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اخبار
سود سهام عدالت کسانی که شماره
شبای بانکی اعالم نکرده اند چه میشود؟

سود سهام عدالت مربوط به سال مالی
 ۱۳۹۵متعلق به مشموالن است اما مبالغ سود
آن مشموالنی که برای دریافت سود خود شماره
شبای بانکی اعالم نکرده اند چه میشود؟آن طور
که سازمان خصوصیسازی اعالم کرده عده ای از
مشموالن سهام عدالت برای دریافت سود سهام
خود هنوز شماره شبای بانکی اعالم نکرده اند
به گفته رییس سازمان خصوصی سازی یکی از
استنباط ها از این موضوع این است که آن ها
خود جزو دهک های پایین درآمدی به حساب
نمی آورند و میخواهند این مبالغ به کم درآمد
های واقعی تخصیص پیدا کند.در نتیجه این
ابهام پدید می آید که در صورتی که این مبالغ
توسط آن مشموالن برداشت نشود چه تصمیمی
برای آن اخذ خواهد شد ،آیا این مبالغ به حساب
خزانه دولت میرود؟ علی اشرف عبداهلل پوری
حسینی در این مورد میگوید که این مبالغ به
خزانه باز نمی گردد و متعلق به مشموالن است
ولی اینکه چگونه در مورد آن مبالغ حکم شود
در آینده تصمیم گیری می شود چرا که علم
به این نداریم که چقدر از این افراد عالمانه و
عامدانه سراغ سود سهام عدالت خود نمی آیند.
به گفته رییس سازمان خصوصی سازی ،بعد
از توزیع سود سال  ۱۳۹۵میتوان در مورد
سود آن عده خاموش تصمیم گیری کرد البته
سازمان خصوصی سازی در این مورد نمیتواند
تصمیم گیری کند و تنها میتواند پیشنهاد دهد
تصمیمگیری در لین مورد با مراجع قانونی است.
عالوه بر این عدهای به همان ارزش سهام
 ۵۳۲هزار تومانی قناعت کردند و پولی واریز
نکردند که ارزش سهام خود را تا یک میلیون
تومان برسانند .عدهای معتقدند که این افراد
اطمینان الزم را از بابت پرداخت سهام عدالت
نداشتند یا آن را اقتصادی نمیدانستند و عده
ای هم آنقدر کم در آمد بودند که نمیتوانستند
حساب خود را تا یک میلیون تومان افزایش
دهند البته به تعدادی که جزو دهک های پایین
درآمدی محسوب می شدند تخفیف داده شد و
حساب سهام عدالت آن ها از ابتدا یک میلیون
تومانی بود اما آن طور که خود سازمان خصوصی
سازی هم تایید میکند احتمال دارد افرادی
جزو افراد کم درآمد جامعه باشند و به درستی
از دیگزان تمیز داده نشده باشند.در هر صورت
سیاست سازمان خصوصی سازی این است که
سهامی که به مشموالن متعلق نشده را در لیست
واگذاری به عموم قرار دهد و احتماال آن سهم ها
از طریق بورس عرضه عمومی شود.

پنج درصد مجموع کل بودجه کشور
در اختیار مدیریت بحران

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با
اشاره به اینکه از مجموع کل بودجه کشور پنج
درصد در اختیار مدیریت بحران قرار دارد ،گفت:
از این میزان  3درصد مربوطه به پیشگیری و 2
درصد برای مقابله است.اسماعیل نجار در نشست
خبری استانداران ادواری خراسان جنوبی در
بیرجند با اشاره به آیین نامه طراحی ساختمانها
دربرابر زلزله (آیین نامه  )2800افزود :این آیین
نامه در ساخت و سازها رعایت نمی شود.
وی از خراسان جنوبی به عنوان استانی
پرحادثه نام برد و افزود :مردم باید در ساخت و
سازها ،آیین نامه  ،2800را مورد توجه قرار دهند؛
اما در حال حاضر آیین نامه 2800که حاوی قوانین
در ساخت و ساز است وجود دارد اما رعایت نمی
شود.رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد:
در زلزله غرب کشور ساختمان هایی که حداقل
های آیین نامه یاد شده را رعایت کرده اند کمتر
آسیب دیده و یا تخریب نشده اند.
نجار بر توجه دستگاه های دولتی به رعایت
قوانین ایمن سازی در ساخت و سازها تاکید کرد
ن های دولتی و
و گفت :با توجه به تخریب ساختما 
بیمارستان ها در زلزله غرب کشور باید این اماکن
دارای مقاومت بیشتری نسبت به سایر ساختمانها
باشند.نجار خاطرنشان کرد :ما مسئوالن دولت
موظف هستیم نظارتها را کامل و دقیق روی
ساخت و سازها و رعایت قوانین داشته باشیم.

جذب نیرو از سوی دولت ساالنه ۳۰تا
 ۴۰هزار نفر است

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با
اشاره به آمار ساالنه جذب نیرو از سوی دولت،
گفت :ساالنه بر اساس نیازهای موجود بین  ۳۰تا
 ۴۰هزار نفر از طریق آزمونهای مختلف استخدامی
جذب دولت میشوند.جمشید انصاری درباره روند
اشتغالزایی در بدنه دولت ،اظهار کرد :همواره
متناسب با خروجی افراد از بدنه دولت ،نیروهای
جدید جذب میشوند .در این راستا در سال جاری
طی دو مرحله سراسری و چند مرحله متفرقه
حدود  ۳۰هزار نفر به استخدام دولت در آمدهاند.
وی خاطرنشان کرد :در سالهای آینده نیز بر اساس
همین روال و متناسب با میزان خروجیها به ویژه
در مناطق محروم که نیاز به نیروی انسانی دارند،
برنامههای جذب نیرو اجرا میشود و پیشبینی
میکنیم که ساالنه تا  ۴۰هزار نفر از طریق
آزمونهای استخدامی به استخدام دولت در بیایند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی همچنین
در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعاتی مبنی بر
تعدیل نیرو در برخی دستگاهها ،توضیح داد :مسائلی
نظیر ساختار ،تشکیالت ،پستهای سازمانی و
بازنشسته شدن یا بازخرید نیروهای دستگاهها از
اختیارات آنهاست.
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مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر؛

مصرف گل در بین جوانان و نوجوانان باال رفته است

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه
با موادمخدر با اشاره به توزیع درسنامه پیشگیری
از اعتیاد برای معلمان سراسر کشور و تدریس آن
در کالسهای درس گفت :بر خالف شیوع باالی
شیشه در سالهای قبل ،اکنون مصرف گل در
جوانان و نوجوانان باال رفته است.
عارف وهابزاده با اشاره به تخصیص اعتبار
 10میلیارد تومانی از سوی ستاد مبارزه با مواد
مخدر برای آموزش و پرورش به منظور اجرای
برنامههای پیشگیرانه اظهار کرد :خود وزارتخانه نیز
باید تا  80درصد هزینههای مربوط را تخصیص
دهد تا بتوانیم برنامههای ویژه را پیش ببریم.
وی افزود :درسنامهای برای کلیه معلمان
مقاطع ابتدایی ،متوسطه اول و دوم تهیه کردهایم
و معلمان موظف هستند این کتاب را که مصوبه
آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر را
دارد تدریس کرده و چند دقیقه از وقت خود را
در کالسهای درس به آسیبهای اجتماعی بویژه
اعتیاد اختصاص دهند.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه
با موادمخدر با بیان اینکه این کتاب اکنون در
حال توزیع در سراسر کشور است و باید به
 107هزار مدرسه سراسر کشور برسد اظهار
کرد :کمتر از یک میلیون معلم و مشاور داریم

که تالش میکنیم درسنامهها تا پایان سال
در اختیار نیمی از آنها قرار بگیرد .بر اساس
بخشنامهای که ارسال میکنیم نسبت به تحت
پوشش بردن معلمان اقدام خواهیم کرد.وهاب
زاده ادامه داد :همکاری خانه و مدرسه برای
دوره پیش دبستانی ،آموزش والدین و آموزش
کارکنان هم از دیگر طرح های ماست.
وی درباره میزان اثربخشی اجرای این طرحها

در کاهش آمار اعتیاد گفت :اثربخشی طرحها مورد
تحقیق قرار و بررسی قرار میگیرند .طرح مذکور
نیز در  13استان پایلوت شد .باید در نظر داشت
برنامههای پیشگیری دیربازده هستند و نمیتوان
توقع داشت با طرحی که امسال به اجرا درآمد سال
آینده میزان شیوع پایین بیاید اگر برنامه مستمر،
آرام و عمیق اجرا شود و استاندارد باشد چهار پنج
سال دیگر جواب میدهد.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه
با موادمخدر در پاسخ به اینکه آیا درباره ورود
مخدرهای جدید به دانش آموزان هشدار داده
میشود و آموزشها روزآمد هستند؟ اظهار کرد:
آموزشها به سمت هشدار نسبت به خطرات “گل”
سوق پیدا کرده است که شیوع بیشتری یافته
است .اما اگر اطالع رسانی روی ماده جدیدی باشد
که هنوز به کشور نیامده و یا فراگیر نشده حس
کنجکاوی را تحریک میکند.
وهاب زاده افزود :وقتی باید اطالع رسانی
کرد که مصرف مادهای بیشتر شده باشد .اجرای
برنامهها مبتنی بر شواهد است و اکنون شیوع
شناسیها نشان میدهد مصرف گل در سطح
نوجوانان و جوانان باالتر است .طبق سیاست
های ابالغی رهبری باید کاری کرد که از سمت
مصرف مواد پرخطر به سمت مصرف مواد کم
خطر برویم.
وی با اشاره به اینکه در شیوع شناسی سال
« ، 90شیشه» در رتبه دوم قرار داشت عنوان
کرد :اما اکنون شیشه پایینتر آمده است و گل
و حشیش که خطراتش به مراتب کمتر از شیشه
است جایگزین شده است .هرچند ابعاد آسیب
اجتماعی و روانی گل هم غیرقابل اجتناب است و
باید از شیوع آن پیشگیری کرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خبر داد:

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به روستائیان و عشایر با کارمزد  6درصد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از پرداخت
تسهیالت اشتغال زایی به روستائیان و عشایر با کارمزد  6درصد خبر
داد.
رضوی در جمع خبرنگاران در لرستان اظهار کرد :با تالشهای
بسیار زیاد دولت در آذر سال گذشته الیحه دو فوریتی اشتغال
روستاییان و عشایر به مجلس آمد که طبق آن صندوق توسعه ملی
موظف شد تسهیالت بدون کامزد ارائه دهد.
وی با بیان اینکه این موضوع شهریور امسال در مجلس به
تصویب رسید ،افزود :البته اگر بنا بود از توان دیگر بانکها استفاده
نکنیم میتوانست این تسهیالت بدون بهره باشد .
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه ایجاد
اشتغال و از بین بردن بیکاری سرآغاز برنامههای دولت است ،گفت :در

همین راستا منابع بانکها را مورد استفاده قرار دادیم و به آنها گفته
شد که به همان مقدار آورده صندوق توسعه ملی ،آورده داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد :این مقدار  ۶۰۰۰میلیارد تومان با نرخ
کارمزد  ۱۸درصد بود که با صفر درصد صندوق به  ۹درصد میرسد.
رضوی بیان کرد :قانونگذار اعالم کرده که معدل کارمزد به ۶
درصد برسد و آن را مدیریت کردیم.معاون توسعه روستایی و مناطق
محروم کشور از پرداخت تسهیالت با نرخ سود  ۱۰درصد در شهرهای
زیر  ۱۰هزار نفر اشاره کرد و گفت :به روستائیان و عشایر نیز وام با
کارمزد  ۶درصد پرداخت میکنیم .وی ادامه داد :این تسهیالت سه
سال تنفس دارد و بعد از آن به مدت  ۶سال اقساط پرداخت میشوند.
آورده شرکتهای دانشبنیان نیز  ۱۵درصد خواهد بود و روستاییان
 ۲۰درصد است که در جلسه تقاضا شد کمتر شود.

مردم بابت مباحث اقتصادی نظام را معامله نخواهند کرد
دادستان مرکز استان گلستان گفت :مردم ما
اگرچه مشکالت اقتصادی فراوانی دارند اما پای نظام
ایستادهاند و آن را معامله نمیکنند.سید مصطفی
حقی ،در همایش امنیت ،اقتدار و پیشرفت در
گرگان ،اظهار کرد :اگر چه حل مشکالت معیشتی
حق مردم است و باید به قشر متوسطی که پای
نظام ایستاده توجه شود اما مردم بابت مباحث
اقتصادی نظام را معامله نخواهند کرد.وی ادامه داد:
سابقه دشمنیهای آمریکا با مردم ایران به کودتای
 ۲۸مرداد  ۳۲و قبل از آن باز میگردد و اسنادی
که بعد از کودتا منتشر شد ،دستهای پیدا و پنهان
امریکا را برمأل کرد و بعد از آن هم در مقوالتی
چون کاپیتوالسیون با حمایتهای بی پرده از رژیم
پهلوی به دنبال منافع گسترده خود بود که این
موارد از چشم تیزبین امام خمینی (ره) دور نماند.
حقی افزود :آمریکا حتی تا شب انقالب
و بعد از آن هم از شاه حمایت کرد و بعد از آن
هم در تسخیر النه جاسوسی آمریکا ،واقعه طبس،
کودتای نوژه و سرنگونی هواپیمای مسافربری
ایران در خلیج فارس نیز ایفای نقش کرد و در
تمام این سالها سعی داشت از راه دشمنی با
مردم ایران وارد شود.وی تصریح کرد :با این همه
سوابق دشمنی آمریکا با ایران حوادثی که اخیرا ً در
کشور ما اتفاق افتاد عجیب نیست ،در فتنه  ۸۸هم
آمریکاییها با تریبون رسمی از فتنه گران حمایت

کردند و دلیلش هم این بود که میخواستند از
صدور انقالب امام جلوگیری کنند.
حقی بیان کرد :امام (ره) به ملتها یاد داد که
با دست خالی هم میتوان جلوی ظلم ایستاد اما
استکبار که منافعش را در خطر میدید ناعادالنه
جلوی انقالب ایستاد و یک فتنه  ۸۸کافی بود که
نظام را از هستی ساقط کند اما  ۹دی انقالبی دیگر
شد و آنهایی که از ابعاد فتنه مطلع هستند میدانند
که چه اتفاقی افتاد و نقش مقام معظم رهبری که
انقالب را دوباره متولد کرد.
این مقام قضایی با اشاره به حوادث و
تجمعاتی که در کشور رخ داد ،افزود :در سراسر
دنیا چنین اتفاقات و راهپیماییهایی اتفاق می افتد
و مردمان آن کشورها علیه سلطه گران تظاهرات
میکنند ،فرض کنیم در ایران هم عدهای با عقاید
دیگر چنین کاری کردند اما ببینید رسانههای
صهیونیستی با چه ابعاد و چه حرارتی این حوادث
را منعکس کردند.حقی بیان کرد :امروز ایران جزو
شش کشور جهان است که بیشتری سرچ واژههای
مبتذل را دارد تا سال پیش  ۱۴۵کانال ماهوارهای
فارسی زبان علیه ایران برنامه داشتند اما در حال
حاضر تعداد این کانالها به  ۲۱۲رسیده است ،این
شبکههای یهودی االصل چگونه ایجاد و توسط چه
کسانی اداره میشوند؟
وی با اشاره به دروغ پردازی رسانهای در

حواشی اخیر گفت :میگفتند شهر ایذه سقوط کرده
و سپاه برای نجات شهر از راه دریا نیرو وارد کرده،
در حالیکه اینها آنقدر احمق هستند که نمیدانند
فاصله ایذه تا دریا  ۳۵۰کیلومتر است یا تصویری از
آشوبهای تهران را در روز ساعت  ۱۷:۳۰دقیقه را
نشان میدهد که آشوبگران به سمت بیت رهبری
میروند در حالیکه همگان میدانند تهران ساعت
 ۵:۳۰شب میشود ،یا راهپیمایی مردم بحرین
علیه رژیم ظالم این کشور را بجای راهپیمایی
مردم ایران نشان میدهند که واقعاً مضحک است.
دادستان گرگان با اشاره به نقش عربستان در
تحریک آشوبهای ایران گفت :این کشور آنقدر
درگیر بحرانهای داخلی است که محمد القحطانی
که یک تئوریسین ضد رژیم عربستانی است گفته
که مردم عربستان انقالب را از داخل توئیتر آغاز
کردهاند ،این کشور تا پارسال حق رانندگی به زنان
نمیداد ،مضحک است که دم از حقوق بشر می
زند.وی عنوان کرد :غائله در شهر گرگان تمام شد
و لیدرهای زیادی را دستگیر کردیم که البته در
این مسیر سخت سپاه و نیروی انتظامی و اداره کل
اطالعات هم کمک کردند و جای تقدیر دارد و اگر
این افراد اندک اطالعی از مباحث امنیتی داشتند
چنین گزافههایی نمیگفتند.
دادستان مرکز استان گلستان یادآور شد :در
حوادث شهر گرگان بدون حاشیه عمل کردیم اما

عدهای میخواستند مالباختهها را به میدان بیاورند
از ظرفیت آنها موج سواری کنند و مردم را علیه
نظام بشورانند و در گنبد نیز میخواستند از
مباحث قومیتی سوء استفاده کنند که با دستگیری
لیدرهای این جریانات متوجه شدیم که برخی از
آنها از آن طرف آبها خط میگیرند و واقعاً با یک
انگیزهای به میدان آمده بودند.
وی گفت :جنگ ما با آمریکا تمام نشده است،
ما با آمریکا سر جنگ داریم و این جنگ ادامه
خواهد یافت ،ما نباید خودمان طوری رفتار کنیم
که بهانه دست ضد انقالب بدهیم ،دولت باید به
حل مشکالت معیشتی توجه بکند ،قشر متوسط
که پای انقالب ایستاده است با یک بادی سردی
میکند ،پهلوی آنها مثل پهلوی برخیها چرب
نیست.
حقی اضافه کرد :اولین راهکار تشکیل اتحادیه
و تشکلهاست که باید به اینها میدان بدهیم تا
اعتراضات صنفی در چهارچوب قانون و طبق قانون
اساسی از طریق اینها گفته شود ،البته در شورای
تأمین استان گلستان چه در زمان استاندار سابق و
چه فعلی به این امر اهتمام شد اما باید بیشتر شود.
وی افزود :پادزهر حوادث اخیر پاسخگویی به مردم
بابت مشکالت معیشتی است ،قشر مستضعفی که
پای انقالب ،تظاهرات و جنگ و غیره است ،نباید
فراموش شود.

سرپرست مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان؛

یک ضعف فرهنگی ما ،همه چیز را در کنکور می بینیم!
سرپرست مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
گفت :والدین دانش آموزان مدارس سمپاد برگزاری آزمون ها در این
مدارس را انتظار دارند و اگر این اتفاق نیفتد سراغ بنگاه های خصوصی
می روند.یکی از حوزه هایی که در آموزش و پرورش قرار است نخبه
پروری و پژوهش محوری را جایگزین سیستم تست زنی و حفظیات در
نظام آموزش و پرورش کند ،مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوهان جوان است که در حوزه های متعددی انجام وظیفه می کند؛ اما
متاسفانه حوزه های متنوع کاری این مرکز خود آسیب های قابل تاملی
دارد .به طور مثال یکی از فعالیت هایی که در این مجموعه مدیریت می
شود برگزاری جشنواره خوارزمی است که برگزیدگان نوزدهمین دوره آن
آذرماه معرفی شدند .در این بخش عالوه بر اینکه صحبت بر سر نحوه
داوری طرح ها و هزینه هایی که به ثمر رسیدن یک طرح نیاز دارد ،مطرح
است ،نکته مهم دیگر بحث به تولید انبوه رساندن طرح های برتر و یا
اساسا اینکه نگاه به این عرصه باید بر مبنای تجاری سازی باشد یا نه می
رسد .تا جاییکه این بحث مطرح است که این جشنواره آیا بیش از معایبش
دارای محاسن هست یا نه.از سوی دیگر این مرکز مدیریت مدارس سمپاد
که ویژه دانش آموزان استعداد برتر است را به عهده دارد که بسیاری از
خانواده ها از استرس زا بودن و فشار باالی تکلیف در این مدارس و آزمون
محور بودنش گالیه دارند.
سرپرست مرکز پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان
جوان ابتدا در پاسخ به این پرسش که آیا نباید جشنواره خوارزمی
تا کنون به مرحله ای می رسید که خود اهالی صنعت برای تجاری
سازی طرح های برتراقدام کنند نه اینکه خود آموزش و پرورش در

این مسیر گام برداد ،گفت :در حال حاضر داریم مسیرهایی را طی می
کنیم که با صنعت صحبت های جدی داشته باشیم که در جشنواره
خوارزمی سهیم باشند و درباره اینکه کدام طرح توان تجاری سازی
دارد یا نه به مشاوره بدهند.
فاطمه مهاجرانی درباره موفق بودن این جشنواره در عرصه کار
پژوهشی در کشور نیز بیان کرد :جشنواره خوارزمی در ایجاد روحیه
پژوهش محور بودن و خصوصا ایجاد چنین روحیه ای در بین دانش
آموزان که در سیستم آموزش و پرورش عموما درگیر دروس حفظی
می شوند ،بسیار موفق بوده است؛ اما اینکه بگوییم همه محصوالت
این جشنواره ارزشمند است یا نه بحث دیگری است که صحبت
بیشتر درباره آن در این فرصت نمی گنجد .فقط بگویم در اینکه این

جشنواره روحیه پرسشگری را ایجاد می کند شکی نداریم.
وی همچنین درباره نکته ای که پس از پخش بخشی از مصاحبه
یک مخترع  10ساله با صدا و سیما در فضای مجازی که ذکر کرده
بود به مدرسه نمی رود و فقط امتحانات را می دهد درباره این موضوع
که آیا آماری از دانش آموزان نخبه ای که احتماال در منزل درس می
خوانند و رفتن به مدرسه را وقت گیر می دانند ،داریم یا نه نیز بیان
کرد :من اگر شفاف بخواهم به این سوال پاسخ بدهم باید بگویم ما
آمار مشخصی در زمینه تعداد اینگونه افراد نداریم اما به هر حال منکر
وجود چنین افرادی هم نیستیم چون به هر حال صدای حضور آنها
از جایی مانند رسانه ملی در می آید .اما به جهت اینکه ما زیرساخت
های الزم برای تعریف کسانی که نخبه هستند و مدرسه رفتن را وقت
تلف کردن می دانند نداریم ،نمی توانیم آماری هم در این زمینه
داشته باشیم.
مهاجرانی در جواب سوال دیگری درباره گالیه خانواده های
دانش آموزان مدارس سمپاد درباره استرس زا بودن میزان آزمون
ها و حجم مطالب در این مدارس نیز اظهار کرد :نکته ای که در این
میان وجود دارد این است که بسیاری از اوقات این والدین هستند
که تقاضای برگزاری آزمون ها را دارند و می گویند اگر مدرسه این
آزمون ها را نگیرد به سراغ بنگاه های خصوصی بیرون می روند .برای
همین مدارس سمپاد تا حدودی آزمون محور شده است .به نظرم این
از ضعف در فرهنگ ما نشات می گیرد که همه چیز را در کنکور می
بینیم .در واقع همه مالک ها را در بحث کمیت معطوف به کنکور
خالصه کرده ایم.

خبر کوتاه
کنترل سموم و کودهای شیمیایی
مورد استفاده در محصوالت کشاورزی

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت
بهداشت تاکید کرد که در حال حاضر مشکل
جدی در زمینه سالمت محصوالت کشاورزی
نداریم و سالمت این محصوالت را تایید
میکنیم.زهرا عبداللهی با اشاره به برنامه
مشترک وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی
برای کنترل سموم و کودهای شیمیایی مورد
استفاده در محصوالت کشاورزی ،بیان کرد :برای
این موضوع کارگروهی تخصصی تشکیل شده
است و طی سه سال گذشته با تدوین طرح و
برنامه ،اقدامات خوبی برای کاهش میزان سموم
و کودهای ازته (نیترات) در سبزیجات و میوه
انجام دادهاند.
وی ضمن تایید سالمت محصوالت
کشاورزی ،اظهار کرد :در حال حاضر نگرانی
خاصی برای آلودگی سبزیجات و میوهجات
از نظر وجود سموم نداریم .مشکل جدی و
بزرگی نیز در این زمینه نداریم .از طریق
سازمان غذا و دارو و مرکز سالمت محیط
و کار ،میزان سموم موجود در سبزی و میوه
کنترل و اندازهگیری میشود .مدیر دفتر بهبود
تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد :سازمان
مدیریت و برنامهریزی نیز حمایت کرده و قرار
است برای تجهیز آزمایشگاههای سازمان غذا و
دارو و جهاد کشاورزی همراهی کند .در حال
حاضر برنامه کاهش میزان سموم در هشت
محصول کشاورزی در اولویت قرار گرفته است
و این برنامه توسط جهادکشاورزی و با کمک
وزارت بهداشت پیش میرود .عبداللهی پیشتر
اعالم کرده بود که بررسیها نشان میدهد در
سبزیجات برگی مانند کاهو ،خیار ،گوجه ،سیب
زمینی و پیاز احتمال باقی ماندن سموم بیشتر
است؛ چراکه کشاورزان از سموم کشاورزی به
صورتی نامناسب استفاده میکنند .آنها سمی
که برای یک نوع گیاه مناسب است ،برای
همه گیاهان استفاده میکنند؛ این موضوع به
آگاهی کشاورزان بازمیگردد .بنابراین وزارت
جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت باید روی
آموزش کشاورزان کار کنند تا مطلع باشند که
خطرات مصرف زیاد این سم چیست .به همین
دلیل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت
برنامههای آموزشی الزم را برای کشاورزان برگزار
میکنند .برنامهای در زمینه بهداشت کشاورزان
وجود دارد که در آن موضوع آموزش آنها نیز
مورد توجه قرار گرفته است تا فرهنگ استفاده
درست و بجا از سموم دفع آفات و کودهای
شیمیایی ایجاد شود.

توقف اجرای تمامی احکام اعدام
صادره در حوزه مواد مخدر

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر
گفت :دستور العمل رئیس قوه قضائیه در اجرای
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد
ی است.کاظم غریب
مخدر،گام مهم حقوق بشر 
آبادی ،معاون امور بینالملل و همکاریهای
بینالمللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر گفت:
بعد از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون
مبارزه با مواد مخدر ،دستورالعمل رئیس قوه
قضائیه در اجرای این قانون و ابالغ توقف اجرای
تمامی احکام اعدام صادره در این حوزه با هدف
بررسی مجدد و تطبیق آن با تسهیالت قانون
جدید ،گام مهم دیگری در حوزه حقوق بشر
محسوب می شود.
غریب آبادی با اشاره به این که ایران تاکنون
هزینههای مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه
با مواد مخدر ،از جمله جلوگیری از ترانزیت آن
به اروپا صرف کرده است ،اذعان داشت :ایران،
بار این مبارزه را به تنهایی متحمل شده و
کشورهای اروپایی و سازوکارهای بین المللی
حقوق بشر نیز همواره به انتقاد از مجازات اعدام
در این حوزه عادت کردهاند و هیچ وقت سهم
خود را در این مبارزه ایفاء نکردهاند .از اینرو،
تصویب قانون جدید و بخشنامه اجرایی رئیس
قوه قضائیه محکی برای مواضع ،اقدامات و رفتار
بعدی این کشورها و مکانیسم ها خواهد بود.

امروز شعار جوانگرایی در کشور در
حال تبدیل به عملکرد است

معاون ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه
بودجه حوزه جوانان در دستگاههای مختلف توزیع
می شود گفت :متاسفانه معاونت جوانان نظارتی بر
هزینه کرد این بودجه ندارد.محمدمهدی تندگویان
در دیدار با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد یزد با
تاکید بر ضرورت تغییر نگرش به جوانان گفت :با
گذشت  ۴۰سال از انقالب خیلی دیر است که از
تغییر نگرش به جوانان سخن بگوییم; جوانان به
وجود آورنده و حافظ انقالب در جنگ تحمیلی
بودند.وی ادامه داد :یک دوره طالیی را در به
کارگیری جوانان در عرصه های مدیریتی از دست
داده ایم اما امروز شعار جوانگرایی در کشور در
حال تبدیل به عملکرد است .معاون ساماندهی
امور جوانان تاکید کرد :هنوز برخی مسئوالن در
خصوص آسیبهای اجتماعی نوپدید و جوانان
آگاهی الزم را ندارند.وی با اشاره به اهمیت استفاده
از جوانان در برون سپاری وظایف دولت ،خاطرنشان
کرد :اطمینان دارم دولت روزی مجبور خواهد بود
برای برون سپاری وظایفش سر میز مذاکره با
جوانان خواهد نشست.تندگویان با تاکید بر شکل
گیری مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد گفت :اگر
این نهاد با قوت شکل بگیرد ،با رفت و آمد دولتها
تغییری در نوع نگاه به سمنها به وجود نمی آید.

استفاده از فیلتر هوای استاندارد و تعویض به موقع آن  ،مصرف سوخت را به میزان 10درصد کاهش می دهد.

شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی غرب مازندران روابط عمومی

