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ســـرمقــاله

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

بخش خصوصی جامانده

سفر اخیر مقامات ارشد دولتی استان فارس به
برخی کشــورهای همسایه برای توسعه روابط
اقتصادی بــا انتقاد منتخبین جامعه اقتصادی
در بخش خصوصی همراه شد که عمده انتقاد
بیتوجهــی و نادیدهگرفتن بخش خصوصــی را هدف قرار
داده بود .دولت در طول چهل ســال گذشته هیچگاه حاضر
به واگذاری اصولی اقتصــاد به بخشهای خصوصی و تعاون
نبوده اســت .نشان این ماجرا تولید بیشاز حد و اندازه بیکار
در جامعه اســت .درواقع چیزی به اقتصــاد در حوزه روابط
ملی و بینالمللی اضافه نشــده است و آنچه از گذشته وجود
داشــته دیگر موجودیت ندارد .دولت در داســتان نوسازی
صنایــع اقدامی نکرد و این اجــازه به بخشهای خصوصی و
تعاون هم داده نشد .صنایع جدید در کشور استقرار نیافت و
صنایع فرسوده با نگاه جعلی به مقوله نوسازی از مدار تولید
و اشــتغال خارج شــد .دولتیها برای جذب سرمایهگذاری
خارجی ســفرهای بسیاری به آنســوی مرزها داشتند اما در
عمل چیزی سر سفره بیکاران نیامد...
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تصرفات حریم سدها

اکبری :حریم سدها جزء اموال دولتی و عمومی هستند و وزارت نیرو مکلف به حفظ این امالک است
رئیس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس گفــت :کمیته تخصصی آب کمیســیون به
صورت تخصصی و ویژه در حوزه تخلفات صورتگرفته
ورود میکنــد .علی اکبــری در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت ،در تشــریح نشســت یکشنبه
۲۶فروردینماه کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس شــورای اســامی ،اظهارداشت :این
جلســه کمیسیون براســاس دســتور کار ابالغی در
خصوص رســیدگی به گزارش دیوان محاســبات در
ارتبــاط با تخلفات و کوتاهیهایــی که در حوزه اجرا
حوزههای آبریز ســدهای کشــور صورت گرفته ،بود.
رئیس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه بر این اساس
سازمان دیوان محاسبات کشور مواردی را از تخلفات
مطرحشــده جمعآوری کــرده بود ،گفــت :تخلفات
مشاهده شده موضوعاتی از قبیل تصرفات حریم سدها
بود که براســاس قاعده جزء امــوال دولتی و عمومی

هستند و وزارت نیرو مکلف به حفظ این امالک است،
اما متأســفانه این امالک به مرور زمان به تصرف افراد
سواستفادهگر قرار گرفته.
نماینده مردم بجنورد ،مانه ،سملقان ،جاجرم و گرمه در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه دستگاههای
مرتبط با موضوع تخلفات و کوتاهیهای حوزه اجرای
آبریز ســدهای کشــور علیرغم مالکیت خاصی که
برعهده وزارت نیرو بوده و باید حفظ میشده است در
جلسه حاضر بودند ،افزود :نمایندگان سازمان محیط
زیســت و وزارت جهاد کشاورزی هرکدام توضیحاتی
را در این خصوص ارائــه کردند .وی با تأکیدبر اینکه
موضوعات دیگری نیز از قبیل آلودگیهایی که منابع
آب و ســدها را آلوده کردهانــد ،زبالههایی که در این
آبها رها شــدهاند ،محدودیتهــای منابع آب که از
موضوعاتی اســت که وزارت نیرو میباید راهکار برای
مســائل میاندیشــید از جمله موارد مطرح شده در
این نشست بود ،عنوان کرد :در مجموع این نقایص و

اعطای وام ضروری به ٣٠٠هزار
بازنشسته تا شهریورماه

فارس /مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشوری از اعطای وام
قرضالحسنه ضروری به ۳۰۰هزار نفر از بازنشستگان تا شهریورماه امسال خبر داد.
عباس رشیدی گفت60 :درصد اعتبارات صندوق مربوط به وام قرضالحسنه بازنشستگان
در یکی دوسال اخیر افزایش یافته است .وی ادامه داد :اعتبار وام ضروری از 750میلیارد
به 1200میلیارد تومان افزایش یافته اســت و حدود 300هزار بازنشســته میتوانند از
این وام بهره بگیرند .رشــیدی گفت :این وام ضــروری از 3میلیون به 4میلیون تومان
افزایش یافته است و پیشبینی میشود تا شهریورماه امسال به 300هزار نفر داده شود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت :بنابراین قرار است
ماهانه به 25هزار نفر از بازنشســتگان وام چهار میلیونی تومانی ،با کارمزد 4درصد و با
اقســاط 36ماهه پرداختشود .وی تصریح کرد :برای دریافت این وام قرضالحسن ه نیاز
به مراجعه فرد به بانک نیست و بازنشستگان میتوانند از طریق سامانه ثبتنام کرده و
همچنین نیازی به آوردن ضامن ندارند و بازپرداخت آن نیز 36ماهه خواهد بود .رشیدی
گفت :محدودیتی برای دریافت وام ضروری وجود ندارد.

تخلفاتی که در این حوزه صورت گرفته بود به ســمع
و اطالع اعضای کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس رسید و مقرر شد کمیته تخصصی آب
کمیسیون که در واقع ذیل کمیسیون است به صورت
تخصصــی و ویژه در این حوزه ورود و دســتگاههای
اجرایی مرتبط با این حوزه را دعوت کند تا علل وقوع
این تخلفات را آسیبشناسی و ریشهیابی شود.
رئیس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی در پایان با تأکیدبر اینکه اگر
نیاز به اصالح قوانین برای پیشــگیری از بروز چنین
تخلفاتــی وجود دارد قطعاً مجلــس با رویکرد اصالح
قانــون ورود میکند ،خاطرنشــان کرد :اگــر نیاز به
پیگیــری و نظارت بر اجرای قانــون وجود دارد یقیناً
کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعی و کل
صحن مجلس شورای اسالمی در پیگیری از مشکالت
پیشآمده در حوزه ســدهای کشور موضوع را دنبال
میکند.

جمالی نوبندگانی:

بیمهها سیستم هدایتکننده درمانی ندارند

عضو مجمع نمایندگان استان فارس ،با انتقاد از اقدامات سلیقهای بیمهها درمواجه با
وظایف خود ،گفت :برای اکثر بیمهها بدون درنظرگرفتن منابع الزم وظایف متعددی
ایجاد شده است .محمدجواد جمالی نوبندگانی درگفتوگو با خبرنگارخبرگزاری خانه
ملت ،درخصوص اظهارات وزیر بهداشــت و درمان مبنیبــر اینکه هزینههای بیمه
ســامت بیشاز اعتبارات آن اســت ،گفت :درحال حاضر مأموریتهایی مانند بیمه
روســتاییان ،بیمه عشایر و مسائل دیگر برای بیمه سالمت در نظر گرفته شده است،
بدون اینکه بودجه و اعتبار مناسبی را برای این مسائل اختصاص داد؛
بنابراین قولهایی داده میشــود که بعدها محقق نمیشــود .نماینده مردم فسا در
مجلس شــورای اسالمی ،بااشارهبه اینکه بیمه ســامت در چنین شرایطی به ناچار
از ســایر منابع خود اســتفاده میکند ،افزود :در اکثر مواقع تأخیر در پرداختها و
نابهســامانی دیگــر به وجــود میآید ،ضمن اینکه در بســیاری از شــرایط بودجه
سازمانهای بیمهگر بهطورکامل تخصیص پیدا نکرده و بخشی از اعتبارات هم در این
شرایط کاهش پیدا میکند؛ البته بخشی از مشکالت بیمه سالمت و سایر بیمهها به
نبود گایدالینها مرتبط است.

