهلل حســین نوری همدانی در پایــان درس خارج فقه خود به
کشتار مردم مظلوم میانمار و سایر کشورهای اسالمی واکنش نشان
داد.
وی بابیان اینکه کشــتارها صورت گرفته با همکاری اســتکبار و ایادی آنان
در حال انجام اســت ،اظهار داشت :امروز شــاهد نسلکشی مسلمانان مظلوم
میانمار هستیم و موضوع غمانگیزتر آن است که مدعیان دروغین حقوق بشر
این جنایات را میبینند و سکوت مرگبار اختیار کردهاند.
مرجع تقلید شیعیان افزود :امروز سران کشورهای اسالمی وظیفه سنگینی
نســبت به این جنایات دارند و باید به کمک این مســلمانان مظلوم بشتابند،
اینجانب ضمن محکوم کردن این کشتار از مسئوالن محترم میخواهم نسبت
به این موضوع پیگیریهای الزم را داشته باشند.

جزئیات جدید از نحوه شناسایی پیکر
شهید حججی از طریق آزمایش DNA
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک نور جزئیات جدیدی از نحوه شناسایی
پیکر شهید «محســن حججی» از طریق آزمایش  DNAرا تشریح
کرد.
دکتر محمود توالیی رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک نور دانشگاه علوم پزشکی
توگو با خبرنگار فرهنگی باشــگاه خبرنگاران پویا ,در
بقیه اهلل(عــج) در گف 
خصوص مراحل تشــخیص هویت پیکر مطهر شــهید محسن حججی اظهار
کرد :با بازپس گیری پیکر مطهر شهید حججی از دست تروریستهای داعش,
نمونه  DNAو پروفایل ژنتیکی خانواده این شــهید در مرکز ما تهیه شــد و
نمونه ژنتیکی پیکر مطهر شهید حججی در لبنان تهیه و برای ما ارسال شد.
وی افزود :پس از تطابق این دو نمونه ژنتیکی ,پروفایل ارســالی با پروفایل
خانــواده ها  100درصد منطبق بود و هیچ ابهامی در تشــخیص هویت پیکر
مطهر شهید حججی وجود نداشت.
دکتر توالیی با اشــاره به اینکه فرصت کافی برای تشخیص هویت پیکر این
شهید وجود داشت ,گفت :اگر بر روی نمونه های خون و بافت تازه کار شود
نتیجه این آزمایش یک روزه قابل اعالم است و اگر بافت استخوان تازه وجود
داشــته باشد  2الی  3روزه قابل تشــخیص است ولی اگر بافت قدیمی باشد,
اعالم این نتایج زمانبر خواهد بود.
رئیــس مرکز تحقیقات ژنتیک نور بیان کرد :بــا توجه به اینکه وقتی چند
روزی از زنده بودن انســان میگذرد ســلول ها از بین میرود و دچار تجزیه
و تخریب میشــود و آن چیزی که پای برجا می ماند نمونه های اســتخوانی
اســت ,بر همین اساس نمونه ژنتیکی استخوانی از پیکر شهید حججی انجام
شده است.

از شــیوه نامه ابالغ شده از سوی وزارت
آموزش و پرورش در خصوص اردوهای
دانش آموزی ،توضیــح داد :اینکه جمع
زیادی از دانش آموزان ،شبانه روانه اردو
شوند و به آنها تأکید شود که اگر تأخیر
داشته باشید از شما امتیاز کسر خواهد شد
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر در
اردوگاهی که ایــن دانشآموزان حضور
مییابند به دانشآموزان همه اســتانها
ابالغ شده بود که باید سریعا نماز مغرب
و عشــا خود را اقامه و شــبانه اردوگاه را
ترک کنند.
مرادی بــا تأکید بر اینکــه وزیر راه و
شهرســازی و وزیر امــوزش و پرورش
باید با حضــور در مجلس پاســخگوی
افکار عمومی باشــند ،گفت :نباید به یک
عذرخواهی ســاده و اصالح شــیوه نامه
بسنده کرد.
این نماینده مردم در مجلس با اشــاره

سیاسی

به استعفای رییس سازمان دانش آموزی
استان هرمزگان گفت :این مدیر مستعفی
چارهای جز اجرای شــیوهنامه اردوهای
دانــش آموزی نداشــته اســت و مقصر
کسانی هســتند که این شــیوه نامه را
تدوین و ابالغ کردهاند.
وی معتقد اســت که باید کســانی که
شیوهنامه اردوهای دانشآموزی را تدوین
کردهاند ،اســتعفا دهند و استعفای معاون
پرورشــی وزارت آمــوزش و پرورش و
معاون وزیر آمــوزش و پرورش و رئیس
سازمان دانش آموزی مورد انتظار است.
نماینــده مــردم بندرعباس ،قشــم،
ابوموســی ،حاجی آباد و خمیر در مجلس
شــورای اسالمی یادآور شد :حکم قاضی
به طــور معمول برای چنیــن وقایعی با
توجه بــه بیمه بودن خــودروی صدمه
دیده قتل غیر عمد اســت و برخی فقط
میخواهند بــا پرداخت بیمــه ماجرا را
خاتمه دهند که نباید چنین باشد.

پیام آیت اهلل علوی گرگانی
در پی کشتار در میانمار
آیتاهلل علوی گرگانی با صدور پیامی ،کشــتار مسلمانان مظلوم
میانمار را محکوم کرد.
متن پیام آیتاهلل علوی گرگانی به این شرح است:
جنایات متعدد و مکرری که در کشور میانمار رخداده و کشتار و سوزاندن
مسلمانان رومینگیا ،در ایام اخیر دل هر انسان باوجدانی را دردناک میکند.
اینگونه رفتارها با هیچ معیار انسانی و فرهنگی مناسبت ندارد و الزم است
هرچه سریعتر از طریق مجامع بینالمللی جلوی آن گرفته شود.
اینجانــب ضمن اعالم محکومیت ایــن جنایات از مســئولین مملکتی و
مخصوصاً وزارت امور خارجه میخواهم که از مســیر دیپلماسی بینالمللی
و رایزنی ،با کشــورهای غیر متعهد هرچه سریعتر به این جنایات پایان داده
شود و در صورت امکان مجلس شورای اسالمی نیز اقدامات الزم را از طریق
مجالس کشورهای اسالمی انجام دهد.

آغاز صدور روادید اربعین از  2مهر
هزینه ویزا  40دالر
مدیــرکل حج و زیارت اســتان ایالم گفت:
صدرو روادید برای زائران اربعین امســال از 2
مهرماه آغاز خواهد شد.
ایسنا« :مهدی حیدری» اظهار کرد :با توجه به اینکه در
اربعین ،حج و زیارت عضو ســتاد مرکزی و تابع دستورات
مرکز و مصوبه ســتاد اربعین است ،عملیات صدور روادید
از  2مهرماه ســال جاری در چهار استان تهران ،خراسان
رضوی ،خوزستان و کرمانشاه که دارای کنسولگری دائم
هستند ،آغاز میشود.
وی با بیان اینکه با توجه به مصوبه ستاد اربعین عالوه
بر کنســولگریهای دائم  12نقطه دیگر در کل کشور برای صدور ویزا فعال میشوند،
افزود :از دوم مهرماه امســال صدور روادید ارائه خواهد شــد و در آینده نزدیک اســم
استانهایی که دفتر موقت در آنها دایر میشود ،اعالم خواهد شد.
حیدری با تاکید بر اینکه هزینه ویزا  40دالر است ،اضافه کرد :با توجه به توافق ستاد
مرکزی اربعین با طرف عراقی ،حداکثر تشکیل گروهها  5نفری پیشبینی شده و با این
وجود توصیه میشود زائران برای تسریع در صدور روادیدشان ،گروهی اقدام کنند .
مدیر کل حج و زیارت اســتان ایالم با اشاره به اینکه هیچ الزامی در دریافت ویزای
گروهی نیست زائران میتوانند انفرادی ویزا بگیرند و در همایش بزرگ اربعین شرکت
کنند ،تصریح کرد :طبق مصوبه ســتاد مرکزی اربعین کلیه زائران اعزام میشــوند و
زائران توجه داشته باشند پیش از صدور روادید تمام هزینههای در سامانه سماح تعیین
و اعالم میشود.
وی ادامه داد :حج و زیارت اســتان ایالم با همکاری کامل با ستاد اربعین در استان،
اســتانداری ،پایانهها ،ستاد بازســازی عتبات عالیات و دیگر دستگاهها آماده برگزاری
همایش بزرگ اربعین است.
حیدری با اشــاره به اینکه یک کنســولگری موقت در استان ایالم برای ایام اربعین
دایر میشــود ،تصریح کرد :در همین راستا  8دفتر گردشگری و زیارتی استان در ایام
اربعیــن نیز روادید صادر میکنند که  6دفتر در ایالم ،یک دفتر در مهران و یک دفتر
در دهلران مستقر هستند.
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

واردات برنج متوقف شد

نایبرئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :با بخشنامه
وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج متوقف شده است.
محمدحســین قربانی نایبرئیس اول کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اســامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،با بیان اینکه واردات برنج
به کشور از اول شهریور سال جاری متوقف شده است ،گفت :وزارت جهاد و کشاورزی
در بخشــنامهای اعالم کرده از اول شــهریور سال جاری واردات برنج متوقف شود که
این بخشنامه اجرایی شد.
وی با تأکید بر اینکه واردات در فصل برداشت برنج بهضرر کشاورزان و اقتصاد کشور
اســت ،افزود :با فشارهایی که نمایندگان به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار
وارد کردند ،واردات برنج متوقف شد.
نماینده مردم آســتانه اشرفیه در مجلس با اشاره به مباحث مطرحشده درباره واردات
برنجهای آلوده به کشور ،خاطرنشان کرد :تاکنون گزارشی درباره اینکه برنجهای آلوده
با برندهایی که مورد تأیید اســت از مبادی رسمی وارد کشور شده باشد به کمیسیون
ارائه نشده است.
نایبرئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس اظهار داشــت :عمــده نگرانی
نمایندگان درباره برنجهای وارداتی اســت که دو یا چند سال در انبارها ماندهاند و پس
از آن به بازار تزریق میشود.

مسئوالن عزیز
تا بیماریتان را نپذیرید
مداوا نمیشوید!
ابوالقاسم عابدینپور -فعال سیاسی
در هر ساختاری تا فرد مسئول ،ایراد و عیب موجود را قبول
نکند به فکر درمان و بهبود اوضاع هم نخواهد بود!
مشکل مســئولین ما این است که بســیاری از واقعیتها را
نمیخواهنــد بپذیرنــد ،و در نتیجه به دنبــال درمان آن هم
نیستند!
باورشان شــده است که با دست امدادهای غییبی آمدهاند و
حتمــأ نگاه ویژهای غیر از بی برنامگی و رانت بازی ،از عالم باال
به سویشان حواله شده.
به بیان دیگر همه هالۀ نور دارند ،فقط ولتاژش فرق میکند!
بایــد بپذیریــم کــه در جامعــۀ مــا فاصلــه طبقاتــی
بســیار قابــل لمــس اســت ،بله از ماشــین شــخصی چند
میلیــاردی برای ســواری تفریحی داریم ،تا مســافر کشــی
کــه پــول تعویــض الســتیکهای ســاییدۀ ماشــینش را
ندارد!
از متدینین واقعی که رفتار انســانی را ســر لوحۀ خود قرار
دادهانــد داریم تــا متظاهری که از گریاندن مردم به واســطۀ
حادثه عاشورا ،پول انواع خوشگذرانی خود را تهیه میکند!
مشکل کمیتۀ امداد امام با درصد قابل توجهی از کمکهای
مردمی را داریم ،چرا که از جیب مردم در آمد کسب میکند و
در عین حال افراد زیادی هستند که نه در زمستان سر پناهی
دارد و نه در تابســتان امنیتی و هیچ کس هم پاسخگوی آنها
نیست!
فســاد ،اعتیاد ،بیکاری ،افسردگی ،بی برنامگی ،عدم مطالعۀ
کتاب ،بیســوادی اجتماعی ،فقر ،فروشندگی مواد مخدر ،تن،
فروشی ،فرار از مدرسه واکثریت بزهکاریها در جامعه موج می
زند ولی مسئولین مربوطه اص ً
ال گوششان بدهکار این حرفها
نیست!
آنها فقط کلیات مطلوب را میبینند که دوست دارند.
انگار کور و کرشدهاند.
از نگاه فریبکارانۀ آنها ،همه آرامش و آسایش دارند!
هیچ کس به کسی یارای تجهاهر و تجاوز ندارد!
جیــب بــر و دزد و زندانی نداریم و اگر احتماأل پیدا شــود،
توطئۀ دشمن است و نقشۀ شوم امپریالیسم!
اشکال هندسی مخصوصأ مثلثها ،توطئۀ صهیونیزم است و
باید با این ساختارهای شیطان پرستانه جنگید!!
چون هیچ مســئولی برای امرار معاشــش مشکل ندارد پس
مردم هم حتمأ در رفاه کامل هستند!
تحصنهای جلو مجلس مخصوصأ حضور بازنشستگان و بیان
مشــکالت معیشتشــان ،به خاطر زیاده خواهیست و نباید به
رفتار زشتشــان که احتماأل با تحریک بیگانه صورت میپذیرد،
توجه خاصی کرد!!
زنان ســر پرســت خانوار و کودکان کار هم از مظاهر غرب
است!!
وقتی جامعه مشکل ندارد پس راه حل هم نیاز ندارد!!
بله ،تا زمانیکه بیمــاری را پنهان کنیم مداوایی هم صورت
نمیپذیرد.
با این حســاب الگوی حکومت ،محدود افرادی هستند که به
رانت حاکمیت ثنا گوی اویند.
مشکالت را ببینید تا بتوانید برنامه ریزی کنید.

یادداشت روز
معاونت رفاه وتوسعه اجتماعی تأسیس شود

عدالت شهری

جوادرحیم پور -روزنامه نگار
فقر و نابرابری اجتماعی درکالنشــهرهای کشــور و از جمله
تهران موضوعی پنهان شــدنی نیست .بخشی از این پدیده به
سیاستهای کالن اقتصادی ارتباط دارد و بخشی نیز به نابرابری
و توزیع ناعادالنه خدمات و امکانات شــهری مربوط میشــود.
سهم سیاســتهای نادرست مدیریت شهری در اولویتبخشی
به توسعه برخی مناطق شهری ،ناهمگونی محسوس کالبدی را
درکالنشهرها و ازجمله تهران دامن زده است.
جنوب وشــمال درتهران امروزه تنها یک مفهوم جغرافیایی
نیست .مفاهیم طبقاتی و فقدان شاخصهای توسعه شهری نیز
بر دو موقعیت شمال و جنوب کام ً
ال منطبق است .بعد از پایان
جنگ ،اتخاذ رویکرد نوســازانه در مدیریت شهری آغاز گردید
و پیامدهــای اقتصادی آن نیز به موازات اعمال سیاســتهای
تعدیل ســاختاری به عنوان عوارض توسعه توجیه میگردید.
این رویکرد در دهههای بعدی و همراه با فساد بیشتر و اعمال
و تضمین منافع الیگارشی حاکم ادامه یافت .متاسفانه اقدامات
نوســازی بافتهای فرســوده به کندی پیش رفته است و در
مواردی هم کنار گذاشته شده است.
در مقابل این بیتوجهی ،چهره ســیاه فرسودگی کالبدی به
چهره سیاه فقر ،آسیبهای اجتماعی ،کودکان کار و ...سنجاق
شده است.
شهرداری به عنوان متولی اجرایی مدیریت شهری ،با تحوالت
جدیــد نیازمند بازنگری در رویکرد تحوالت کالبدی اســت و
البته برنامه جامع کاهش آســیبهای اجتماعی وفقر شهری را
باید در دستور کار خود قرار دهد .برای اتخاذ این رویکرد عالوه
بر مطالعات کافی و دورنگر ،ساختار سازمانی شهرداری هم باید
دچــار بازنگری قرار گیرد .بدین منظور تأســیس معاونت رفاه
وتوسعه اجتماعی در شهرداری کالنشهرها و بهویژه شهرداری
تهران پیشنهاد میشود.

