
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار مازندران از 
تشــکیل قرارگاه تبیین مردمى سازى اقتصاد در استاندارى 

مازندران خبر داد.
روح اهللا سلگى از تشــکیل قرارگاه تبیین مردمى سازى 
اقتصاد در اســتاندارى مازندران خبــر داد و اظهار کرد: در 
اســتان باتوجه به شــرایط جدید اقتصــادى و هدفمندى 
یارانه ها، اســتاندار مازندران قرارگاه تبیین مردمى ســازى 
اقتصاد را در استاندارى مازندران تشکیل دادند.وى با اشاره 
به اینکه همه روزه جلســات با عنوان کمیســیون امنیتى با 
حضور دســتگاه هاى مختلف اقتصادى در دستور کار قرار 
دارد، گفت: بنا هم بر این اســت دستگاه هاى امنیتى بتوانند 
در حقیقت مراکز اصلى احتکار را شناسایى و برخورد قاطع 

صورت گیرد.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار مازندران با 
تاکید بر اینکه تعزیرات حکومتى محکم پاى کار است و همه 
روزه گشت ها فعال است، اضافه کرد: همچنین به فرمانداران 
و بخشــداران نیز ابالغ شــده قرارگاه تبیین مردمى سازى 
اقتصاد را در سطح استان تشکیل دهند و براى مردم برخالف 
آنچه که رســانه هاى ضدانقالب درصدد تخریب سیاســت 
اقتصادى دولت هســتند، به تبیین این مهم مى پردازند تا 

براى مردم همه مسائل روشن شود.
این مســؤول با اعالم اینکه با جبهــه جنگ روانى چند 
ضلعى مواجه هستیم، تصریح کرد:  باالخره بخشى در داخل 
و بخشى هم در خارج در پى ضربه زدن به انقالب هستند ولى 
ما و همه دلســوزان باورمان این است چاره اى جز این تحول 
اقتصادى نیست.ســلگى با اشــاره به اینکه روزانه یک هزار 
میلیــارد تومان با عنوان قاچاق کاال از محــل یارانه مردم از 
کشــور خارج مى شــود، اظهار کرد:  باید جلوى این قاچاق 

گرفته شود و حق مردم به خودشان برگردد.
وى بــا بیان اینکــه بزرگترین رانتى که بعــد از انقالب 
اسالمى داشتیم و کام دلسوزان انقالب اسالمى را تلخ کرده 
همین یارانــه 4200 تومانى بود، اضافه کرد: 70 درصد  این 
میزان حیف و میل مى شد و یا در افراد خاص قرار مى گرفت 

که در گذشته شفاف سازى نشد.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار مازندران با 
تاکید بر اینکه دولت شیشــه اى و شــفاف در گرو این است 
کــه اقتصاد ما از این پیچ و خم ها و  بسترســازى هایى که با 
رانت اســت خارج کند، خاطرنشــان کرد: مهم ترین کارى 
که دولت نشــانه گرفته همین ســاماندهى این شهرآشوب 
اقتصادى است و با اجراى این مهم هم حق مردم به خودشان 

برگردانده مى شود و هم حق مردم براى سرمایه گذارى.
وى ادامه داد: اشــتغال، پیشرفت کشور و انسداد این ارز 
4200 تومانــى که در حال پایمال  شــدن و یا حیف و میل 
شدن بود که مقرر شــد در دو قالب بخشى در قالب یارانه به 
مردم و بخشى دیگر به صورت توسعه کشور و اشتغال پایدار 
در نظر گرفته شود.ســلگى با اعالم اینکه مردم به هیچ وجه 
نگران این وضعیت نباشــند و حتما طعم شیرین این اقدام 
اقتصادى را خواهند چشید، یادآور شد: ما به عنوان خادمان 
مردم در استان قول مى دهیم شبانه روز رصد و کنترل کنیم 
و با محتکران برخورد کنیم.ســلگى با بیــان اینکه نانوایان 
متخلف که آرد را به صورت غیرقانونى از شبکه خارج کنند، 
به شــدت برخورد خواهیم کرد، افزود: امروز از دو کارخانه 
احتکار روغن گزارش  شــده اســت که با  متخلفان برخورد 
خواهد شــد.وى ادامه داد: همچنین برخى تولیدکنندگان 
در شــهرك هاى صنعتى هم در حال احتکار کاال هســتند 
همین فاصله اعــالم تا اعمال هدفمندســازى یارانه ها اوج 
قاچاق اســت و در این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شــبانه روزى فعال هستند و به مردم قول مى دهیم حتما در 
کنار این رویداد بزرگ 2022در سارى تمام تالش هاى خود 
را در دســتور کار داریم.معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى 
استاندار مازندران با اشاره به اینکه طى روزهاى گذشته رصد 
اطالعاتى و هماهنگى بین دستگاه هاى اقتصادى و امنیتى 
را در دستور کار داشتیم تا بازار به نحو شایسته کنترل شود، 
گفت: افراد ســودجو که منافع مردم برایشان مهم نیست به 
اشد مجازات محکوم مى شــوند و دستگاه  قضایى نیز بدون 

مماشات برخورد خواهد کرد .

در طول همه گیرى کووید-19 شــواهدى وجود دارد 
 ،Ageism از این که افراد مســن به دلیل تبعیض سنى یا
در سراسر دنیا از برخى خدمات سالمت محروم شده اند. 
با توجه به همین موضوع پژوهشگران با انجام یک مطالعه 
مرورى به بررســى مطالعات انجام شده در خصوص ارائه 
خدمات مراقبت هاى بهداشــتى به افراد مسن در طول 

همه گیرى کووید-19 پرداختند.
 شیوع بیمارى همه گیر کووید-19 بار قابل توجهى از 
مرگ ومیر و عوارض را بر سیستم مراقبت هاى بهداشتى 
کشــورها تحمیل کرده اســت. در میان گروه هاى سنى 
مختلف، افراد مسن مبتال به کووید-19 عالئم شدیدترى 
را نشــان داده انــد. عالوه بر این به دلیــل این که پیرى با 
بیمارى هاى مزمن همراه اســت، خطر مرگ ناشــى از 

کووید-19 در افراد مسن بیشتر است.
ســاکنان خانه ســالمندان نیز بیــش از نیمى از کل 
مرگ ومیرهاى ناشــى از کووید-19 را در سراسر جهان 
تشــکیل مى دهند. نرخ باالى عوارض در این گروه سنى 
ممکن است ریشه در رفتارهاى مراقبتى داشته باشد. چرا 
که رویکردهاى مراقبت دوستانه از سالمندان، به نسبت 
مراقبت هاى سنتى با کم تر زمین خوردن و مدت بسترى 
کوتاه تر در بیمارستان و کاهش عملکرد کم تر همراه است. 
عالوه بر این، بدرفتارى با سالمندان با افزایش میزان مرگ 

و میر در افراد مسن همراه است.
یکــى از ویژگى هاى بحران هاى بهداشــت عمومى، 
کمبود امکانات پزشــکى اســت و در مــورد این که چه 
کســى، چگونه و کجا باید از امکانات محدود اســتفاده 
کنــد، باید تصمیمات دشــوارى گرفته شــود. اقدامات 
حمایتى مناســبى براى ســالمندان باالى 70 سال در 
طول همه گیرى کووید-19 انجام شده، با این حال، نحوه 
تخصیص امکانات بخش مراقبت هــاى ویژه به بیماران 
مسن نشــان دهنده محرومیت بســیارى از آن ها است. 

به دلیل کمبود دســتگاه تنفس مصنوعى، تنها برخى از 
بیماران مى توانند در شرایط بحرانى آن ها را دریافت کنند.

در این راستا، دســتورالعمل هایى در مورد نحوه استفاده 
از این منابع توســط انجمن هاى پزشکى پیشنهاد شده 
است که ممکن اســت منجر به شیوع رفتارهاى مرتبط 
با تبعیض سنى شــود. تبعیض سنى در جامعه و زندگى 
روزمره سالمندان رایج است. این گونه تبعیض ها همیشه 
زندگــى افراد مســن را تهدید کرده اســت. عدم حضور 
سالمندان در چرخه تولید ثروت و شرایط ضعیف جسمى 
آن ها، ارائه خدمات بهداشتى و درمانى به آن ها را به خطر

 انداخته است.
باورهاى رایج در مورد افراد مسن باعث شده که جوانان 
در اولویت دریافت امکانات پزشکى مانند ونتیالتور یا تهویه 
مکانیکى قرار گیرند. در حالى که دستورالعمل ها توصیه 
مى کنند که تصمیم گیرى در مورد استفاده از تجهیزات 
پزشکى باید بر اساس شرایط فیزیکى بیمار گرفته شود، 

نه سن آن ها.
با توجه به شیوع بیمارى همه گیر کووید-19، شواهدى 
مبنى بر وقوع تبعیض ســنى در ارائه خدمات بهداشتى 
در سراســر جهان و تأثیرات قابل توجه آن بر جنبه هاى 
مختلف ســالمت آن ها وجود دارد. بر همین اساس انجام 
یک بررسى سیستماتیک در خصوص مطالعات انجام شده 
در این حوزه، ضرورى است. بر همین اساس پژوهشگران 
با انجام یک مطالعه مرورى به بررسى مطالعات انجام شده 
در خصوص ارائه خدمات مراقبت هاى بهداشتى به افراد 
مســن در طول همه گیرى کووید-19 پرداختند.براى 
انجام این مطالعه، با جســتجوى کلمات کلیدى مرتبط، 
در پایگاه هــاى اطالعاتــى معتبر بین المللــى، مقاالت 
منتشرشده در این موضوع استخراج شدند و پس از بررسى 
مقاالت استخراج شــده، در نهایت 21 مقاله مورد بررسى 

قرار گرفت.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار مازندران خبر داد:

تبعیض سنى و محروم شدن سالمندان برخورد جدى و بدون مماشات با محتکران
از خدمات بهداشتى در دوران کرونا

هفته نامه، مازندران، گلستان، گیالن
2

12 شوال1443  شماره 458 شنبه 24 اردیبهشت ماه 1401
سیاسى

خبر

تصمیم عالمانه دولت سیزدهم
 براى حذف ارز 4200 تومانى

سرانجام پس از بررسى هاى کارشناســى و جمع بندى عالمانه دولت سیزدهم در مورد 
تبعات تداوم پرداخت ارز 4200تومانى که روند طرح هاى توسعه کشور را با مشکالت عدیده 

مواجه کرد، اصالح ساختار بزرگ اقتصادى آغاز شد.
 عقیل امامى تحلیگر مسائل سیاسى و اقتصادى سرانجام پس از بررسى هاى کارشناسى و 
جمع بندى عالمانه دولت سیزدهم در مورد تبعات تداوم پرداخت ارز 4200 تومانى که روند 
طرح هاى توسعه کشور را با مشــکالت عدیده مواجه کرد، اصالح ساختار بزرگ اقتصادى 

آغاز شد.
بى گمــان پرداخت ارز 4200 تومانــى که به عنوان میراث دولــت قبل مبناى صحیح 
کارشناسى و منطق اقتصادى نداشت، سبب هرز روى منابع ملى به نفع سودجویان و کاسبان 
اقتصادى شــد و عمال با خالى شدن خزانه از ارز دولتى، اقشار آسیب پذیر جامعه را به واسطه 
محرومیت از دسترسى به منابع واقعى آن در قالب یارانه هاى حمایتى دچار آسیب جدى کرد 
که ادامه این روند ناممکن   بودو گسترش فقر در کشور از تبعات زیان بار آن به شمار مى رفت.

تصمیم عالمانه دولت ســیزدهم براى حذف ارز 4200 تومانى در مورد چند قلم کاالى 
اساســى و نه همه آن و واریز مستقیم یارانه ها به حساب مردم و کوتاه کردن دست واسطه ها 
و واردکنندگان کاال از این منابع کالن ارزى طى چند روز اخیر موجب سرو صداى فراوان در 
کشور شد که به علت سکوت و خاموشى نخبگان و مسؤوالن میانى دولت بازتاب گسترده اى 
یافت.نکته اساســى اما در این میان اتحاد و وحدت نظر متخصصان، کارشناسان و نخبگان 
اقتصادى کشور در خصوص عوارض زیان بار پرداخت ارز ترجیحى است که  همگى آنان در 
زمینه آسیب رسانى به بنیان هاى اقتصادى کشور در اثر تداوم پرداخت ناعادالنه یارانه ها  هم 
نظرند و اکنون که لزوم تجدید نظر دولت در این رویه به شیوه هاى علمى و تجربى اثبات شد، 

کشور در آستانه اصالح بزرگ ساختار اقتصادى قرار گرفت.
ناگفته پیداســت عملیاتى شدن تصمیم شــجاعانه دولت در هدفمند کردن یارانه هاى 
بودجه اى، فرا بودجه اى و حامل هاى انرژى که ساالنه بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان از منابع 
ارزى دولت را مى بلعد، مستلزم تدوین سازوکارهاى اجرایى و مهندسى شده در بخش هاى 
مختلف دولت و تقویت زیرســاخت هاى مربوطه در عرصه اقتصادى است که باید در امتداد 
ایــن عملیات بزرگ صورت گیرد و طبیعتا تببین چگونگى راهکارهاى مناســب در مقابله 
هوشمندانه با آثار تورمى هر چند محدود که در این زمینه با هجمه وسیع و بال وجه رسانه اى 

همراه شد، نیازمند خالقیت تیم رسانه اى دولت سیزدهم است.
یکى از اشکاالت اساســى در این اثنا عدم همراهى مدیران میانى و حامیان سینه چاك 
دولت قبل در الیه هاى اجرایى اســت که به واســطه عدم برکنارى عمــال به مانع عمده در 
مســیر طرح هاى تحولى کابینه انقالبى آیت اهللا رئیسى تبدیل شدند و این مهم به واکاوى 
بیشتر و تصمیم گیرى جدى نیاز دارد چه که فقدان انگیزه هاى ایمانى در پشتیبانى و اجراى 
سیاست هاى محورى دولت مهمترین آسیب عرصه حکمرانى محسوب مى شود و باید در این 
زمینه چاره اندیشــى کرد.از سوى دیگر اجراى چنین طرح عظیم و وسیعى که در برگیرنده 
ابعاد فرهنگى، سیاســى و اقتصادى اســت به قرارگاه تبلیغاتى منسجم نیاز دارد تا با تنویر 
افــکار عمومى در خصوص اثرات مثبت این طرح، همراهــى و همکارى مردمى را به دنبال 
داشته و بتواند تبلیغات پرحجم و دروغین رسانه هاى بدخواه و مخالف مشى عزتمندانه دولت 
سیزدهم را در این زمینه خنثى و بى اثر ساخته و نیز از بار روانى افزایش کاذب قیمت ها بکاهد.
بهر روى شایســته است مسؤوالن ارشــد دولت به ویژه متخصصان حوزه اقتصاد و دیگر 
بخش هاى اثرگذار کشــور با نگاه منطقى به چالش ها و فرصت هاى ناشى از اجراى این طرح 
بزرگ اقتصادى که نقطه عطفى در توسعه کشــور به شمار مى رود در همراهى دلسوزانه با 
رئیس جمهور محترم که مجاهدانه در این مســیر گام برداشــت، موفقیت بیشتر این طرح 

محورى را در مسیر اجرا تضمین کنند.

جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست مخبر برگزار شد؛

سقف قیمت ها با پیشنهاد سازمان 
حمایت اعالم مى شود

براساس توافقات انجام شــده رقم واریزى یارانه ها به مردم براى ماه اول آزاد و سقف 
قیمت هاى چهار کاالى اساســى با زنجیره مرتبط، با پیشنهاد سازمان حمایت و توسط 

اصناف از فردا اعالم مى شود.
 در جلســه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر مقرر شد براساس توافقات انجام 
شــده رقم واریزى یارانه ها به مردم براى ماه اول آزاد و ســقف قیمت هاى چهار کاالى 
اساســى با زنجیره مرتبط، با پیشنهاد سازمان حمایت و تأیید ستاد تنظیم بازار، توسط 

اتحادیه ها و اصناف از فردا اعالم شود.
در این جلسه که با محوریت «مردمى سازى و توزیع عادالنه یارانه ها» برگزار شد، در 
خصوص تغییر قیمت هاى اقالم مرتبط با اصالح قیمت هاى 4 قلم کاالى اساســى که در 

طرح توزیع عادالنه یارانه ها متناسب سازى مى شوند، بحث و تصمیم گیرى شد.
همچنین در این جلســه تأکید شــد تا با همکارى و هماهنگــى نهادهاى نظارتى و 
بازرســى اعم از وزارتخانه هــاى صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشــاورزى و با کمک 
ســازمان تعزیرات به صورت وسیع و در سرتاسر کشور نظارت و کنترل بر وضعیت بازار و 

قیمت ها در فروشگاه هاى زنجیره اى و محالت تشدید شود.
در این جلســه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزراى کشور، فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى، دادگســترى، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعى، 
جهاد کشــاورزى، راه و شهرســازى، اقتصاد، رؤساى ســازمان برنامه و بودجه و صدا و 
سیما، ســخنگوى دولت و همچنین اســتاندار تهران نیز حضور داشتند، اعضاى ستاد 
تنظیم بازار تصریح کردند که پس از اعالم و تأیید گزارش گرانفروشى و تخلف از چرخه 
تولید تا توزیع و فروش با متخلفان با اشــد مجــازات برخورد و چنانچه متخلف در زمره 
مدیران مراکز دولتى بود به سرعت توسط مقام مافوق عزل شود.در این جلسه گزارشى 
از چگونگــى تعیین دهک هاى درآمدى و نحوه اختصاص یارانه ها به این دهک ها ارائه، و 
مقرر شد ضمن رسیدگى سریع به اعتراضات با همکارى سازمان هدفمندسازى یارانه ها 
برنامه ریزى الزم براى ثبت نام متقاضیان جدید نیز آغاز شــده و چنانچه اعتراض کننده 
و یا فرد جدید مشــمول قرار گرفت، یارانه اعالمى از اولین روز آغاز طرح اصالحى به وى 
تعلق گیرد.در ادامه همچنین مقرر شــد نظارت کاملى بر چگونگى توزیع آرد در سطح 
نانوایى ها و نحوه مصرف آرد نانوایى هاى سراســر کشــور به منظور جلوگیرى از فروش 
آرد خارج از شــبکه اعمال شــود.همچنین وزیر جهاد کشاورزى گزارشى از تصمیمات 
اتخاذ شــده در جلسه مشترك وزارت صمت، جهاد کشاورزى و دادگسترى در خصوص 

چگونگى بازرسى ها و تقسیم کار در این زمینه ارائه کرد.

با پیگیرى مجلس و تصمیم دولت واردات خودرو آزاد مى َشود
عضو هیات رئیســه مجلس گفت: پس از پیگیرى هاى مجلس، هفته گذشته هیات 

دولت مصوب کرد که ممنوعیت واردات خودرو، رفع شود.
سیدمحســن دهنوى درباره واردات خودرو، گفت: هرچند در ســال 97 با پیشنهاد 
دولت و تصویب ســران قوا واردات خودرو ممنوع شد اما این مصوبه در پایان اردیبهشت 
ماه منقضى مى شــود و در صورتى که ســران قوا با ممنوعیت مجدد آن موافقت نکند، 
واردات خودرو آزاد مى شود.نماینده مردم تهران، شمیرانات، رى، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شــوراى اســالمى افزود: پس از پیگیرى هاى مجلس و مصوبه سال گذشته 
پارلمان، هفته گذشــته هیات دولت مصوب کرد که ممنوعیت واردات خودرو، برداشته 
شود.عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه طبق مصوبه مذکور ممنوعیتى که در سال 
97 براى واردات خودرو ایجاد شــده بود، مجدد تمدید نمى شــود، اضافه کرد: براساس 
تصمیم هیات دولت، خودرو از لیســت کاالهایى که واردات آن ها ممنوع اســت، خارج 
مى شــود.عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: با واردات 100 هزار دستگاه خودرو در 
رده قیمتى پایین یا متوسط، اختالف دوبرابرى قیمت کارخانه و بازار خودرو که ماحصل 

سال ها سوءاستفاده خودروسازان است، سقوط آزاد مى کند.

قیمت جدید روغن اعالم شد
اتاق اصناف ایران در اطالعیه اى حداکثر نرخ فروش انواع 
روغن خوراکى براى مصرف کننده در سراسر کشور را اعالم 
کرد که بر اساس آن قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب 
گردان 810 گرمى پخت و پز 63000 تومان و قیمت مصرف 
کننده روغن مایع 810گرمى سرخ کردنى 62000 تومان 
است. اتاق اصناف ایران پیرو اطالعیه شماره 2 ستاد تنظیم 
بازار، تاکید کرده که هرگونه اعالم قیمت باالتر از قیمت هاى 
مصوب در تمام شــبکه هاى توزیع اعم از زنجیره اى، صنفى 
و مجازى، تخلف گران فروشى است و گشت هاى مشترك 
نظارت و بازرســى اتاق ها و اتحادیه هاى صنفى و ســازمان 
تعزیرات با خاطیان احتمالى برخورد قانونى خواهند داشت.

گفتنى است ستاد تنظیم بازار در اطالعیه اى اعالم کرد 
که مبلغ کمک معیشتِى واریز شده بابت ماه اول، از ساعات 
پایانى چهارشنبه شب قابل برداشت خواهد بود و (پنجشنبه) 
قیمت جدید روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات اعالم مى شود.
ســتاد تنظیم بازار همچنین تاکید کرده بود که نان و دارو 

مشمول تغییر قیمت نیستند.

پیگیرى پرونده  فساد اقتصادى 10 میلیون یورویى 

شرکت بازرگانى بین المللى تأمین اجتماعى
مدیرعامل شرکت بازرگانى بین المللى تأمین اجتماعى از 
تداوم پیگیرى پرونده هاى فســاد اقتصادى این شرکت تا 

حصول نتیجه خبر داد. 
مهدى معصومیان در گفت وگو با ایسنا، ضمن اعالم این 
مطلب گفت: تعیین میزان دقیق فســادهاى انجام شده و 
خســارت هاى وارده به شرکت به بررسى هاى بیشترى نیاز 

دارد اما مى توان گفت بیش از 10 میلیون یورو بوده است. 
وى با اشاره به اینکه در سال 96 خبر واردات موبایل آیفون 
توسط این شرکت حساسیت رسانه ها و توجه افکار عمومى 
را جلب کرده بود، افزود: متأسفانه در همان زمان، دو پرونده 
دیگر نیز مطرح بوده که باعث هدر رفتن منافع بیمه شدگان و 

مستمرى بگیران سازمان تأمین اجتماعى شده است.
معصومیان در پاســخ به این ســوال که آیا منشاء منابع 
ارزى ذکرشــده، ارز ترجیحى بوده اســت یــا خیر، گفت: 

متأسفانه، بله.
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــى بین المللــى تأمین 
اجتماعى با اشــاره به عزم دولت، وزارت تعاون، رفاه و تأمین 
اجتماعى و همچنین دستورات صریح مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعــى مبنى بر پیگیرى پرونده هاى فســاد در 
زیرمجموعه هاى این ســازمان گفت: اموال سازمان تأمین 
اجتماعى حق الناس و متعلق به شایسته ترین آحاد جامعه 
کار و تولید است و بیمه شدگان و مستمرى بگیران اطمینان 
داشته باشند هیچ گونه مماشاتى در بازپس گیرى اموالشان 

نخواهد شد. 
وى در پایان از مســئولین قوه قضائیه درخواســت کرد 
نسبت به تسریع در صدور احکام پرونده هاى یاد شده، اقدام 

کنند.

جزئیات انجام «آزمون وسع»
 براى برقرارى بیمه سالمت

مشــاور معاون رفاه اجتماعى وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى در امور ســالمت توضیحاتى دربــاره روند انجام 
«آزمون وســع» براى برقرارى بیمه سالمت از سوى وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعى ارائه کرد.

سید سجاد موســوى در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
برقرارى بیمه رایگان براى پنــج میلیون و 400هزار ایرانى 
از روز شنبه 17 اردیبهشت ماه اظهار کرد: این پنج میلیون 
و 400 هزار نفر افراد کم درآمدى هســتند که در سه دهک 
پایین درآمدى قرار دارند و وزارت رفاه چندى پیش و پس از 
انجام وسع سنجى، فهرست آنها را به  سازمان بیمه سالمت 
ارســال کرده بود.وى افزود: این اقدام در راســتاى تکمیل 
پوشــش بیمه هاى اجتماعى در حال انجــام و تحقق آن به 
عنوان پیش نیاز بسیارى از سیاست هاى حمایتى در کشور 

الزامى است.
مشــاور معاون رفاه اجتماعى وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى در امور ســالمت، درباره روند بررســى و تعیین 
وضعیت دارایى و درآمدى خانوار به منظور تعیین استحقاق 
و میــزان برخوردارى از یارانه دولــت جهت حق بیمه پایه 
ســالمت اظهار کرد: آزمون وســع در دو سال اخیر به دلیل 
شــیوع کرونا و مصوبه ستادملى مقابله با کرونا متوقف شده 
بود؛ البته وسع سنجى براى بخش هاى دیگر انجام مى شد، 
ولى براى پوشــش بیمه متوقف شــده بود که امســال با 
مصوبه اى که در بودجه 1401 داشتیم دوباره انجام مى شود.

موسوى افزود: بر این اساس، سایر متقاضیان برخوردارى 
از بیمه ســالمت به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کرده و 
درخواســت خود را جهت پوشــش بیمه ثبت مى کنند که 
اســامى آنها از سوى سازمان بیمه سالمت در اختیار ما قرار 
گرفته و به سرعت مورد آزمون وسع قرار مى گیرند. افراد بر 
اساس نتیجه، یا تحت پوشش بیمه رایگان قرار مى گیرند یا 
مشمول درصدى تخفیف شــده یا اینکه از لحاظ درآمدى 

ملزم به پرداخت حق بیمه کامل مى شوند.
وى با بیان اینکه البته اکنــون عالوه بر مراجعه به دفاتر 

پیشخوان دولت، بستر ثبت نام غیرحضورى براى افرادى که 
فاقد پوشش بیمه هستند نیز فراهم شده است گفـت: سامانه 
مربوط به روز رســانى شده و امکان ثبت نام براى متقاضیان 

وجود دارد.
مصباحى مقدم: یارانه اى که دست ثروتمندان 
مى رسید،  از این پس بین عامه مردم توزیع شود

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: یارانه اى 
که به صورت رانت دســت ثروتمندان مى رسید،  از این پس 
بین عامه مردم توزیع شــود و از طرفى، هم قیمت ها واقعى 
مى شــود و هم مردم به خواســته هاى خودشان به صورت 
معقولى دســت پیدا مى کنند.مصباحى مقدم: یارانه اى که 
دست ثروتمندان مى رسید،  از این پس بین عامه مردم توزیع 
شود.حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقالب 
درباره اهمیت اقدامات اقتصادى دولت، گفت: در شــرایط 
کنونى ما با ناترازى هایى در اقتصادیمان روبروییم که یکى 
از آنها مسئله قیمت هاى غیرواقعى است که در اقتصاد ما در 
اثر تورم بروز کرده و در اثر مالحظات سیاســى ماندگار شده 
اســت..مصباحى مقدم با بیان اینکه بنابر این بود که قیمت 
حامل هاى انرژى ظرف 5ســال و در ســه گام به قیمت 95
درصد فوب خلیج فارس برســد و اگــر این اتفاق مى افتاد و 
قیمت ها آْزاد مى شد مفید و اثربخش بود و مشکل ناترازى ها 
را برطرف مى کرد،  گفت: یکى از این ناترازى ها یارانه اى است 
که به صورت پنهان به ثروتمنــدان جامعه تعلق مى گیرد 
و ثروتمنــدان چندیــن و چند برابر بیــش از خانواده هاى 
دهک هاى پایین جامعه از آن استفاده مى کنند و کمترین 
استفاده را کم درآمدهاى جامعه دارند و در برخى از سطوح 

هیچ استفاده اى نمى برند.

اختصاصى هموالیتى: مازندران این اســتان 
محصــور در کوه و جنگل و دریا اگــر از  نعمات الهى 
احاطه نمى شــد، معلــوم نبود معیشــت و اقتصاد 
مردمانــش با کدام تدبیر و تغییــر و تنفیذى ، تامین 
مى شــد! ســال ها آزمون و خطــا در زمینه ى هاى 
مختلف اعم از راه و جاده ســازى تا تجارت دریایى ، از 
صادرات محصوالت کشــاورزى تا صنعت ورزشى ، از 
رجل سازى سیاسى تا نفوذ مدیریتى و ... خون به دل 
مردمى کرده است که نرخ بیکارى اش على رغم تمام 
مواهب الهى در دســترس و انبــوه فارغ التحصیالن 
دانشــگاهى، شــانیت ایــن اســتان را زیر ســوال

 برده است !
 رســوایى هاى اقتصــادى و ادارى مدیریت هاى  
شــهرى اش که یکى پس از دیگرى ســرباز کرده  و  

غلیان آسیب هاى اجتماعى اش هم که چشم فلک را 
کور کرده است !

 حال این قامت خمود و جســم رنجور با روى کار 
آمدن دولت ســیزدهم و تب مبارزه بــا گلوگاه هاى 
فســاد، امید داشت با برچیده شدن  سفره ى مدیران 
غیر مســئول و منفعت طلب و البته دمیدن نفس به 
جان  مدیران مســئول  و ســالم و بدون پشتوانه ى 
حمایتى و همچنین ایجاد فرصت هاى شــغلى برابر 
و بهره گیرى از ظرفیت ها و مواهب طبیعى اســتان، 
شاهد بازگشت روحیه انقالبى گرى بهمن 57 و اوایل 
دهه 60 در اســتان و ارتقا سطح توســعه مندى در 

مازندران باشیم .
 آنچــه در طى این ســال ها در اســتان در ارکان 
مختلف اتفاق افتاده قابل کتمان نبوده اما قابل دفاع 

هم نیست ! چرا که این استان با دارا بودن پتانسیل بى 
نظیرى از منابع انسانى در مولفه هاى علمى، دانشى، 
مهارتى، فرهتگى و ورزشى،  نیروى کار و ... و داشتن 
بستر مساعد توسعه اى گردشگرى و تجارت دریایى 
و صادرات محصوالت کشــاورزى و گل و گیاه نسبت 
به سایر اســتان ها، امکان شدت توسعه اى مضاعفى 
داشته که على رغم این محاسن ، نه تنها رو به توسعه 
ى پایدار نرفت بلکه در بسیارى شاخص ها دچار تاخر 

شده است.
 تغییرات مدیریتى الك پشــتى یک سال اخیر در 
مازندران و بر سر کار ماندن مدیرانى که همین دولت 
آنها را بانیان وضع موجود مى داند، موجب شده است 
آنچه از این دولت در مازندران انتطار مى رفت، محقق 
نگردیده و فرآیند تحول گرایى نیز هنوز شروع نشده 

متوقف گردد!!
 استاتدار مازندران که در طى بیش از 6 ماه حضور 
خود در استان هنوز گزارش کار مبسوط و قابل دفاعى 
حتى در حد آمار و ارقام ارائه ننموده است، در ادامه ى 
فرآیند ناکام دولت دوازدهم در مازندران با نیم نگاهى 
به کرســى هاى وزارتخانه اى، بیش از آنکه عملیات 

محور باشد، رویکرد نظرى دارد.
 انتطار مــردم مازندران از دولــت مردم تعییرات 
ملموس در کلیــه ارکان باالخص خلق فرصت هاى 
شغلى و عدالت محورى اســت. حلقه ى مفقوده اى 
که اگر به زودى براى آن تدبیرى اندیشــیده نشود و 
مدیران ستادى استاندارى و دستگاههاى اجرایى در 
عملیاتى کردن آن و رفع معضالت مردم نکوشند، بى 

شک با روى گردانى مردم مواجه خواهند شد.

دلخوش به فانوسیم !

درباره ى تغییرات غیر تحول گراى
 مقام عالى دولت در مازندران

مازندران این استان محصور در کوه و جنگل و دریا اگر از  نعمات الهى احاطه نمى شد، معلوم نبود 
معیشت و اقتصاد مردمانش با کدام تدبیر و تغییر و تنفیذى ، تامین مى شد! سال ها آزمون و خطا در 
زمینه ى هاى مختلف اعم از راه و جاده سازى تا تجارت دریایى ، از صادرات محصوالت کشاورزى تا 
صنعت ورزشى ، از رجل سازى سیاسى تا نفوذ مدیریتى و ... خون به دل مردمى کرده است که نرخ 
بیکارى اش على رغم تمام مواهب الهى در دسترس و انبوه فارغ التحصیالن دانشگاهى، شانیت این 

استان را زیر سوال برده است !...

ی وال ی ھ صا یا وال ی ھ صا ا

کوتاه از سیاست
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