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تاکید استاندار فارس به فرمانداران؛

رسالت ما
صیانت از رای مردم است

عنایتا ...رحیمی   در گردهمایی فرمانداران استان فارس ،با بیان این که مراسم پیاده روی اربعین نشان
دهنده همبستگی ملی و دینی ما بود که توانستیم با رهنمودهای مقام معظم رهبری این موفقیت را به رخ
دشمنان نظام جمهوری اسالمی   و کشور بکشیم ،افزود :فرمانداران استان فارس در زمینه برگزاری مراسم
اربعین تالش های خوبی انجام دادند و با ســازماندهی موکب ها و میزبانی از زائران امام حسین(ع) نقش

ویژه ای در برگزاری این برنامه داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری فارس ،وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار معاون امور
زائرین و گردشگری استانداری در مسیر مرز تا نجف و کربال حضور یافته و با بررسی مسائل و مشکالت،
برای بهبود خدمات دهی به زائران تالش کردند...
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آیتا ...شبیری زنجانی:

زندانی کردن بدهکار غیرمتمکن شرعی نیست

مهر :یکی از مراجع تقلید شــیعیان بــر لزوم اثبات
«تمکــن پرداخت» برای به زندان انداختن افراد بدهکار
تأکیــد کرد و گفت :زندانی کــردن بدهکار غیرمتمکن
شرعی نیست.
به نقل از مرکز خبر حوزه ،آیتا ...العظمی   سید موسی
شبیری زنجانی در دیدار حجت االسالم مظفری رئیس
دادگســتری استان قم ،بر لزوم اثبات «تمکن پرداخت»
برای به زندان انداختن افراد بدهکار تأکید کرد و گفت:
نباید شرایط به گونهای باشد که اول بدهکار را به زندان
بیندازنــد و بعد از او بخواهند درخواســت اعســار دهد.
وی افــزود :قاضی وظیفــه دارد قبل از اینکه حکم به
زنــدان کند ،تمکن فرد را بررســی کند ،اگر فرد تمکن
داشــت و عمداً از پرداخت بدهی ســرپیچی کرد ،برای
واداشــتن او به پرداخت ،حاال می   توانــد برای او حکم
زندان صادر کند نه اینکه از اول فرد را در زندان بیندازد.
این اســتاد سطوح عالی حوزه با اشــاره به برخی از
اخباری کــه در     باره برخورد قضات با مردم به ایشــان
رســیده گفت :گاهی شنیده میشود که برخی از قضات
برای خود ،شأن و جایگاه خاصی را قائل شده و با مردم
از سر استعالء برخورد میکنند .اگر چنین مواردی وجود
دارد باید به آن رسیدگی شــود .شرایط باید به گونهای
باشــد که مراجعه کننــده از حضــور در محضر قاضی
احساس آرامش کند.

وی شجاعت و اخالص را از ویژگیهای الزم برای
تصدی قضاوت دانست و بیان داشت :قاضی اگر مخلص
باشــد و در کار خود به خداوند و حضــرات معصومین
متوســل شود ،خدا برای او نه یک راه ،بلکه ُس ُبل متعدد
قرار میدهد و قطعا در دنیا و آخرت مأجور است.

آیتا ...شــبیری زنجانی تصریح کــرد :اگر قاضی
مخلص باشــد به طعن و تبلیغات خالفــی که علیه او
میشــود اعتنــا نمیکند و فقط بــرای او رضای خدا و
اجرای دســتورات دین مهم اســت و در چنین شرایطی
قاضی در جامعه هم محبوب خواهد بود.
وی در ادامــه گفت :از مرحوم شــیخ عبدالحســین
فقیهی شنیدم میگفت مرحوم شــیخ عبدا ...مازندرانی

که از مراجع تقلید زمان مشروطه بود قضاوتهای مهم
عراق را انجام میداد و با این وجود در بین مردم شــیخ
مقدسی بود و قضاوتهای ایشان در نگاه مردم به ایشان
و محبوبیتشان تأثیری نمیگذاشت و نمیپذیرفتند که از
او قضاوت ناحقی صادر شده باشد چون انسان پاکی بود.
این مفســر قرآن کریم با تأکید بر لــزوم برگزاری
جلسات «اخالق مؤثر» برای قضات افزود :تاریخ شیعه
پر اســت از علمایی که به خاطر شــجاعت و اخالص و
عدالتشــان برای ما آبرو بودهانــد .یکی از علمای درجه
اول قم شیخ جواد قمی   بوده که قضاوت میکرده است.
وی ادامــه داد :متولــی باشــی حــرم حضــرت
معصومه(س) که در قم ســلطنت میکــرد با رعیتش
اختالف پیــدا میکند و برای قضاوت نزد شــیخ جواد
قمی   میآیند .متولی باشــی کنار شیخ مینشیند .بعد از
صحبت ،شــیخ جواد متوجه میشود برای رفع اختالف
آمدهانــد و به متولی باشــی میگوید رعیــت باید کنار
دست شما بنشیند نه اینکه او پایین مجلس باشد و شما
باالی مجلس .یعنی متولی را در کنار رعیت مینشاند و
متولی وقتی میبیند این رفتار نمیارزد ،حاضر نمیشود
کنار او بنشــیند و از شــکایت منصرف میشود .علمای
ســلف ما خدا را در نظر میگرفتند و قضاوت میکردند
و همیــن موضــوع ســبب محبوبیت آنــان در جامعه
شده بود.

تاکید استاندار فارس به فرمانداران؛ رسالت ما صیانت از رای مردم است
عنایتا ...رحیمی   در گردهمایی فرمانداران اســتان
فارس ،با بیان این که مراســم پیاده روی اربعین نشان
دهنده همبســتگی ملی و دینی ما بود که توانستیم با
رهنمودهــای مقام معظم رهبری این موفقیت را به رخ
دشمنان نظام جمهوری اسالمی   و کشور بکشیم ،افزود:
فرمانداران اســتان فارس در زمینه برگزاری مراســم
اربعین تالش های خوبی انجام دادند و با ســازماندهی
موکب ها و میزبانی از زائران امام حسین(ع) نقش ویژه
ای در برگزاری این برنامه داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری فارس،
وی با اشــاره به اینکه برای نخســتین بار معاون امور
زائرین و گردشگری استانداری در مسیر مرز تا نجف و
کربال حضور یافته و با بررسی مسائل و مشکالت ،برای
بهبود خدمات دهی به زائران تالش کردند ،خاطرنشان
کرد :مجموعه این تالش ها موجب تقدیر وزیر کشور و
استاندار خوزستان از خدمات استان فارس شد.
اســتاندار فــارس بــه انتخابات مجلس شــورای
اسالمی   در اسفندماه سال جاری اشاره کرد و افزود :اگر
کاندیداهــا در تبلیغات خود بی انصافی و ســیاه نمایی
کردند فرمانداران باید خدمات نظام اسالمی   و دولت را
شفاف سازی کنند.
دکتــر رحیمی   تصریــح کرد :ما مجــری انتخابات
هســتیم و برایمــان تفاوتی نمی   کند کــه کدام گروه
رای بیاورنــد؛ رای مردم محترم اســت و رعایت کامل

بی طرفی از طرف مجریان مورد تاکید قرار دارد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر این
که باید اعتماد عمومی   مــردم را حفظ کنیم ،ادامه داد:
رسالت اصلی ما صیانت از رای مردم است و نباید هرگز
این اصل مخدوش شــود در غیــر این صورت حتی در
شب انتخابات اقدام به تغییر فرماندارانی که تخلف کنند
خواهیم کرد.

وی ضمن تاکید بــر انتخاب اعضای هیات اجرایی
از میــان افراد معتمد مردم و قابــل قبول برای جامعه،
خواســتار تالش فرمانداران برای ایجاد شــور و نشاط
در فضای انتخابات در موعد مقرر شــد و اظهار داشت:
باید با بررســی و تالش برای رفع مشکالت دوره های
قبل برای برگزاری هرچه بهتر و ســالم تر انتخابات در

حوزه های انتخابیه تالش کنید.
اســتاندارفارس به رونمایی از ســند پیشران توسعه
استان توسط وزیر کشور اشــاره کرد و با بیان این که
از طرح های مورد توجه در این ســند به صورت مستمر
بازدید خواهیم کرد ،افزود :فرمانداران موظفند به شدت
به سند پیشران توسعه استان فارس توجه داشته باشند
و مشــکالت پیش روی اجرای این ســند را برطرف و
یا به مدیران اســتان منعکس کنند تــا برای رفع آنها
چاره جویی شود.
دکتر رحیمی   بــا تاکید بر این کــه فرمانداران باید
خدمــات دولت را احصا و به مردم گزارش دهند ،گفت:
شــرایط حاکم در مدیریت در ایــن دوران را باید برای
مردم تشــریح کنید تا جامعه متوجه شود چه وضعیتی
را تحویل گرفته اید و با چه وضعیتی تحویل می   دهید.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به این
که همراهی و تعامل مدیریت اجرایی با دستگاه قضایی
در این استان در بهترین شرایط قرار دارد ،گفت :توفیقات
به دســت آمده در استان در ســایه همین تعامل رقم
خورده است و در شهرستان ها نیز باید همین یک دلی
برقرار باشد.
وی خواستار حضور مستمر فرمانداران در میان مردم
و بررسی مسائل و مشــکالت آنان شد و تصریح کرد:
این اقدام باعث ایجاد همدلی بیشتر در جامعه و کاهش
مشکالت مردم خواهد شد.
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کدخدایی اعالم کرد؛

شورای نگهبان طرح تشدید مجازات اسید پاشی را تایید کرد
مهر :سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد :طرح
تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان
ناشی از آن در جلسه دیروز این شورا تائید شد.

عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان
در توئیتی نوشت :طرح تشدید مجازات اسیدپاشی
و حمایت از بزهدیدگان ناشــی از آن که در دستور

کار دیروز شــورای نگهبان قرار گرفته بود ،پس از
بحث و بررســی عدم مغایرت آن با شرع مقدس و
قانون اساسی به مجلس اعالم شد.

تورم مهرماه به  ۴۲درصد رسید

مهر :رئیس مرکــز آمار ایران با بیــان اینکه تورم
ســاالنه منتهی به مهرماه امسال ،به  ۴۲درصد رسید،
تورم نقطه به نقطه مهرماه  ۲۸.۳درصد شد.
جواد حســین زاده دیروز یکم آبان  ۹۸در نشســت
خبری ،اظهار داشت :تورم ســاالنه منتهی به مهر ماه
به  ۴۲درصد رسید.
رئیس مرکز آمار ایران افزود :تورم منتهی به مهرماه
در قیاس با مدت مشــابه ســال قبــل ۷ ،دهم درصد
کاهش داشته است.
وی ادامــه داد :تــورم نقطه به نقطــه مهر ماه به
 ۲۸.۳درصد رســیده اســت .همچنین تــورم ماهانه
 ۱.۷درصد شــد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل
 ۱.۲درصد افزایش را نشان میدهد.
حسینزاده گفت :بعد از  ۱۶ماه افزایش تورم ساالنه،
از این ماه روند کاهشــی به خود گرفته است که البته
این موضوع به معنای کاهش ســرعت افزایش قیمت
کاالهاست.
وی ادامــه داد :همچنیــن کاهش تــورم نقطه به
نقطه از اردیبهشــت ماه و سرعت کاهش آن ،افزایش
یافته است.
وی با بیان اینکه «همگرایی» ،شعار مهم امسال ما
اســت ،اظهار داشت :در نظامات کنونی نمیتوان صرفا
با آمارگیری ســنتی کار کرد؛ چرا    که نظامات آماری به
ســمت مدرنیته پیش رفتهاند؛ اگرچه یکی از مهمترین
فاکتورهــا در این زمینه ،روش هــای ثبتیمبنا که پایه
اصلی آن دادههای دستگاههای اداری و اجرایی است.
رئیس مرکز آمار ایران افزود :دادههای اداری که در
دســتگاههای اجرایی تولید میشوند ،پس از کسب این
ریزدادهها ،با پردازش و تجمیع ،به ریزدادههای آماری
تبدیل شــده و با تعامل با نظام جامع ثبتهای آماری
(ایراناستارز) تبدیل به آمار رسمی   میشوند.
به گفته حســینزاده ،سرشماریهای ثبتیمبنا یکی
از نتایج این شیوه آمارگیری است.
وی بــا تاکید بر اینکه شــیوه ثبتیمبنا به پویایی و
آنالین شــدن آمار کمک میکند ،گفت :این شیوه به
بهبود ارزشافزوده دستگاهها کمک میکند؛ زیرا تالقی
با آمار دســتگاههای دیگر ،منجر بــه افزایش کیفیت
دادههای تولیدی میشــود و همچنین در صرفهجویی
هزینهها نیز نقش موثری دارد.
حسینزاده افزود :در نظام آماری بهرهوری به معنای
«آمار رسمی   بیشتر با کیفیت ،اطالعات و تفکیک بیشتر
و در سطوح جغرافیایی و هزینه کمتر» است.

فهرست آمار رسمی   تهیه شد
رئیس مرکز آمار ایران ،در ادامه با اشــاره به تدوین
برنامه توسعه آمار کشور با رویکرد نهادینه کردن نظام
آمار کشور ،اظهار داشت :این برنامه سال گذشته ابالغ
شد و تا سال  ۱۴۰۰در دستور کار ما خواهد بود.
وی ادامه داد :پیشنویس قانون آمار در مردادماه به
تصویب شــواری عالی آمار رسید و پس از تصویب در
هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
حســینزاده همچنیــن بــه فهرســت آمارهــای
رسمی   اشــاره کرد و گفت :این فهرســت به پرهیز از
موازیکاری ،هدررفت منابع و تشخیص آمار رسمی   از
غیررسمی   کمک میکند.

رئیــس مرکز آمــار ایــران در بخــش دیگری از
اظهاراتش با بیان اینکه بین بازار کاال و خدمات و بازار
کار ارتبــاط وجود دارد ،گفت :بین این دو بازار تغییر فاز
وجود دارد .از ســویی دیگر نیز اگرچه نرخ بیکاری یک
شاخص اقتصادی است اما به دلیل چسبندگی قراردادها،
یک شاخص اجتماعی نیز محسوب میشود .همچنین
تنــوع کار در بازار کار ایران همچــون «کار موردی و
فصلی» زیاد است .از سویی دیگر در صورت بروز رکود
اقتصادی ،سریعا نیروهای کار اخراج نمیشوند ،قوانین
ما مانع این اقدام میشود.
رئیس مرکز آمار ایران با اشــاره به طرح آمارگیری
نیــروی کار ،افزود :در این طرح از  ۱۸۰هزار خانوار در
هر فصل (یک درصد) آمارگیری میشــود .تحقیق ما
توصیفی و تبیینی است.
وی در پاســخ به این ســوال که محل کاهش نرخ
بیکاری فصل تابستان از کجا بوده است ،تصریح کرد:
در حوزههایی از جمله کشاورزی ،دامپروری ،ساختمان،
حمل و نقل و کسب و کارهای نوین همچون اسنپ و
تپسی شاهد افزایش اشتغال بودهایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر استقالل مرکز امار
ایران ،اظهار داشــت :مرکز ما وظیفه سیاســتگذاری
پولی ندارد که این موضوع را در اعالم آمار دخیل کند.
 ۹۸درصد مراکز آمار دنیا زیرنظر دولتها
هستند
حسینزاده افزود ۹۸ :درصد مراکز آمار دنیا زیرنظر
دولتها هستند .از این رو باید استانداردهای بینالمللی
رعایت شود تا مشکلی پیش نیاید.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر موازیکاری بانک
مرکــزی و مرکز آمــار ایران ،گفــت :زمانی که بانک
مرکــزی آمار ارائه می   کرد ،مرکز آمــار هنوز در ایران
شــکل نگرفته بود .مرکز آمار در ســال  ۴۴ایجاد و در
ســال  ۵۳تولید آمار تورم و اشتغال بر عهده مرکز آمار
گذاشــته شد .برای تکمیل ســری زمانی تورم از ارقام
بانک مرکزی استفاده شده است.
حســینزاده در رابطه با افزایش نرخ سن بیکاری و
اشتغال از  ۱۰به  ۱۵سال ،افزود :سری زمانی  ۱۰تا ۱۵
ســاله اصال برای کشور خوب نیســت و در بسیاری از
کشورها سن کار را از  ۱۵سال محاسبه میکنند.
منتظر دریافــت اطالعات از بانک مرکزی
برای محاسبه رشد اقتصادی هستیم
فرامرزی معاون اقتصادی مرکــز آمار ایران نیز در
رابطه با اعالم نرخ رشد اقتصادی ،گفت :در جلسه ۵۹
شورای عالی آمار «حذف موازیکاری» و «تولید تورم
از سوی مرکز آمار ایران» مصوب شد.
وی ادامــه داد :اما در حوزه رشــد اقتصادی ،بانک
مرکزی باید محاســبات ملی خود را به مرکز آمار ارائه
و مرکز آمار با بهرهگیری از این محاسبات و اطالعات
خود مرکز ،رشد اقتصادی را اعالم کند.
فرامرزی افزود :در حال حاضر منتظر هســتیم که
بانک مرکزی نتایج محاســبات ملی خــود را با مرکز
ارســال کند که تاکنون بانک مرکــزی مقداری تاخیر
داشته لست.
تزریق  ۱۵هزار میلیارد تومان بودجه برای
اشتغال از زمستان ۹۶
در این نشست ،همچنین نصیری معادن مرکز آمار
ایران در پاســخ به این سوال که نرخ بیکاری و اشتغال
اعالم شده از سوی مرکز آمار دارای ابهام است ،اظهار
داشــت :طبق گفتــه نوبخت  ۱۵هزار میلیــارد تومان
تســهیالت از زمســتان  ۹۶تاکنون در حوزه اشــتغال
تزریق شده است .همچنین تغییرات جوی موجب بهبود
اشتغال در حوزه کشاورزی شده است.

