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اصولگرایان فراموش کرده اند 12 سال دولت و مجلس را در اختیار داشتند؛

آن 12 سال را فراموش کنیم؟
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سرمقاله

 بازی خطرناک 
رقبای روحانی

?داریوش احمدیان
ش��اید بتوان مهمترین مشکل روحانی برای 
مناظره ه��ای اقتص��ادی را ب��ی توجهی رقبای 
دولت اعتدال به این نکته ساده دانست که برای 
س��نجش عملکرد اقتصادی دولت ها می بایست 
براساس شاخص و مبنایی مشخص سخن گفت. 
به عنوان مثال وقتی می گوییم عملکرد فالن 
دولت در حوزه شاخصی مثل تورم ناموفق بوده 
اس��ت می بایست بر اساس مبنایی مشخص این 

ادعای خود را ثابت کنیم. 
حوال��ه دادن چنی��ن موضوعات��ی به م��ردم با 
جمله های��ی از قبی��ل این که »م��ردم این چنین 
احس��اس می کنن��د« و یا »کاهش ت��ورم برای 
م��ردم ملموس نیس��ت« و از این قبیل جمالت 
کلیش��ه ای کامال غیر علمی، سیاست زده، غیر 
قابل سنجش و نش��انگر رویکرد مردم فریبانه 
ف��ردی خواه��د بود که به دنبال کس��ب رای از 
مردم است.  این که در آمارهای اقتصادی ارائه 
ش��ده از س��وی نهاده��ای معتب��ر کش��ور که 
دهه هاست با شیوه هایی مبتنی بر استانداردهایی 
که در س��ایر نقاط جهان وجود دارد به این کار 
مشغولند تردید کنیم و یا اینکه از اساس آن ها را 
خالف واقع بدانیم یک بازی سیاس��ی است که 
ش��اید شروع آن با رقبای دولت مستقر باشد اما 
قطعا برای آن پایانی نیست و به اصطالح با این 

روش »سنگ روی سنگ بند نمی شود«. 
بیاییم ف��رض کنیم نامزده��ای رقیب دولت 
اعتدال پیروز انتخابات96 باشند، چه تضمینی 
وج��ود دارد که با ش��روع ب��ه کار دولِت آن ها، 
منتقدانش��ان ب��ه همین ش��یوه عم��ل نکنند و 

آمارهای اقتصادی آنان را کذب ننامند؟
ب��ه نظ��ر می آید افرادی ک��ه در خود توانایی 
حضور در قوه مجریه را دیده اند می بایس��ت به 
قانون کشور احترام بگذارند و حتی اگر به شیوه 
محاس��به آمارهای اقتصادی که البته در س��ایر 
نقاط دنیا نیز کم و بیش چارچوب ها همین است 
معترضند اصالح آن را به پس از برگزیده شدن 

خود موکول کنند. 
این شکل از مواجهه با شاخص های اعالم شده 
مراک��ز آماری از س��وی فردی که قرار اس��ت 
سکاندار قوه مجریه باشد بسیار خطرناک است 
زی��را نادیده انگاش��تن ش��اخص های اقتصادی 
اعالمی از س��وی مرکز آمار و حتی خالف واقع 
خواندن آنها بی توجهی به قانونی است که تنها 
نه��اد قابل قبول برای ارائه آمارها را مرکز آمار 

دانسته است. 
با وجود همه این موارد واقعیت آن اس��ت که 
بهبود شاخص های اقتصادی نسبت به روزهای 
آغازی��ن دولت اعتدال که در آمارهای اعالمی 
از سوی مرکز آمار مشخص است در آمارهای 
ارائه ش��ده از س��وی بانک مرک��زی، صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی نیز موجود است 
و همه این مراکز داخلی و بین المللی از موفقیت 
دولت در حوزه اقتصاد خبر می دهند اما آنان که 
به دنبال احساسات گرایی و عوام فریبی در ایام 
انتخابات هس��تند قطعا نق��د بی مبنا بر عملکرد 
اقتصادی دولت و س��وء اس��تفاده از عواطف و 
حافظ��ه ضعیف ما م��ردم را ب��ه مراجعه به این 
نهادهای معتب��ر آماری در حوزه اقتصاد ترجیح 
خواهند داد و از این موضوع بی خبرند که پایان 
این بازی که برای کسب چند رای بیشتر به راه 

انداخته اند به ضرر همه خواهد بود. 
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مع��اون رئیس جمه��ور 
گفت: وعده ه��ای نجومی 
تحقق ناپذیر ن��ه تنها برای 
کش��ور ثمری ندارد بلکه 
کش��ور را ب��ه عق��ب ب��ر 
می گرداند و به آینده لطمه 
می زند، کما اینکه در یک 

دوره این اتفاق افتاد...

رئیس س��ازمان مدیریت 
بحران کش��ور، ریزگردها را 
یک اب��ر بحران در کش��ور 
دانست و گفت: ایجاد گرد و 
غبار نمکین برای س��المتی 
مردم تهدید جدی اس��ت.ر 
خوزس��تان نزدی��ک ب��ه 
۲6هزار نفر در یک دوره... 

وعده های نجومی کشور را 
به عقب بر می گرداند

رئیس سازمان مدیریت بحران:
ریزگرد ها به ابربحران تبدیل شده است

وزیر نفت:
احتیاجی به اقدامات نمایشی نداریم

صعود هیچ تیم ایرانی قطعی نیست
 پرسپولیس و ذوب آهن در آستانه حذف؟

 سیاست

 دیار کارون

اقتصاد

ورزش
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وزیر نفت گفت: آرزوی 
ما بود که س��ریع تر از این 
پروژه ه��ا را پیش ببریم اما 
توان ما همین قدر بود. من 
اص��ال تحلیل نک��ردم چه 
تحویل گرفتیم مشکل در 
ه��م ریختگ��ی مدیریتی 

داشتیم همه مشکالت...

فصل جدید این رقابت ها 
ب��رای نماین��دگان ایران با 
کسب نتایج مطلوب همراه 
بود و این امیدواری بوجود 
آمد که این بار نمایندگان 
کشورمان صعودی آسان 
ب��ه مرحل��ه بع��دی لیگ 

قهرمانان آسیا داشته...

d اطالعیه فراخوان جذب پزشکc
به صورت قرارداد ساعتی

 جهت مراکز درمانی تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان

  به اطالع می رساند مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان با استناد به ماده 20 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی و 
بخش�نامه به کار گیری پزش�کان در قالب قرارداد س�اعتی، پرکیس و مجوزهای اخذ ش�ده در نظر دارد جهت تکمیل کادر پزش�کی مراکز 
درمانی تابعه در سطح استان نسبت به جذب پزشک مورد نیاز به شرح ذیل و در )قالب قرارداد ساعتی/ پرکیس بدون رابطه استخدامی( 
از طری�ق مصاحب�ه علم�ی اق�دام نماید، ل�ذا از متقاضیان دعوت میش�ود به همراه مدارک مورد نی�از تا پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخ 
96/02/16 به اداره امور اداری ستاد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان واقع در اهواز - بلوار گلستان، میدان کارگر مدیریت 

درمان تامین اجتماعی مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن3-  33721001 داخلی 1211 تماس حاصل نمایند. 

)ضمنا شرط سنی برای پزشکان گروه عمومی حداکثر 35 سال و پزشکان متخصص حداکثر 40 سال می باشد(

روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان

مدیریت درمان تامين اجتماعي خوزستان

تعداد مورد نیاز

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

سه نفر

یک نفر

یک نفر

یک نفر

رشته شغلي و تخصص مورد نیاز

متخصص بیهوشي

متخصص ارتوپدي

متخصص رادیولوژي

متخصص ارتوپدي

متخصص گوش و حلق و بیني

متخصص رادیولوژي

متخصص رادیولوژي

پزشک عمومي

داروساز

متخصص زنان و زایمان

متخصص داخلي

متخصص قلب و عروق

متخصص اطفال

متخصص داخلي

متخصص چشم

نام واحد

بیمارستان امام موسي کاظم)ع( ماهشهر

بیمارستان شهید مصطفي خمیني)ره( بهبهان

بیمارستان شهدا شوشتر

دي کلینیک 8 شهریور آبادان

پلي کلینیک خلیج فارس ماهشهر

پلي کلینیک شهید دقایقي امیدیه

درمانگاه شهدا سوسنگرد

بیمارستان امیرالمومنین)ع( اهواز

درمانگاه شهید علیدادي امیدیه

پلي کلینیک شهدا اندیمشک

پلي کلینیک سوم خرداد خرمشهر

ردیف
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مدارک مورد نیاز:
اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه،کارت ملی، معافیت /پایان خدمت وظیفه )برای آقایان(

اصل و کپی پروانه دائم یا موقت پزشکی، اصل و کپی گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی/گواهی پایان تعهدات 
) k قانونی )ضریب

گ�روه اقتص�ادی:   بي�کاری  ؛ معض�ل اجتماعی_ 
انتخاب�ات  بحب�ه  در  و  ح�اال  ک�ه  اقتص�ادی 
ریاس�ت جمهوری ب�ه اصلی ترین ش�عار انتخاباتی 
کاندیداها بدل شده اس�ت و کاندیداها اميدوارند از 

موج بيکاری به نفع خود بهره ببرند. 
در این میان یکی از ایجاد 5 میلیون شغل سخن می گوید 
 محمد باقر قالیباف: من متعهد می شوم در دوره چهار ساله 
ب��ا انق��الب اقتصادی درآمد کش��ور را ب��ه دو و نیم برابر 
افزایش، 5 میلیون شغل ایجاد کرده و نظام مالیایتی را به نفع 
96 درصد مردم تغییر دهم. و دیگری پا را فراتر می گذارد 
و ش��عار ایجاد ساالنه یک و نیم میلیون شغل سر می دهد؛ 
 ابراهیم رئیس��ی: در قانون برنامه توسعه ششم، تاکید شد، 
آمار بیکاری از 1۲ درصد به 8 درصد کاهش یابد، باید هر 
سال یک میلیون شغل ایجاد شود، معتقدم در سال می توان 
یک تا 1/5میلیون ش��غل بر اس��اس برنامه مصوب ششم 
ایج��اد کرد. بقیه کانیداها نیز ب��ه فراخور فضایی که در آن 
سخنرانی کرده اند از بیکاران و شرایط آنها مایه گذاشتند تا 

شاید رای و نظر این افراد را به سوی خود جلب کنند. 
قطعا بزرگترین دغدغه روحانی در قامت رئیس جمهور 
ایجاد شغل و تامین معیشت مردم بوده و است؛ آنگونه که 
در دوره ریاس��ت جمهوری یازدهم شاهد بودیم وی تمام 
هم و غم خود را برای اصالح اقتصاد گذاشته و همه تالش 

خود را برای ایجاد اشتغال پایدار – و نه مقطعی – به کار 
گرفته اس��ت. در این راستا ایجاد فضای امن اقتصادی در 
کش��ور در دستور کار قرار گرفت تا سرمایه ها از پستوها 
بیرون کشیده شده و در حوزه تولید به کار گرفته شود تا 
چرخهای اقتصاد بچرخد؛ در این راس��تا ش��اهد تعامل با 
کش��ورهای صنعت��ی ب��رای ورود تجهی��زات و ج��ذب 
س��رمایه گذاران خارجی به کشور بودیم؛ حضور پر تعداد 
هیات های تجاری در ایران گواهی بر این ادعاست. نوشتن 
از ایجاد امنیت سرمایه گذاری اما بسیار راحت تر از اجرای 
الزامات امنیت س��رمایه گذاری است که برخی از آنها از 
عهده افراد خارج است از جمله نا امنی در منطقه خاورمیانه 
و یا تهدیدهای هر روزه آمریکا علیه برجام. از این رو هر 
یک از کاندیداهای انتخابات بر مس��ند ریاست جمهوری 
تکیه بزند به راحتی نمی تواند سرمایه گذاران را قانع کند 
که در این فضا س��رمایه و بازگشت سرمایه آنها تضمین 
است و امنیت سرمایه گذاری پابرجاست و از سوی دیگر 
تا زمانی که سرمایه گذاری های جدید در کشور صورت 
نگیرد ایجاد ده ها شغل سخت خواهد بود چه برسد به ایجاد 
میلیونها شغل. واقعیت این است که اقتصاد حال حاضرایران 
ظرفیت های باالی اشتغال زایی را ندارد و کسانی که پای 
صندق های رای می روند باید بدانند که ش��کاف عمیقی 

میان شعار ایجاد اشتغال و ایجاد شغل پایدار وجود دارد. 

گ�روه اقتصادی:   حال در س�ال های اخير و پس از 
روی کارآم�دن دولت یازدهم و رفع تحریم ها بخش 
زی�ادی از این مش�کالت از س�ر راه اقتص�اد ایران 
برداشته شده است. با نگاهی به آمارها در سال های 
گذشته و مقایسه آن در طی سال های اخير می توان 

این مساله را به خوبی مشاهده کرد. 
یک کارشناس اقتصادی در خصوص وعده پرداخت 
یارانه بیشتر از سوی برخی کاندیدای ریاست جمهوری 
می گوید: اینگونه وعده ها شعاری بیش نیست و کشور 
را به سمت اقتصاد ونزوئالیی می برد. مهدی پازوکی با 
بیان اینکه ارتباط با جهان بین الملل و غرب به نفع ملت 
ای��ران اس��ت می گوید: این مردم هس��تند که در نهایت 
انتخاب می کنند که با جامعه جهانی ارتباط برقرار کنند 
یا نه. پازوکی می گوید: ما باید بتوانیم حقمان را بگیریم 
و ای��ن کار زمانی محقق می ش��ود که انتخاب درس��ت 
انجام ش��ود. وی با بی��ان اینکه رئیس جمهور آینده باید 
بتوان��د با اس��تفاده از نیروه��ای توانمن��د در اقتصاد و 

همچنین با اس��تفاده از نیروهای کارآمد کش��ور را در 
مسیر توسعه قرار دهد می گوید: ملت ایران باید از منافع 
ایران بهره مند شوند و باید بتوانیم با استفاده از سرمایه 
گذاری خارجی و باال رفتن بهره وری جایگاه خود را در 
بازارهای صادراتی پیدا کنیم. به گفته وی کش��ورهای 
جن��وب خلی��ج فارس ب��ا وجود س��طح علم��ی پایین 
توانسته اند با استفاده از مدیریت کارآمد در صنعت های 
مختلف از جمله تولید، گردشگری و هواپیمایی جایگاه 
خوبی را به دست آوردند و ما هم باید اینگونه باشیم تا 
بتوانیم جایگاه خود را به دس��ت بیاوریم. اگر مردم یک 
دول��ت ب��ا تدبیر را انتخاب کنند به نف��ع اقتصاد ایران و 

مردم کشور است. 
وی درب��اره اینک��ه با توج��ه به معوق��ات بانکی و 
بدهی ه��ای دولت وکاهش قیمت نفت چگونه برخی از 
کاندیدای ریاس��ت جمهوری وعده پرداخت مبالغی را 
در صورت موفقیت در ریاست جمهوری می دهند و آیا 
اساسا انجام این کار امکانپذیر است می گوید: اینگونه 

افراد اقتصاد را بلد نیس��تند و باید در س��ازمان برنامه و 
بودج��ه دوره ببینن��د؛ چرا که چنی��ن کاری امکانپذیر 
نیس��ت و ما منابع پولی برای اختصاص به چنین کاری 
را نداری��م. درآم��د دول��ت از دو منب��ع مالیات و نفت 
حاصل می ش��ود، این در حالی اس��ت که بودجه جاری 
دولت از نفت حدود 50 درصد است. اینگونه طرز فکر 
اقتصاد کش��ور را به س��مت اقتصاد ونزوئالیی می برد. 
گفتن��ی اس��ت در ح��ال حاض��ر ن��رخ ت��ورم ونزوئال 
400درصد اس��ت این در حالی اس��ت ک��ه نرخ تورم 
ایران9 درصد اس��ت و دسترس��ی به این نرخ تورم به 

دلیل استفاده از مدیران کارآمد است.

گ�روه جامع�ه:  وزیر کار در خصوص وعده برخ�ی کاندیداها درباره پرداخت 
یارانه2۵۰ هزار تومانی گفت: اینکه به افراد پول بدهيم که افراد س�ر کار بروند 
یعنی قيمت ارز ۱۰۰۰۰ تومان. این یعنی 2۵۰ تومان می دهيم اما ماهی ۱ ميليون 

تومان شما عقب هستيد. من موافق این طرح ها نيستم. 
عل��ی ربیعی در پاس��خ به س��ئوالی در خص��وص آمار بیکاری و ش��مار بیکاران و 
برنامه ه��ای دول��ت گفت: م��ا ۳ میلیون و ۲00 هزار بیکار داری��م. این آمارها حتی در 
ش��اخص های مختلف و با مبنای س��ازمان های بین المللی هم بررس��ی ش��ده است و با 
احتساب ساعات کار کامل هم تغییر اساسی در آمار ما ایجاد نمی شود. او ادامه داد: ما 
به چند علت تالش می کنیم به حدود یک میلیون شغل در سال برسیم؛ چرا که ما در چند 
سال آینده شاهد ورود نیروی کاری به بازار کارمان هستیم که به دلیل تاخیر چهار تا نه 
ساله شان بوده است. ما جدولی داریم که ساالنه افرادی که وارد بازار می شوند، در آن 

مش��خص اس��ت. ربیعی گفت: این پنجره جمعیتی برای ورود به بازار کار یک باره باز 
شده و این به دلیل تاخیر در ورود این ها به بازار کار بوده است. ما به نوعی یک بیکاری 
تلنبار شده از قبل داریم که در سال های قبل به تعداد این ها شغل ایجاد نشده است. این 
موض��وع ی��ک حجم باالیی از نیروی کار به همراه داش��ته که س��االنه یک میلیون و 
دویست هزار شغل نیاز دارند. او با اشاره به پرداخت ۲50 هزار تومان یارانه که برخی 
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری می دهند، گف��ت: پرداخت چنین مبلغی اتفاق عجیب و 
غریبی اس��ت. نه حرف علمی اس��ت و نه حرف درس��ت. بنای این طرح بر آن است که 

هزینه کارآفرینی را پایین بیاوریم. این طرح برای فارغ التحصیالن است. 
ربیعی در پاس��خ به س��ئوالی درباره توصیه به رئیس جمه��ور بعدی گفت: من فکر 
می کنم باید به روش عقالیی فقر را از بین برد. فقر را نباید دستمایه کرد. فقر و مبارزه با فقر 
برنامه می خواهد. شما باید در یک روندی فقر را در جامعه کاهش بدهید و سیاست های 
معطوف به کاهش فقر می خواهد. من به عنوان یک بچه کارگر و یک کارگر که زندگی 

سختی هم داشتم؛ واقعا دلم نمی خواهد به فقرا مانند ماشین رای نگاه شود. 

همه یاران روحانی
جهانگیری:

درهمهمناظراتشرکتخواهمکرد
ازعقالنیت،اعتدالواصالحاتبرنمیگردیم

شکاف عمیق میان شعار تا واقعیت

وزیرکار:فقرنبایددستمایهجلبرایباشد

برخی از کاندیداها باید ابتدا دوره ببینند


