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اخبار كشور
رئیس جمهور خبر داد

درمکتب امام

ما بنشینیم و نانمان را دیگران بدهند!

یک مملکتی که بخواهید از خودتان باشــد و دیگر نتوانند در آن دخالت
کنند ،اول باید آن چیزی که مربوط به ارزاق خودتان اســت ،احتیاج از حیث
رزق ،ما به دیگران نداشته باشیم؛ نان ما را دیگران ندهند .آخر برای ما عیب
اســت که ما بنشــینیم و نامنان را دیگران بگویند که ما به شام میدهیم ،یا ما
به شام منیدهیم.
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الریجانی در جمع سفرای کشورهای اسالمی:

نفع اصلی بحرانهای ایجاد شده در منطقه
نصیب صهیونیستها میشود

رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه سرعت ایجاد
بحرانها در منطقه از سرعت حل آنها بیشتر است ،گفت :نفع اصلی
بحرانهای ایجاد شده در منطقه نصیب صهیونیستها میشود.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع سفرای کشورهای
اســامی با بیان اینکه مسائل کنونی جهان اسالم و دغدغههای آن برای
امت اسالمی دردآور است ،گفت :در دهههای اخیر سرعت ایجاد بحرانهای
به وجود آمده در منطقه از ســرعت رفع آنها بیشتر است و در هر ماه با
بحران جدید در منطقه روبهرو میشویم.
وی ادامــه داد :تالشها برای رفع این مشــکالت کم خاصیت بوده و
سرعت ایجاد و حل آن متفاوت است.
الریجانی با بیان اینکه ناتوانیهای موجود در منطقه برای حل بحرانها یا
عواملی خارج از منطقه بر افزایش مشکالت افزودهاند ،تصریح کرد :مشکالت
و مسائل منطقه مستقیما از درون در حال افزایش است لذا باید بر این نکته
تمرکز کرد که نفع ایجاد و ادامه این مشکالت نصیب چه کسانی میشود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه یکی از گروههایی که
از مشکالت منطقه نفع اصلی را میبرند ،صهیونیستها هستند ،افزود :اگر
عملیات تروریستی و ایجاد تروریسم در منطقه را رصد کنیم شاهد رشد
این گروهکها از لحاظ کمی و کیفی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه رفتار تروریستها در منطقه جهشی است ،بیان کرد:
اگر همین رفتار و مســلک سیاسی و امنیتی در منطقه ادامه پیدا کند با
رشد و گسترش تروریسمها مواجه خواهیم بود و شاید اقدامات غربیها به
ازدیاد جریانهای تروریستی کمک میکند.
رئیس مجلس شورای اســامی با بیان اینکه برخی کشورها از ایجاد
اختالفات میان شیعه و سنی اهداف دیگری را دنبال میکنند ،ادامه داد:
شرایط منطقه برای مسلمانها حساس است و کشورهای اسالمی نباید به
دنبال رقابتهای کودکانه در منطقه باشند.
به گزارش فارس وی با بیان اینکه استفاده ابزاری از تروریسمها اشتباهی
استراتژیک است ،تصریح کرد :کشورهای مسلمان باید استراتژی وحدت
گرایانه را دنبال کنند و از ایجاد مسائل و اختالفات فرقهای بپرهیزند.
الریجانی با بیان اینکه تفکر و راهبرد جمهوری اســامی ایران ایجاد
وحدت و اخوت اسالمی است ،تاکید کرد :مجلس ایران از هر تالشی که
به وحدت مسلمانان و پیروزی کشور فلسطین منجر شود حمایت میکند.

فراکسیون زنان به دنبال مطالبات بر زمین مانده

از بیمه زنان خانهدار
تا حمایت از خانواده

هاجر چنارانی ،نماینده دوره دهم مجلس شورای اسالمی با تأکید
بر اینکه برخی مسائل حوزه زنان ربطی به سیاست و دولت ندارد و باید
اجرایی شود ،گفت :بیمه و بازنشستگی زنان خانهدار از این جمله مسائل
مهم حوزه زنان است که باید اجرا شود.

فمنیستها بر ضد خانواده

در حالی که طرح بیمه زنان خانهدار از سال  1381در دستور کار دولت قرار
گرفته ،هنوز تکلیف آن مشخص نیست .فمنیستها از جدیترین مخالفان این
طرح به شمار میروند چرا که براساس آموزههای ضدزن ،حمایت از حضور زنان
در منزل و حتی اشتغال خانگی را مخالف با «حضور اجتماعی زنان» به عنوان
مهرههای سهلالوصول سیاست بازیها برمیشمارند.
عالوه بر طرح بیمه زنان خانهدار ،موضوع افزایش مرخصی زنان شاغل و ارائه
تسهیالت به این طیف از بانوان برای فرزندآوری و حمایت از زنان دانشجو برای
ازدواج و فرزنــدآوری حین تحصیل با کمک قانون نیز همچنان به دلیل برخی
مخالفتهای کورکورانه قشری از حامیان نحله تاریخ مصرف گذشته فمنیسم،
علیرغم استقبال قابل توجه بانوان ایرانی ،بر زمین مانده است.
هاجر چنارانی ،نماینده مجلس دهم در همین رابطه به فارس گفت :بیشترین
برنامههایی که امیدوارم بتوانیم در فراکسیون زنان مجلس پیگیری کنیم و آنها
را به نتیجه برسانیم ،بودجه زنان سرپرست خانوار است.

دولت موازیکاری نکند

وی ادامه داد :باید پروندههای زنان سرپرســت خانوار جمعآوری شده و در
یک جا جمع شود چرا که االن یکسری موازیکاریها در دولت در حال انجام
اســت .در مرحله اول باید تمام پروندهها بــه «کمیته امداد امام خمینی(ره)»
منتقل شــود تا از موازیکاری جلوگیری شــود؛ بیمه کردن زنان خانهدار یکی
دیگر از برنامههایی اســت که امیدواریم بتوانیــم آن را عملیاتی کنیم چرا که
تحکیم بنیان خانواده موضوعی است که باید در تمام برنامههای حوزه زنان به
صورت جدی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :بنده در زمینه اشتغال زنان به
این اعتقاد ندارم که زنان به هر قیمت و در هر جایی مشغول به کار شوند؛
شــأن زن ،شــأن مقدس و واالیی است و باید به «خانهداری» بها داده شود
اما در هیچ جایی مانند بیمهها و بازنشســتگی ،زنان خانهدار دیده نشدهاند
و همین باعث میشــود مادرانی و زنانی که زحمات زیادی میکشند زمان
رسیدن به پیری محتاج فرزندان شوند در حالی که باید جایگاه ویژهای برای
آنها در نظر گرفته شود.
چنارانی اظهار داشــت :برخی مسائل حوزه زنان ربطی به سیاست و دولت
ندارد و باید اجرایی شود که از جمله آنها بیمه و بازنشستگی زنان خانهدار است؛
ما باید شأن و ارزش واالی یک زن را در جایگاه واالی خود قرار دهیم.

حمایت از خانواده در غرب

گفتنی است در کشورهای غربی برخالف تبلیغات فمنیستی رایج در ایران،
به منظور جلوگیری از رشد و گسترش معضل «فروپاشی خانواده» ،اصالح قوانین
به ســمت حمایت حداکثری از زنان به عنوان ستون خانواده پیش رفته است.
تغيير ساعات کار زنان شاغل از  8ساعت موظفي به  6ساعت و پرداخت حقوق
کامل براي ترغيب آنها به سپري کردن اوقات بيشتر در خانواده يا افزايش ميزان
مرخصــي زايمان و تنظيم قوانين «دورکاري» براي زنان شــاغلي که تمايل به
فرزندآوري دارند ،تنها بخشي از قوانين اصالح شده به نفع زنان براي جلوگيري
از شکست نسخههاي آتي زنانه نظام سرمايهداري است.
«تفکيک جنسيتي محيطهاي شهري و اداري» براي فراهم آوردن آرامش
خاطر ،راحتي و رفاه بيشــتر براي زنان و دختران نيز از جمله ديگر اصالحات
قانوني است .به طور مثال در غرب برخالف گذشته ،تاکسيهاي اختصاصي زنان،
واگن هاي جداگانه مترو ،پاويونهاي تفکيکشــده دانشگاهي و اداري و اوقات
متفاوت استفاده از خدمات رفاهي به سادگي قابل مشاهده است.
رفتار غربيها برخالف تبليغاتي که در کشورمان صورت ميگيرد نسبت به
دوران موج اول فمنيسم با جامعه زنان تفاوت بسياري کرده است اما برنامهريزي
براي تحقق هدف مهم «فروپاشــي خانواده مســتحکم شرقي» حکم ميکند،
شعارهاي زنانه احزاب و گروههاي وابسته کماکان دستکم  40سال با وضعيت
کنوني غرب فاصله داشته باشد.

راه سخت مجلس

امید میرود فراکسیون زنان در مجلس جدید ،با اعالم برائت از جریان مرموز
ضدزن نفوذی در برخی از نهادهی دولتی ،به دور از هر گونه شعارزدگی و استفاده
ابزاری از زنان برای تحقق مطامع حزبی و گروهی ،حقیقتا مســیر خدماتدهی
قانونی به بانوان ایرانی اعم از خانهدار و شــاغل و محصل و سرپرســت خانوار را
در پیش گیرد و حمایت از «خانواده ایرانی» را با هدایت قانونی ،محقق سازد.

شکایت ایران از آمریکا
پرونده دستبرد  2میلیارد دالری به الهه رفت

رئیسجمهور گفت :دولت جمهوری اسالمی
ایران بطور رســمی از آمریکا به علت ضبط و
دستبرد به حدود دو میلیارد دالر از اموال بانک
مرکزی ،به دیوان دادگستری بینالمللی شکایت
کرده و خواســتار محکومیت اقدام ضد ایرانی
واشنگتن و جبران خسارات شده است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری،
حســن روحانی رئیسجمهور که چهارشنبه شب در
ضیافت افطار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران سخن
میگفت ،تصریح کرد :دولت یازدهم تا احقاق حقوق
مردم و به دست آوردن اصل و خسارت وارده ،موضوع
را دنبال خواهد کرد.
رئیسجمهــور گفت :دنبال کردن حقوق ملت به
معنای ادامه راه شهیدان است.
روحانی با بیان اینکه اموال این مردم که نزدیک به
 2میلیارد دالر بوده براثر یک بیاحتیاطی در دسترس
آمریکاییها قرار گرفته بود ،افزود :دادگاههای آمریکا با
صدور احکامی غیرقانونی گفتهاند که این اموال باید
در اختیار آمریکاییها و خانواده کسانی قرار گیرد که
در لبنان کشــته شدهاند و معلوم نیست آمریکاییها
در لبنــان چه میکردهاند و این موضوع چه ارتباطی
به ایران دارد.
وی اظهارداشت :در برابر این حادثه نباید ساکت
بمانیم و بطور رســمی شــکایت خــود را در دیوان
دادگستری بینالمللی به ثبت رساندیم و این شکایت
را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر ملتی آماده ایثار
و فداکاری نباشد ،در برابر توطئه و فشار دشمن تسلیم
خواهد شد ،گفت :ملتی میتواند برای آرمانها ،ایمان،

دین ،ارزشها ،کشور ،انقالب و نظا م خود ایستادگی
کرده و دشــمن را از ادامه فشار و توطئه مأیوس کند
که آماده جانبازی باشد.

ثبت دادخواست ایران در دفتر دیوان
بینالمللی دادگستری

گفتنی است جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه
درباره اختالف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت
به معاهده مودت ،روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
میان ایران و آمریکا که در روز  15آگوســت 1955
( 23مرداد  )1344از ســوی دو طرف امضا و در 16
ژوئن  26( 1957خرداد  )1336الزم االجرا شده است،
دادخواستی را در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری
ثبت کرد.
جمهوری اسالمی ایران در این دادخواست آورده
اســت :ایاالت متحده با این موضــع که ایران حامی
تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد میکند)
شــماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاذ کرده

است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و داراییهای ایران
و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخالف
معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگیهایی قضایی
علیه ایران است.
در بخشــی از این دادخواست بیان شده است :در
اثر این اقدامات آمریکا شمار قابل توجهی از دعاوی
علیه ایران و موسســات ایرانی به حکم نهایی منجر
شده یا اینکه در مرحله رسیدگی هستند ،همچنین،
دادگاههــای آمریکا مکررا ً تالشهای بانک مرکزی را
برای استناد به مصونیتهایی که اموال بانک مرکزی
طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند ،رد کرده
اســت؛ در نتیجه ،اموال متعلق به ایران یا موسسات
ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.
در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است
که در اثر احــکام دادگاههای آمریکایی 56 ،میلیارد
دالر حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات
تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

ایران از دیوان بینالمللی دادگســتری خواســته
اســت تا «آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی،
قانونگــذاری و قضایی کــه مغایر با تعهداتش طبق
معاهده مودت است ،انجام نخواهد داد».
همچنین براساس این دادخواست « آمریکا باید
جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل)
شرکتهای ایرانی از جمله شرکتهای دولتی نظیر
بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی
علیه حقوق واموال آنها به اجرا گذارد».
از سوی دیگر براساس دادخواست ایران «ایاالت
متحده متعهد به ارائه جبران کامل خســارات ایران
ناشــی از نقض تعهدات بینالمللی است؛ ایران حق
خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ میدارد که
ممکن است در مرحله بعدی دعوا آنها را ارائه کند».
بر اساس این گزارش ،با طرح دادخواست ایران در
دادگاه الهه ،پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد
مرحله جدیدی شده است.

واکنش نمایندگان مجلس و فعاالن سیاسی در توقیف جهان نیوز

خفه کردن صدای مطالبهگری قاعده فعالیت سیاسی نیست

نمایندگان مجلس و فعاالن سیاســی در
واکنش به توقیف جهان نیــوز تاکید کردند:
رویکرد کلی دولت یازدهم بستن دهان منتقدان
است که البته باید گفت این اقدامات در جامعه
اثر معکوس خواهد داشت.
احسان قاضیزاده هاشمی نماینده مردم فریمان در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با فارس ،با اشاره
به برخورد دولت با رسانههای منتقدی چون روزنامه
کیهان و ســایت جهاننیوز اظهار داشت :گردش آزاد
اطالعات نیازمند ســعه صدر دولت است و باید رفتار
دولت با رسانهها در چارچوب قانون مطبوعاتی باشد
که به رسالت مطبوعاتی صراحت دارد.
وی بــا بیان اینکه موضوعــات مربوط به امنیت
ملی در قانون مطبوعات مشخص است ،تصریح کرد:
انتقاد به عملکرد دستگاهها در مواردی چون دریافت
حقوقهای نجومی ،مسائلی جزئی هستند و در حوزه
امنیــت ملی نمیگنجد و برخورد ســنگین دولت با

چنین مسائلی در افکار عمومی نتیجه معکوس دارد.
در ادامه سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی با اشاره به توقیف سایت جهاننیوز
اظهار داشت :به نظر میرسد توقیف سایت جهاننیوز
رویکرد دولت برای بســتن دهان منتقدان اســت،
رســانهها حلقه واسط بین مردم ،دولت و مسئوالن
اصلی کشور هستند و نقش بسیار مهمی در انتقال
دیدگاهها ،نظرات و مطالبات مردم به حاکمیت را بر
عهده دارند.
وی یادآور شــد :رسانهها این مطالبات را منتقل
میکنند ،امسال سال پاســخگویی دولت است ،اگر
قرار باشــد در پاسخگویی برخورد صورت گیرد و هر
کس مطالبهای را مطرح کرد ،خفه شــود ،این قاعده
فعالیت سیاسی نیست.
همچنین حجتاالسالم علیرضا سلیمی نماینده
مــردم محالت در مجلس با اشــاره به نحوه برخورد

دولت با رســانههای منتقد گفت :باید در کشور سعه
صدر باالتر رود و ظرفیت شنیدن حرفهای متفاوت
را داشته باشیم.
وی تصریح کرد :باید برای رسانههای منتقد جایگاه
ویژهای در کشور قائل بود.
علیرضا زاکانی نماینده پیشــین مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به سؤالی در خصوص توقیف سایت
خبری جهاننیوز خاطرنشان کرد :در این موضوع دو
خطا صورت گرفته اســت یکی بداخالقی رسانههای
دولتــی و اصالحطلب در انتســاب مســئولیت آن
سایت به اینجانب در حالی که جهاننیوز یک رسانه
حرفهای با مدیر مسئول و هیئت تحریریه مشخص و
ثبت شــده است و طبیعتاً توان پاسخگویی و دفاع از
خود را در مراجع صالحه داراست .دومین خطا هم به
رویکرد کلی دولت یازدهم برای بستن دهان منتقدین
مربوط اســت که البته باید گفت اینگونه اقدامات در
جامعه اثر معکوس نسبت به خواست آنها را به دنبال

خواهد داشت.
همچنین احمد توکلی نماینده ســابق تهران در
مجلس با انتقاد از اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات به
توقیف و تعطیلی سایت جهاننیوز بدون اعالم دقیق و
شفاف علت تخلف این سایت تصریح کرد هیئت نظارت
برای این کار باید از ملت عذرخواهی کند.
حجتاالســام ابراهیــم کالنتــری رئیس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران نیز
در واکنش به توقیف سایت جهاننیوز توسط دولت،
گفت :به هیچ قیمتی نباید رســانههای درون جبهه
انقالب که با همه وجود در خدمت نظام هستند را به
خاطر نقد دلسوزانه توقیف کنند.
وی خاطر نشان کرد :اینکه دولت بخواهد بخاطر
نقد دلســوزانه برخی رسانهها ،از آن انتقام بگیرد و با
آنان برخورد کند و به توقیف آن رســانه بپردازد معنا
ندارد .البته برخورد با رســانهای که به دنبال تخریب
نظام اسالمی است ،خوب و منطقی است.

نمایندگان مجلس:

دولت در برخورد با حقوقهای نجومی به جای برخورد سیاسی اقدام عملی کند

نمایندگان مجلس با بیان اینکه سکوت در برابر
حقوقهای نجومی برخــی مدیران دولتی خیانت
است و به جای توجیه کردن ،باید مدیران متخلف
عزل و مالیاتهای ســنگین برای متخلفان وضع
شــود ،گفتند :دولت برای مهار فاصله طبقاتی به
جای برخورد سیاسی ،اقدام عملی کند چرا که این
پرداختها تورم زا و مشکالت اقتصادی را بیش از
پیش خواهد کرد.
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی با اشاره
به ضرورت برخــورد با متخلفــان در زمینه حقوقهای
نجومی و لزوم استرداد اموال به بیتالمال ،اظهار داشت:
دولت  3مکانیــزم کنترلکننده در این زمینه در اختیار
دارد؛ یکی اینکه جلوی اینگونه پرداختها را بگیرد ،دوم
اینکه برای پرداخت حقوقها سقف تعیین کند و سومین
راهکار هم این است که مالیاتهای سنگین از حقوقهای
نجومی بگیرد.
سید امیر حســین قاضی زاده هاشمی در گفتوگو
با فــارس ،تصریح کرد :چه در بخش دولتی و چه بخش
خصوصی باید تبعیض و فاصله طبقاتی با توجه به شرایط
رکود اقتصادی و وضعیت بد معیشتی مردم ،کم شود .واقعاً
دریافت این رقم حقوق توسط برخی مدیران دولتی آثار
بسیار سوئی در افکار عمومی دارد.
نماینده مردم مشــهد با اشاره به اینکه پرداختهای

نجومی آن هــم از بنگاههایی که عمده آنها مشــکالت
اقتصادی و مالی دارند ،تخلف است ،در لزوم برخورد قاطع و
عزل این مدیران متخلف ،گفت :دولت اگر اهل عزل کردن
بــود باید تا حاال مدیران متخلف را عزل میکرد نه اینکه
وزیرش در مجلس پرداختهای نجومی را توجیه کند.
حاجیدلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
ت حقوقهای
نیز با بیان اینکه دولت با متخلفان در پرداخ 
نجومــی برخورد و آنان را عزل کنــد ،افزود :دولت برای
رســیدگی به حقوقهای نجومی کار را به نتیجه برساند
و ضمن برخورد با متخلفین ،استثنایی در برخورد با آنها
قائل نشود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه ســازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی
نظارتی قوه قضاییه باید محکمتر از این به مسائل ورود پیدا
کند ،گفت :اطالعرسانی پس از وقوع جرم مانند یک تیغ
دو لبه است که از یکسو شفافیت را نشان داده و از سوی
دیگر این ســؤال را در اذهان ایجاد میکند که در شرایط
ســخت اقتصادی ،چرا مسئولین در دستگاههای مختلف
اجازه میدهند که چنین تخلفاتی رخ دهد؟
همچنین حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم همدان
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حقوقهای نجومی
چند ده میلیونی و نامتعارف ،در مقابل چشــم میلیونها
نفر از کارکنان و بازنشســتگان نظام که حقوق آنها بین

 900تا  2میلیون تومان است رخ داده ،تصریح کرد :این
معضل و تبعیض آشکار جز با درمان واقعی و خشکاندن
ریشههای آن ،امکان مداوای جراحت وارد شده بر جامعه
را به وجود نخواهد آورد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر
اینکه ربــط دادن این موضوع به امنیت ملی و مســائل
اینچنینی مشکلی را حل نمیکند ،اظهار داشت :دولت و
مجلس باید در این موضوع ورود کنند ،چون این مسئله
از جنس عدالت است و چنین ظلمی از سوی جامعه قطعا
قابل پذیرش نیست.
وی بــا بیــان اینکــه اطالعرســانی الزم در زمینه
پرداختهای نجومی از ســوی رسانهها انجام شده است،
خاطرنشــان کرد :نمیتوان با گفتاردرمانی و تالش برای
مغفــول کردن ماجرا از کنار این پرداختهای نجومی به
مدیران دولتــی عبور کرد ،حاال همه منتظر اقدام عملی
از ســوی دولت هســتند تا ببینند چگونه این مسئله را
دنبال میکند.
حجتاالسال م علیرضا ســلیمی نماینده محالت در
مجلس نیز با اشاره به اینکه هر چند رؤسای سه قوه دستور
پیگیری دادهاند منتهی تا امروز نتیجه ملموس این دستور
برای افکار عمومی بیان نشده است ،گفت :باید اعالم شود
چه کســی تخلف کرده و با آن برخورد شود و یک پاسخ
صریح و شــفاف به افکار عمومی که منتظر اقدام سریع و

عاجل هستند ،داده شود.
ســلیمی با اشاره به نحوه برخورد دولت با رسانههای
منتقد ،گفت :کار رسانه این است که فضا را برای مسئولین
شــفاف کند و اجازه ندهد تخلفات پنهان بماند ،اآلن نیز
در حــوزه عمل متخلفان باید عذرخواهی و کناره گیری
کنند نه آن که با این تخلفات برخورد سیاســیشود که
این آسیب جدی به کشور میزند.
حجتاالسالم حسن نوروزی دیگر نماینده مجلس
شورای اســامی در گفت و گو با فارس ،با بیان اینکه
حداکثر حقوق یک مدیر نباید بیش از  10برابر کارمندان
آن اداره باشد ،اظهارداشــت:رئیس جمهور برای قطع
و بازگشــت این حقوقها به بیت المال تشکیل جلسه
فوری دهد که تنها باید با برخوردی انقالبی این مسائل
را ریشهکن کرد.
نماینده مردم رباط کریم با بیان اینکه این نوع حقوقها
ظلم به بیتالمال و مردم اســت و هرکسی که میشنود
و ســکوت میکند خیانت کرده ،افزود :درآمد باالی یک
ارگان بدین معنی نیست که یک مدیر اجازه داشته باشد
بــا کمال پررویی و انحصارطلبــی ماهانه تا 700میلیون
حقوق دریافت کند ،افرادی به نان شــب خود محتاجاند
و همین مســائل تورمزا است و آنارشیزم اقتصادی ایجاد
میکند که اگر جلوی آن گرفته نشود مشکالت اقتصادی
را بیش از پیش خواهد کرد.

واکنش وزارت بهداشت به فیشهای نجومی
به گزارش فارس ،مسئوالن وزارت بهداشت
روز پنجشنبه در واکنش به اخبار منتشر شده
درباره فیشهای چند صد میلیونی ،نشســت
خبری در محل ساختمان مرکزی وزارت بهداشت
برگزار کردند.
در این نشســت ایرج حریرچی سخنگوی وزارت
بهداشــت ،آقاجانی معاونت درمان وزیر بهداشــت و
عبــاس زارعنژاد مدیر روابــط عمومی این وزارتخانه
حضور داشتند که به توضیح توجیه و تشریح جزئیات
این دریافتهای چند میلیونی پرداختند.
ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در بخشی
از این نشست خبری در واکنش و انتقاد از رسانههایی
که این فیشهای حقوقی را منتشر کردند،گفت :فیش
کارانه  234میلیون تومانی مربوط به کارانه  6ماه این
فرد بوده و این فرد در ماههای قبل تنها ارقامی معادل
 50میلیون 65 ،میلیون 41 ،میلیون و همچنین در
یک ماه دیگر  31میلیون تومان دریافتی داشته است.
وی در بخــش دیگری از این نشســت خبری با
اشاره به پرینتهای حقوقی منتشر شده در رابطه با
پرداختهای چند صد میلیونی به یک متخصص زنان و
زایمان گفت:این پزشک تنها متخصص زنان و زایمان
این منطقه دورافتاده اســت و  24ساعته برای نجات
مادران و نوزادان این منطقه محروم زحمت میکشد.
وی با اشــاره به انتشــار فیشهای حقوقی این
پزشکان در رسانهها گفت :ما میدانیم که از سیستم
آذرخش چه کسی و در چه تاریخی از فیش حقوقی
پرینت گرفته است.
این پزشــک ما در یکــی از محرومترین مناطق

فعالیت میکند ،متخصص زنان است و در شبانه روز
 15زایمان انجام داده است .اگر این فرد دریافتی باالی
 100میلیون تومان داشــته باشد از شیر مادر برایش
حاللتر است ،اگر چنین فردی نباشد وضعیت مادران
و نوزادان ما چه میشود؟ از این ج ّوی که ساخته شده
چه کسی نفع میبرد؟
وی ادامه داد :حقوق پزشک متخصص  2میلیون و
 450هزار تومان است ،چند نفر با این حقوق حاضرند
در منطقه محروم کار کنند؟ استدالل ما جبران کمبود
نیروی انسانی بوده است.
در مورد کارانه هم ما تعرفه دولتی داریم که قبل
از ارزشگذاری نسبی هزینه عمل یک لوزه  8هزار و
 500که اکنون  73هزار تومان ،آپاندیس  38هزار که
اکنون  109هزار تومان شده است .وی ادامه داد :برای
درآمدهای باالی  40میلیون تومان مالیات  20درصد
کســر میکنیم ،برخی از دانشگاهها به همین منظور
سقف  80میلیون تومانی گذاشتهاند.
حریرچی گفت :اکنــون صحبت از پرداختهای
غیرمتعارف به مدیران ســازمانهای دیگر بوده ،این
چه مهندســی بود که به سمت پرداختیهای وزارت
بهداشــت آمد؟ البته ما علت را میدانیم .در سازمان
افرادی بودند که حق درمان نمیدادند ،با تقاضا و اصرار
ما ،درایت و اجبارها حق درمان سرجایش آمد .برخی
پولهای حق و ناحق جابجا میشده که اکنون جلویش
گرفته شده و صدای آنها درآمده است.
سخنگوی وزیر بهداشــت گفت :این افراد سهم
درمــان تحت پوشــش را نمیدادند و خاصه خرجی
سیاســی در برخی دورهها میشــده ،حاال حق بیمه

میدهند و گروههای ذینفع سالم و ناسالم این مسائل
را منتشر میکنند در حالیکه هرکسی درآمد قانونی
دارد حاللش باشد.
وی افــزود :برای اقداماتی هــم که ارائه کردهایم
سقف گذاشتهایم و اختالف درآمد گروههای پزشک
و غیرپزشــک را کاهش دادهایم ،اکنون نسبت درآمد
پزشک عمومی به پرســتار در بخش دولتی  1/75و
متخصص پرستار  4/73است.

بیاخالقیها را تکذیب نمیکنم
درصد کمی باالی  100میلیون میگیرند

ایرج حریرچی در نشست خبری در رابطه با فیش
حقوقی فردی که پیوند اعضا انجام داده و رقم بسیار
باالیی دریافت کرده اســت ،گفت :این فوق تخصص
پیوند کلیه در  6ماه گذشته  1047پیوند انجام داده
که البته پزشــکی تمام وقت بوده است متأسفانه در
سیستم آذرخش موجود با ارائه کد ملی و نام متخصص
میتوان به سیستم حقوقی افراد دست یافت در مورد
این پزشــک هم این اتفاق افتاده است اما رقم باالی
دریافتی آن مربوط به  6ماه بوده اســت اما به عنوان
یک ماه اعالم شــده است این دروغ است .مدیر گروه
و مسئول هم نبوده است.
وی افزود :حقالجلسه وجود دارد که البته در 99
درصد داده نمیشود و معادل یک ساعت  13هزار و
 500تومان است حقالتحریر هم برای اعضای هیئت
علمی وجود دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :درصد اندکی و
استثناهایی هستند که رقمهای باالی  100میلیون
تومان دارند قب ً
ال گفتم 20نفر هســتند ممکن است

ماه بعد  30یا  15نفر شــود این مشت نمونه خروار
نیست .افراد اندکی هستند که مدیر هم نبودند و اگر
حسابمان پاک نبود آن را اعالم نمیکردیم.
وی افزود :حق ماندگاری هم وجود دارد ما کمبود
پزشک متخصص داریم که باید تا  1404دو برابر شوند
و متخصصانی که میفرستیم دورههای اجباری  2یا 4
ساله میگذاریم و ماندگاریشان را افزایش میدهیم.

پرداختها قانونی است
استادان و پزشکان مشهور استثناهایی
که دریافتیهای باال دارند

محمد آقاجانی در نشست خبری گفت :بحثهای
مطرح شده در رسانهها با مباحث ستادی باید متفاوت
باشد چرا که بین پزشکانی که در مراکز درمانی و ستاد
وزارت بهداشت فعالیت میکنند باید تفاوت قائل شد.
آنچه تفاوت میکند در حقوق پرسنل است چون عالوه
بر حقوق کارانه هم میگیرند..
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :از استادان مشهور،
ق تخصصهایی که مورد وثوق جامعه
متخصص و فو 
هســتند و بیماران از سراسر استان و کشور به دلیل
شــهرت و جایگاهشان به آنها مراجعه میکنند خوب
درآمدشان بیشتر میشــود این حق بیمار است که
پزشــکش را انتخاب کند و ما نمیتوانیم او را مجبور
کنیم که برود یا نرود.
وی افزود :در مناطق محروم هم پرداخت پزشک
بیشتر است استانهایی داریم که فقط در یک رشته
یک متخصــص دارند .در یک شــهر  100هزار نفر
یک متخصص زن پاســخگو است که ما هم به اجبار
فرستادیم و میخواهیم تا  3برابر ظرفیت کار کند.

سیف،رئیس بانک مرکزی :

تحلیل رهبری درباره برداشته نشدن تحریمها
بسیار دقیق بود

رئیس کل بانک مرکزی با تایید عمل نکردن آمریکا به تعهدات
خود در برجام ،تحلیل رهبر معظم انقالب درباره برداشــته نشدن
تحریمها را بسیار دقیق توصیف کرد.
ولیاهلل سیف در نشست خبری با اصحاب رسانه در استانداری البرز در
پاسخ به ســؤالی درباره عمل نکردن به تعهدات و بدعهدیهای آمریکا در
برجام اظهار داشت :واقعیت این است که طرف ما در برجام به تعهدات خود
به نحو کامل عمل نکرده است.
ســیف در مورد فرمایشــات مقام معظم رهبری درباره برداشته
نشــدن تحریمها و عهدشــکنی آمریکا در اجــرای تعهدات برجام
گفت :فرمایشات مقام معظم رهبری تحلیلی بسیار دقیق بود و این
واقعیتها وجود دارد.
وی افزود :طرف ما در برجام به وظایف و تعهدات خود به نحو کامل عمل
نکرده و ما به دنبال کسب حداکثری امتیازاتی هستیم که در برجام گرفتهایم
و باید تا آخرین مورد را دریافت کنیم و الزم است که در جاهایی که باید این
خواستهها و مطالبات بیان و پیگیری شود این موضوع با اقتدار دنبال شود.
به گزارش نسیم آنالین ،رئیس کل بانک مرکزی گفت :دکتر ظریف در
مذاکرات با همین ســبک و سیاق عمل میکند و در سفر بنده نیز اینگونه
پیگیری شــد و با صراحت کامل باید به دنبال مطالبات حداکثری باشیم و
از این طرف باید توجه داشت که دستاوردهای مختصری که حاصل شده،
نادیده گرفته نشود.
وی عنوان کرد :این دستاوردها در زمینههایی مانند دو برابر شدن صادرات
نفت بوده و در خیلی از زمینهها توانستیم اقدامات مثبتی داشته باشیم و در
زمینههای بانکی به تدریج شاهد یکسری گشایشهایی در برقراری روابط
کارگزاری و امکان جابهجایی بهتر منابع هستیم.
ســیف ادامه داد :البته نســبت به وضعی که باید باشیم فاصله زیادی
داریم و طرفهای ما باید با جدیت و مســئوالنه نســبت به ایفای تعهدات
خود اقدام نمایند.

تایید «تقریبا هیچ»

گفتنی است ســیف اواخر فروردین ماه در سفر به آمریکا در مصاحبه
با بلومبرگ گفت؛ ایران سه ماه بعد از اجرای شدن برجام ،توان دستیابی
به  100میلیارد دالر دارایی ضبطشــدهاش در خارج از کشــور را نداشته و
برای پرداخت صورتحسابهایش در مبادالت خارجی به دنبال راهی برای
استفاده از دالر است.
رئیس بانک مرکزی ایران اضافه کرد؛ با آنکه قرار اســت ســپردههای
ایران در بانکهای خارج از کشــور قابل دسترس باشند ،بانکهای اروپایی
کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شــدن با جریمههای سنگین
این کشور هستند.
به گزارش بلومبرگ ،سیف ،بر همین اساس از «دفتر کنترل داراییهای
خارجی وزارت خزانهداری آمریکا» میخواهد با صدور دستورالعملی بانکهای
اروپایی را به استقبال بیشتر از ایران دعوت کند.
رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در حاشیه نسشتهای صندوق
بینالمللــی پول و صندوق جهانی با جک لو ،وزیر خزانهداری آمریکا دیدار
و درباره نگرانیهایش در همین باره گفتوگو کردند .ســیف ،به تلویزیون
بلومبــرگ گفت که «تقریباً هیچ چیــز» از این توافق که در روز  16ژانویه
اجرایی شد عاید ایران نشده است.
این سخنان سیف بازتاب گستردهای در کشور داشت و برخی رسانههای
زنجیرهای با هجمه به وی ،خواستار برکناری او به دلیل بیان این واقعیتها
شده بودند.
گفتنی اســت ظریف هفته گذشته در اســلو بیش از  70دقیقه پشت
درهای بسته با جان کری درباره مشکالت اجرای برجام و عدم رفع واقعی
تحریمها گفتو گو کرد.
وی در یک نشســت خبری مشترک با موگرینی گفت که آمریکاییها
تنهــا روی کاغذ به تعهدات خود مبنی بر لغو تحریمها عمل کردهاند و جو
روانــی حاصل از ســالها وضع این تحریمها هنوز وجــود دارد که مانع از
تجارت با ایران میشود.
ظریف تاکید کرد که آمریکا باید برای ترغیب بانکها و تجار برای تعامل
با ایران پس از رفع تحریمها جدیت بیشتری از خود نشان دهد.

سخنگوی وزارت کشور خبر داد

استاندار خوزستان فردا
تعیین تکلیف میشود

ســخنگوی وزارت کشــور از تعیین تکلیف انتخاب استاندار جدید
خوزستان در جلسه یکشنبه هیئت دولت خبر داد.
توگو با تسنیم،
حسینعلی امیری قائممقام و ســخنگوی وزارت کشور در گف 
با بیان اینکه وزارت کشــور دو گزینه را برای تصدی استانداری خوزستان به هیئت
دولت معرفی کرده است ،گفت :با توجه به تراکم کاری زیاد دولت در هفته گذشته،
ی میشود یکشنبه
انتخاب استاندار جدید در دستور کار دولت قرار نگرفت ،اما پیشبین 
هیئت وزیران در جلسه خود فرد نهایی برای استانداری خوزستان را انتخاب کند.
وی با بیان اینکه ارزیابی اســتانداران سراسر کشور در وزارت کشور ادامه دارد،
در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد در سال پایانی دولت تغییراتی در سطح
استانداران به وجود آید یا خیر؟ اظهار داشت :چون کار ارزیابیها تمام نشده ،نمیتوانیم
بگوییم که تغییراتی صورت میگیرد یا خیر.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد :بنای وزارت کشور بر عدم تغییر است و برای
ما توانمندی ،قدرت تعامل و مدیریت و هماهنگ کردن امکانات موجود منطقه برای
تحقق سیاستهای نظام و دولت است و استانداران با این شاخصها ارزیابی میشوند.

ت خارجه:
سخنگوی وزار 

بستن دفتر جمعیت الوفاق
بحران بحرین را پیچیدهتر میکند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پی بسته شدن دفتر جمعیت
الوفاق بحرین تاکید کرد که رویکرد دولت بحرین موجب پیچیدهتر شدن
بحران داخلی این کشور میشود.
حســین جابری انصاری ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز
تاســف از بســتن دفاتر و جلوگیری از فعالیت جمعیت الوفــاق بحرین اعالم کرد:
رویکــرد دولت بحریــن در رویارویی با اعتراضهای مســالمتآمیز مردم از طریق
افزایش برخوردهای امنیتی ،زندانی کردن رهبران میانهرو و فعاالن حقوق بشــر و
بستن دفاتر جمعیتهای سیاسی و اجتماعی مسالمتجو ،موجب پیچیدهتر شدن
بحران داخلی این کشور میشود.
به گزارش مهر ،وی ابراز امیدواری کرد دولت بحرین با انجام اقدامات اعتمادساز،
زمینه الزم برای شروع گفتگوهای جدی و ایجاد آرامش و ثبات در کشور را فراهم کند.

شناسایی پیکر شهید مدافع حرم
با آزمایش «دی ان ِای»

هویت پیکر شهید«محمدآژند» از شهدای مدافع حرم پس از پنج ماه
از طریق آزمایش« دی ِان ِای» شناسایی شد.
به گزارش تســنیم ،شــهید محمد آژند متولد  1359از شــهدای مدافع حرم
شهرستان شهریار 22 ،دی ماه سال  94در دفاع از حرم حضرت زینب (س) در منطقه
خان طومان سوریه به دست تروریستهای تکفیری به شهادت رسید.
روز پنج شنبه خانواده ،دوستان و همرزمان شهید با حضور در معراج الشهدای
تهران با پیکر شهید آژند وداع کردند.
از این شهید بزرگوار دو فرزند پسر به یادگار مانده است.

تشییع پیکر جانباز شهید

مراسم تشییع جانباز شهید «حسین زمانی» با حضور مردم و همرزمان
این شهید برگزار شد.
به گزارش فاش نیوز ،پیکر پاک جانباز شــهید حسین زمانی صبح پنجشنبه از
میدان « ده ونک» تشییع و در بقعه امامزاده قاضی الصابر(ع) به خاک سپرده شد.
«حســین زمانی مظفرآبادی» ،جانباز قطع نخاعی از اسفندماه سال گذشته به
علت مشکالت قلبی ،تنفســی و کلیوی عوارض ناشی از مجروحیت در بیمارستان
خاتم االنبیاء (ص) بستری بود و در نهمین روز از ماه مبارک رمضان پس از مدتها
تحمل عوارض ناشی از مجروحیت دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.
شهید زمانی که از جانبازان قطع نخاع آسایشگاه امام خمینی بود ،با وجود اینکه
از سربازان منقضی خدمت ارتش جمهوری اسالمی محسوب میشد ،اما به صورت
داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضوری فعال داشــت و باالخره در ســال  1361در
عملیات غرورآفرین فتح المبین از ناحیه ســتون فقرات و گردن مجروح و به درجه
جانبازی نایل آمد.
این جانباز ســرافراز با وجود قطع نخاع از ناحیه گردن ،با عزم و ارادهای مثال
زدنی ،به فعالیت ورزشــی پرداخت و ازقهرمانان جهان در رشته تنیس روی میز به
حساب میآمد.

