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احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی

جرائم  نرخ  افزایش  احتمال  از  ناجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
راهنمایی و رانندگی خبر داد.

سردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی 
و رانندگی در قانون بودجه سال آینده گفت: برابر قانون هر سه سال یکبار با هماهنگی 
وزرای کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای 
افزایش نرخ جرائم رانندگی داده می شود که امسال هم در دستورکار هست که این 

اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره اینکه آیا این جرائم افزایش می یابد یا 
خیر نیز تصریح کرد: تصمیم نهایی در مورد این موضوع بستگی به این دارد که هیت 

وزیران چه تصمیمی بگیرد و ما هم تابع نظر هیات وزیران هستیم. 
سردار مهری درباره نظر پلیس در مورد افزایش نرخ جرائم نیز به ایسنا تصریح کرد: 
قطعا برخی از کد جرائم اثر بازدارندگی خود را از دست داده و ما معتقدیم که برخی 

از این جرائم باید افزایش پیدا کند.
وی درباره محل واریز جرائم نیز اظهارکرد: تمامی جرائم راهنمایی و رانندگی به 

خزانه دولت واریز می شود.

کاهش جمعیت کوسه های جهان طی ۵۰ سال گذشته
گزارش ها حاکی از آن است که تعداد کوسه ها طی ۵۰ سال گذشته حدود 

۹۲ درصد کاهش یافته  است.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، کارشناسان با بیان اینکه تعداد 
کوسه ها در آب های استرالیا طی چند دهه گذشته کاهش پیدا کرده، اظهار داشتند: 

این روند در دیگر نقاط جهان هم مشاهده می شود.
گفته شده جمعیت گونه های آسیب پذیر کوسه ها از جمله کوسه سفید و کوسه 
سرچکشی در آب های استرالیا بیش از ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده  است. بررسی ها 
نشان می دهد صید بی رویه ماهی موجب شده این گونه جانوری روند کاهشی پیدا 

کند که نگران کننده است.
کارشناسان استرالیایی همچنین تاکید کردند: میانگین جثه کوسه ها از قبیل 
کوسه ببری و کوسه سرچکشی در طول چند دهه اخیر روند کاهشی پیدا کرده  
است. زیستگاه نزدیک به نیمی از تمامی گونه های کوسه که در سراسر جهان وجود 

دارند، آب های استرالیاست.

نشست اقلیمی ملل متحد وارد وقت اضافه شد
مذاکرات نمایندگان کشورهای حاضر در نشست اقلیمی سازمان ملل وارد 

وقت اضافه شد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، مذاکرات آب و هوایی سازمان ملل متحد اوایل 
صبح روز شنبه وارد وقت اضافه شد چرا که هیات های مذاکره کننده از حدود ۲۰۰ 
کشور جهان بر سر بخش هایی از قوانین مطرح شده برای دستیابی به توافقی بزرگ 

به منظور مقابله با گرمای جهانی با یکدیگر اختالف داشتند.
کشورهای شرکت کننده ضرب االجلی برای خود تعیین کردند تا دستورالعملی 
تنظیم و به جزئیات قرارداد آب و هوایی پاریس پرداخته شود. در توافق سال ۲۰۱۵ 
در پاریس هدف گذاری شد تا از افزایش بیش از دو درجه سانتی گرادی دما جلوگیری 

شود.
مذاکرات آب و هوایی که از دوم ماه دسامبر در لهستان در حال برگزاری است 
تحت تاثیر اختالفات سیاسی قرار گرفته  است. پیش از شروع این مذاکرات بسیاری از 
کارشناسان پیش بینی کرده  بودند در این نشست ارائه برنامه دقیقی که برای محدود 

کردن گرمای جهانی ضروری است ممکن نخواهد بود.

ایرانی ها به کدام کشورها بیشتر سفر کرده اند؟
معاون گردشگری کشور از سفر ۴ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۰۹ ایرانی به خارج 
از کشور در هفت ماه نخست امسال خبر داد. مقصد سفر بیشتر ایرانی ها 

کشورهای زیارتی، ترانزیتی و ارزان بوده است.
ولی تیموری با یادآور این که سال گذشته ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۹۵۲ نفر به 
خارج از کشور سفر کردند، گفت: سفرهای خارجی ایرانی ها امسال در قیاس با سال 

گذشته بسیار کمتر بوده است.
معاون گردشگری اعالم کرد: بیشترین سفر ایرانی ها از ابتدای امسال تا پایان مهرماه 
به ترتیب به کشورهای عراق، ترکیه، امارات، گرجستان، آلمان، قطر و عربستان انجام 
شده است. تیموری در عین حال اظهار کرد:  برخی از این کشورها را نمی توان مقصد 
نهایی ایرانی ها دانست؛ چرا که کشورهایی مثل ترکیه، امارات و یا قطر نقطه اتصال با 

کشوری دیگر و مسیر ترانزیت ایرانی ها است.
بنابراین نمی توان این تفکیک مقاصد را دقیق دانست. خیلی ها هنگام سفر، مقصد 
اول خود را مثال استانبول یا دبی ذکر می کنند، اما دست کم ۷۰ درصد آن ها از این 

شهر به کشور دیگری می روند.

کوه دوبرادران و گنبد نمکی قم ثبت ملی شد
مدیرکل میراث فرهنگی قم، 8 اثر طبیعی قم برای نخستین بار در فهرست 

میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسید.
به گزارش ایسنا، حمید یزدانی گفت: در جلسه کمیته ملی ثبت میراث طبیعی که 
با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئوالن مربوطه برگزار شد، کوه دو برادران 
قم، گنبد نمکی قم، درخت چنار آُمره، درخت چنار گیو، درخت چنار کهک، درخت 
چنار قنات باال، درخت چنار گذر امامزاده، درخت چنار مسجد پاچنار هر سه در 
روستای وشنوه، واجد ارزش ثبت در فهرست ملی میراث طبیعی شناخته شدند. 
مدیرکل میراث فرهنگی قم ادامه داد: کوه دوبرادران قم را می توان ترکیب دو کوه 
به هم چسبیده دانست که دارای دو قله است، این کوه که بطور کلی بصورت یک 
کوه صخره ای با  شیب های تند و پرتگاه های خطرناک دیده می شود که دارای 
دورنمایی خاص و جذاب است و از شهر قم قابل رؤیت است.  وی گفت: کوه دو 
برادران از نظر تنوع گیاهی و جانوری مورد توجه کمیته ثبت آثار طبیعی کشور قرار 
گرفت که مقرر شد با توجه به پتانسیل های گردشگری این کوه، پالن مدیریت خاص 

برای این اثر طبیعی گرفته شود.

اخبار
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خروج ۱۰ هزار آموزش دهنده از گردونه نهضت سوادآموزی
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه ۲۰۰۰ آموزش دهنده در دوره توانمندسازی شرکت و گواهی مربیگری دریافت کردند از خارج شدن 1۰ هزار نفر از گردونه فعالیت در نهضت به علت دریافت نکردن این گواهی خبر داد. علی باقرزاده در 
گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین روند اعطای گواهی مربیگری به آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: این پروژه به منظور توانمندسازی و آموزش آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از دو سال قبل با همکاری جهاد دانشگاهی شروع 

شد و جمعیت قابل توجهی با هزینه حداقلی آموزش دیدند. وی افزود: آموزش واحدهای درسی اعم از روانشناسی آموزش بزرگساالن، اصول آموزش بزرگساالن، روش تدریس کتب، ارزشیابی و... است.

چگونه مواد غذایی آلی به انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کنند؟ 

ارگانیک های مخرب
در شرایطی که هنوز بر سر انتخاب و مصرف محصوالت 
تراریخته یا ارگانیک بحث و جدل در محافل علمی و 
غیرعلمی بسیاری است، یک تحقیق جدید نشان می دهد 
مخرب  تاثیر  تصور  برخالف  ارگانیک  غذایی  مواد  که 
بیشتری بر محیط زیست جهان در مقایسه با مواد غذایی 

که به صورت متعارف تولید می شوند، دارند.
چند سالی بیش نیست که مردم جهان عنوان »تراریخته« 
و »ارگانیک« را در کنار مواد غذایی مصرفی خود می شنوند. 
عنوان هایی که یکی محبوبیت بیشتری نسبت به دیگری در 
همچنان  »تراریخته«  است.  کرده  کسب  مردم  عموم  میان 
مخالف دارد و »ارگانیک« ها هر روز محبوب تر می شوند. شاید 
دلیل این محبوبیت حس خوبی است که انسان ها از طبیعی  
بودن هر چه بیشتر مواد غذایی مصرفی خود دریافت می کنند و 
کارشناسان نیز تاکنون بر سالم تر بودن این محصوالت ارگانیک 
تاکید داشته اند. آنها می گویند این محصوالت به لحاظ داشتن 
میزان باالیی از ویتامین C، کلسیم،  آهن و فسفر ارزش غذایی 
در  آنجایی که  از  و  دارند  به سایر محصوالت  نسبت  باالتری 
مانند  آالینده  شیمیایی  مواد  توسط  آب  ارگانیک،  کشاورزی 
سالمت  محصوالت  این  نمی شود،  آلوده  مصنوعی،  کودهای 
بیشتری دارند. البته ارگانیک ها تنها به این سبب نیست که در 
میان محیط زیست دوستان محبوبیت ویژه ای یافته. ارگانیک ها به 
این دلیل که دوست داران محیط زیست معتقدند،  تنوع زیستی در 
زمینهای زراعی ارگانیک نسبت به سایر مزارع بیش از ۵۰ درصد 
است و تعادل اکوسیستم و حاصلخیزی خاک با این روش زراعی 
بیشتر حفط می شود و فرسایش خاک نیز تا ۵۰ درصد کاهش 

می یابد، محبوب هستند. 
اما یک مطالعه جدید این باورها را ویران کرده است. یافته های 
جدید محققان در دانشگاه صنعتی چالمرز، سوئد که در مجله 
نیچر منتشر شده نشان می دهد که به علت اینکه سطح زیر 
کشت مورد نیاز برای تولید مواد غذایی ارگانیک باال است، این 
نوع محصوالت زراعی می تواند گازهای گلخانه ای بیشتر را تولید 
کند که به صورت غیر مستقیم تاثیرات منفی بیشتری نسبت به 
محصوالت زراعی که به صورت معمولی تولید می شوند بر روی 
اقلیم می گذارند. این تحقیق به صورت ویژه بر روی تولید گندم و 

نخود ارگانیک صورت گرفته است. 
مواد غذایی ارگانیک چگونه به انتشار گازهای گلخانه ای 

کمک می کنند؟ 
دلیل اینکه غذاهای ارگانیک برای آب و هوا بسیار مضر است، 
میزان تولید پایین مواد غذایی در هر هکتار است، که در درجه 
اول به دلیل عدم استفاده از کود رخ می دهد. بنابراین برای تولید 
مقدار معینی از مواد غذایی آلی نیازمند سطح زیر کشت بیشتری 
هستند. به زیر کشت بردن سطح بیشتری از زمین برای تولید 
محصوالت ارگانیک به طور غیر مستقیم به انتشار دی اکسید 
کربن کمک می کند و دلیل آن جنگل زدایی است. از آنجایی که 

تولید مواد غذایی یک تجارت بزرگ بین المللی در جهان است 
بنابراین تولید هر چه بیشتر مواد غذایی ارگانیک نیازمند زیر 
کشت بردن زمین های بیشتر است که این خود به جنگل تراشی 
و نابودی جنگل ها برای داشتن زمین های کشاورزی بیشتر منجر 
می شود.  یکی از محققان این مطالعه جدید معتقد است که 
حتی تولید محصوالت گوشتی و لبنی ارگانیک نیز تاثیرات منفی 
بیشتری از محصوالت متعارف گوشتی و لبنی بر روی آب و هوا 
دارد. از آنجایی که دام هایی که به صورت ارگانیک پرورش داده 
می شوند تا از شیر و گوشتشان استفاده شود، از علوفه و خوراک 
ارگانیک تغذیه می کنند، بنابراین نیاز به زمین بیشتری برای 
تولید علوفه ارگانیک دارند. این بدان معنی است که یافته های 
مربوط به تاثیر تولید گندم و نخود ارگانیک بر آب و هوا در اصل 
برای محصوالت گوشتی و لبنیات ارگانیک نیز صادق است. با این 
حال هیچ محاسبه و ارزیابی خاصی درباره تاثیر گوشت و شیر 

ارگانیک انجام نشده است. 
هزینه فرصت محصوالت ارگانیک

در کشاورزی ارگانیک، از کود استفاده نمی شود. هدف این 
است که در این شیوه کشاورزی از منابع مانند انرژی، زمین و آب 
در درازمدت استفاده شود. محصوالت کشاورزی عمدتا از طریق 
مواد مغذی موجود در خاک پرورش می یابند. اهداف اصلی تنوع 
زیستی بیشتر و تعادل بین حیوانات و پایداری گیاهان است. 
بنابراین فقط به طور طبیعی از آفت کش ها استفاده می شود. از 
جمله دالیلی که مردم را به مصرف مواد غذایی ارگانیک تشویق 

می کند یکی سالمت مصرف کنندگان،  سالمت بیشتر حیوانات 
و ظاهر محیط زیستی بیشتر این روش است. گرچه این دالیل 
توجیه خوبی است اما در عین حال شواهد علمی وجود دارد که 
نشان می دهد مواد غذایی ارگانیک نسبت به مواد غذایی معمول 
آنقدرها هم سالم و سازگار با محیط زیست نیستند. ضمن اینکه 
نویسندگان این مطالعه ادعا می کنند که به علت استفاده بیشتر 
از زمین،  مواد غذایی گیاهی شرایط آب و هوایی را بدتر می کنند.  
واقعیت این است که تاثیری که استفاده بیشتر از زمین برای 
تولید مواد غذایی ارگانیک بر محیط زیست و گرمایش زمین دارد 
چندین برابر بزرگ تر از اثرات گازهای گلخانه ای محصوالتی است 
که به صورت معمولی تولید می شوند. این موضوع بسیار جدی 
است زیرا سیاست تصمیم گیران بسیاری از کشورها از جمله 
سوئد به سمت تولید هر چه بیشتر محصوالت ارگانیک پیش 
می رود و اگر این هدف اجرا شود احتماال تاثیرات آب و هوایی 
از تولید این مواد غذایی در دنیا به میزان زیادی افزایش خواهد 

داشت. 
یکی از محققان این مطالعه می گوید: »نتایج تحقیقات ما به 
این معنا نیست که مصرف کنندگان با وجودان باید سبد غذایی 
خود را به جای محصوالت ارگانیک با محصوالت متعارف غذایی 
پر کنند. در این رابطه نوع مواد غذایی بسیار مهم است. به عنوان 
مثال، خوردن لوبیای ارگانیک یا مرغ ارگانیک از گوشتی که به 
روش معمول تولید شده بهتر است چرا که تاثیر بسیار کمتری را 
بر آب و هوا دارد. مواد غذایی ارگانیک مزایای متعددی در مقایسه 

با مواد غذایی تولید شده به روش های معمول دارد که یکی از 
آن سالمت بیشتر دام ارگانیک در مقایسه با دام های معمولی 
است. اما وقتی که بحث به تاثیرات آب و هوایی می رسد، مطالعه 
ما نشان می دهد که به طور کلی غذاهای ارگانیک جایگزین 
بسیار بدتری هستند. برای مصرف کنندگانی که می خواهند 
به جنبه های مثبت تولید مواد غذایی ارگانیک، بدون افزایش 
تاثیرات اقلیمی کمک کنند، راه موثر این است که به جای انواع 
مختلف گوشت، بر سبزیجات در رژیم غذایی خود تمرکز کنند. 
حتی استفاده از گوشت مرغ، ماهی و تخم مرغ به جای گوشت 

گاو و گوسفند تاثیر مثبتی بر آب و هوا دارند.« 
سرمایه گذاری در سوخت های زیستی باعث افزایش 

انتشار دی اکسید کربن می شود
برای  نیز  زیستی  سوخت های  روی  عمده  سرمایه گذاری 
آب و هوا مضر هستند، زیرا آنها نیز نیاز به مناطق وسیعی از 
زمین های مناسب برای محصوالت زراعی دارند. به همین علت 
مطابق منطق مشابه، افزایش جنگل زدایی در سطح جهانی را 
به همراه خواهد داشت. مطالعات نشان می دهد که برای همه 
سوخت های زیستی مشترک )اتانول از گندم، نیشکر و ذرت، و 
همچنین بیودیزل از روغن نخل، کلزا و سویا(، تولید دی اکسید 
کربن بیشتر از گازهای گلخانه ای از سوخت های فسیلی و دیزل 
است. به گفته محققان، تمام سوخت های زیستی تولید شده از 
محصوالت زراعی دارای انتشارات بسیار زیاد هستند که نمی توان 

آنها را حافظ آب و هوا نامید.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:

خاک ایران همچنان قاچاق می شود
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد: قاچاق 

خاک های ایران از دهه 8۰ شروع شده و همچنان ادامه دار است.
به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته »قاچاق خاک« یکی از موضوعات چالش برانگیز 
بوده است. علی مریدی در پاسخ به این پرسش که آیا از ایران خاک قاچاق می شود، 
گفت: قاچاق خاک مراتع و مزارع را داریم اما در مورد قاچاق خاک های معدنی من 
گزارشی دریافت نکرده ام. این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد قاچاق 
خاک های مراتع و مزارع ایران اظهارکرد: قاچاق خاک های مراتع و مزارع بیشتر از 
استان های جنوبی از جمله استان فارس صورت می گیرد. مریدی در پاسخ به این پرسش 
که خاک  ایران به کجا قاچاق می شود، گفت: مقصد این خاک های قاچاق شده کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی 
و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می شود.  وی تاکید کرد: قاچاق خاک از ابتدای 
دهه ۸۰ شروع شد و هنوز ادامه دارد البته در سال های اخیر به دلیل کم شدن تقاضا و 
افزایش حساسیت ها، قاچاق خاک تا حدی کنترل شده است. مدیر کل دفتر آب و خاک 
سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به ارزش باالی خاک های معدنی کشور 
گفت: خاک های معدنی هم که برای تولید فوالد، آهن و مس استفاده می شود و ارزش 
اقتصادی باالیی دارد، در قالب صادرات  و از مبادی رسمی از کشور خارج می شوند که 
با توجه به ارزش باالی این نوع خاک، صادرات آن هم به محیط زیست و هم به اقتصاد 

کشور ضربه می زند. مریدی با بیان اینکه خاک عنصر ارزشمندی است و برای صادرات 
آن هم باید مبلغ واقعی آن گرفته شود،اظهارکرد: اعتقاد من این است که باید خاک 
معدنی را که ارزش اقتصادی باالیی دارد در کشور به فوالد و مس تبدیل کنیم و محصول 
و کاالی تولیدشده را از کشور صادر کنیم تا ارزش افزوده و فرصت های اشتغال آن برای 
کشور خودمان باشد و به عبارت ساده از خام فروشی خودداری کنیم. دو سال پیش هم 
معصومه ابتکار ، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برداشت بی رویه و 
حتی قاچاق خاک جزیره هرمز خواستار برخورد نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک 
شده و به ایسنا گفته بود: قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، موجب مشکالت 
زیست محیطی می شود. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری نیز در همان سال ۹۵، ضمن تایید خبر قاچاق خاک از کشور، با 
اشاره به اینکه قانونگذار صدور هر گونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از 
کشور ممنوع کرده است، در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد که دستگاه های متولی خاک 
باید به سرعت دور هم بنشینند و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند. صادر کردن خاک 
حاصلخیز کشور با هیچ منطقی مجاز شمرده نمی شود. خواهش می کنم همه دستگاه ها 
حساسیت های الزم را داشته باشند. در گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس هم نسبت 
به قاچاق خاک حساسیت نشان داده و اعالم کرده بودند که خاک ایران در پوشش 

سیمان، قاچاق می شود.

وزیر رفاه با بیان اینکه در راستای شفافیت قدم برداشته 
شده اما قدم اولیه بوده است، گفت: اسامی افراد چندشغله 
و بازنشسته و امثالهم اعالم شده است. باید توجه کرد که 
با مدیر پروازی نمی توان شرکتی را اداره کرد. پای تغییرات 
ایستاده ایم و به دنبال کاهش هزینه های غیرضروری و 

صیانت از امانتی هستیم که به ما سپرده شده است.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل شستا با بیان اینکه این وزارتخانه ساختاری دارد که 
بخش عمده ای از مردم شریف کشور از پیش از تولد تا پس از 
وفات با آن در ارتباط گسترده و نزدیک قرار دارند، گفت: افراد 
تحت پوشش نیازمند مهربانی، شفقت و دستگیری هستند و این 

مسئولیت ما را سنگین می کند.
وی افزود: قبال در مجموعه هایی کار می کردم که صحبت از بیت 
المال بود، اما در این دستگاه صحبت از حق الناس است و کارمان 
در مجموعه دولت سنگین تر است. ثمره عرق جبین عده ای به ما 
به امانت سپرده شده تا آن را حفظ کرده و ارتقاء دهیم تا در ایام 
بازنشستگی از آن استفاده کنند. قدم برداشتن در هرگوشه ای از 

این وزارتخانه با مسئولیت سنگین تری همراه است.
وزیر رفاه بر ضرورت استفاده از افراد توانمند جامعه در جهت 
رسیدن به اهداف و ماموریت های تعریف شده تأکید کرد و گفت: 
جرم خوردن از بیت المال سنگین است و حتما باید برخورد قاطع 
و جدی کرد، اما کوچکترین مسامحه و گذشتی در این بخش 
در مقابل حق خوری و دست درازی به حق الناس که به امانت 
دستمان است پذیرفته نیست. در راستای شفافیت قدم برداشته 
شده اما قدم اولیه بوده است. اسامی افراد چندشغله و بازنشسته 

و امثالهم اعالم شده است. باید توجه کرد که با مدیر پروازی 
نمی توان شرکتی را اداره کرد. پای تغییرات ایستاده ایم و به دنبال 
کاهش هزینه های غیرضروری و صیانت از امانتی هستیم که به 

ما سپرده شده است.
بازده سرمایه گذاری ها  باید  اینکه  بر  تاکید  با  شریعتمداری 
مطلوب شود و ارتقاء یابد، اظهار کرد: 6۲۲ نفر در هیئت مدیره 
های شرکت های تحت پوشش داریم که 6۱۱ نفر از مردان و ۱۱ 
نفر از بانوان هستند. ۴3 درصد کمتر از ۵۰ سال سن دارند و ۱۰۷ 

نفر باالی 6۰ سال سن دارند و برخی مشمول بازنشستگی اند.
وی ادامه داد: از ۲۰3 شرکت، ۱۵3 شرکت را مدیریتی اداره 
می کنیم و ۵۰ مورد غیرمدیریتی و غیربنگاه داری است. در مدتی 
که آمدیم ۴۵ نفر استغفایشان را تقدیم کردند که یا دو شغله 

بودند یا بازنشسته.
وزیر رفاه با بیان اینکه بنگاه داری یعنی قدم گذاشتن در یک 
وادی تاریک اظهار کرد: باید امور را با کفایت پیش ببریم. صورت 
ظاهری از هرچیزی داریم اما باید عمل حاصل از آن به درد مردم 

بخورد.
وی ادامه داد: چند هفته گذشته در برنامه ای ویژه معلوالن 
حضور داشتم و دیدم که در این برنامه، بخشی برای سخنرانی و 
صحبت معلوالن درنظر گرفته نشده که خواستم معلوالن بیایند و 
به نمایندگی صحبت کنند و انتطارتشان را بازگو کنند. این اتفاق 
واقعی است و برای حل آن باید اقدام کنیم. مدیری که اینگونه 

نباشد به درد جمهوری اسالمی نمی خورد.
شریعتمداری افزود: کسی که دغدغه مردم را ندارد باید کنار 
برود و اجازه بدهد کسانی بیایند که بخواهند کار کنند. ما هم 

برای کار سخت آمده ایم نه برای کار راحت. آقای رضوانی فر هم 
از مجموعه خود شستا انتخاب شده، جوان و صاحب اندیشه است 
و مهارت دارد. به افرادی این چنینی باید میدان بدهیم تا بیایند و 

مدیریت جهادی کنند.
وزیر رفاه افزود: برای انتخاب آقای رضوانی فر از آقای ترکان 
و افراد دیگر مشورت گرفتم. آقای لطفی هم در کنار ماست و از 

تجربیاتش استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه بالغ بر 6۰ میلیون نفر به مجموعه وزارت رفاه 
اعم از تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بهزیستی 
و... متصل و با ما در ارتباط اند، اظهار کرد: آقای لطفی اعالم کرد 
که آقای زنگنه، وزیر نفت با ادغام هولدینگ پتروشیمی و خلیج 
باید همه هولدینگ های  دارد  فارس مخالفت کرده، حق هم 
صندوق بازنشستگی و شستا ادغام شوند و طوری نباشد که این دو 
مجموعه با یکدیگر هماهنگ نباشند. چرا باید پراکنده کار کنیم؟ 
اگر یک مجموعه پتروشیمی بزرگ داشته باشیم تحریم ها هم 

نمی توانند تاثیر کنند.
وزیر رفاه افزود: فوالد هم در این اشل تولید در دنیا مرده است. 
باید حتما مدیریت واحد در مجموعه های فوالد ایجاد کنیم. رئیس 
جمهور بدرستی بر خروج از بنگاه داری تاکید کرده است. برخالف 
برخی اظهارات یک ریال از اموال بیمه شدگان نمی تواند به جای 
دیگری برود، مگر می شود حق الناس را با بیت المال ترکیب و 

ادغام کنیم؟
وی افزود: بنگاه داری در این مجموعه تا امروز زیان ده بوده 
است. رئیس جمهور تاکید کرده که این کار ادامه پیدا نکند. شما 
می خواهید به نقطه ای برسیم که دفترچه های تامین اجتماعی 

در وزارت بهداشت پذیرفته نشود؟ این چه دعوای حیدری نعمتی 
است راه افتاده است؟ ما دعوایی با وزارت بهداشت نداریم. از وزارت 
بهداشت خدمت می گیریم و باید پولش را بدهیم که روشن است.

شریعتمداری افزود: شش هفت هزار میلیارد تومان به وزارت 
بهداشت بدهکاریم، جنگ و دعوایی نداریم، خدمات گرفته ایم 
باید پولش را بدهیم. بله ما مایلیم به عنوان کارفرما خدماتی که 
می خواهیم دریافت کنیم، آنها ارائه دهنده اند. تیپیکو از وزارت 
بهداشت هزار میلیارد طلبکار است و آنها شش هفت هزار میلیارد 
از ما طلب دارند و همین را هم تهاتر و تسویه نکرده ایم و باید 

اینها حل شود.
وزیر رفاه با بیان اینکه آمده ایم جلوی تاراج دارایی ها را به 
طرق طبیعی و با شفافیت بگیریم عنوان کرد: باید روند بنگاه های 
زیان ده اصالح شود. ما مس و فوالد داریم و وزارت صنعت هم 
دارد و باید مشکالت این حوزه های مشترک را با یکدیگر حل 
و فصل کنیم. ورود و خروج به موقع از بنگاه ها با رعایت قواعد را 

باید انجام دهیم.

شریعتمداری: 

دعوای حیدری نعمتی با وزارت بهداشت نداریم


