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رئیس جمهور گفت: در ماه بهمن واکسیناســیون در 
کشور آغاز می شود و این کار بسیار اهمیت دارد. در عین 
حال واکســن خارجی تا وقتی واکسن داخلی برسد یک 

ضرورت است.
به گزارش ایسنا، حســن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با یادآوری اینکه امروز نزدیک به یک سال 
از آغاز پاندمی کرونا می گذرد، اظهار کرد: از همه آنانی که 
دســت اندرکار این اقدام بزرگ برای مقابله با کرونا بودند 
تشکر می کنم. البته این روند کاهشی معنایش این نیست 
که شــرایط مطلوب است. االن هم مرگ ۷۰ تا ۸۰ نفر باز 
هم زیاد اســت. یک وقتی ممکن است این رقم به چهار یا 
پنج نفر برســد و ما بگوییم این روند مطلوب شده اما االن 

چنین نیست.
وی افزود: ما نباید به خاطر کاهشــی شدن روند ابتال 
پروتکل های بهداشــتی را کمتر رعایت کنیم و رفت وآمد 

خانوادگی و دروهمی ها را افزایش دهیم.
روحانــی تاکید کــرد: اگر رعایت نکنیــم این ویروس 
جهش یافته ممکن اســت ما را هم مبتــال کند و نگرانی 
جدید ما این اســت که در برخی استان ها افرادی در سن 
پایین هم مبتال به کرونا شده اند. در حالی که قباًل بیماری 

بیشتر به افراد مسن مرتبط بود.
رئیس جمهور گفت: ما باید حداقل تا شــش ماه آینده 
هــم همین رعایت پروتکل های بهداشــتی را ادامه دهیم 
تا واکسن برســد و روند واکسیناسیون انجام شود. اگر ما 
رعایت نکنیم و وارد موج چهارم شویم یعنی باید بسیاری 

از کسب وکارها تعطیل شوند.
وی با بیان اینکه شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است 
اما روند کاهشی باید ادامه پیدا کند، تأکید کرد: امروز در 
گزارشی که دکتر رئیسی از استان ها می دادند در بسیاری 
از استان ها روند کاهشی بود ولی در برخی استان ها روند 
کاهشی آن متوقف شــده بود و در بعضی جاها شروع به 
افزایش تعداد بیمار شــده بود که ایــن می تواند برای ما 

نگران کننده باشد.  
روحانی با اشاره به اینکه نباید به خاطر کاهشی شدن 

مســیر اهمال، عادی نگــری، عادی ســازی در رفتارهای 
خانوادگــی و اجتماعــی مدنظر قرار بگیــرد که می تواند 
خطرناک باشــد، گفت: همچنان ایــن نگرانی وجود دارد 
که این ویروس جدید جهش یافته به نام ویروس انگلیسی 
یــا آنکه اخیــرا در آفریقای جنوبی مشــاهده شــده که 
بســیار نگران کننده اســت، مواردی از ابتال را در کشور 
داشــته باشد. این ویروس ابتدا در چین و ووهان بود و به 
کشورهای دیگر رسید بنابراین از آفریقا یا اروپا رسیدن آن 
مشــکل تر از چین نیست، بنابراین اگر مراقبت و مواظبت 

نکنیم این ویروس جهش یافته ما را نیز مبتال می کند.
رئیس جمهــور با بیان اینکه آمار نگــران کننده ای از 
ابتالی جوانان و نوجوانان در برخی اســتان ها می تواند در 
آینده برای ما مشکل آفرین باشــد، گفت: بنابراین باید با 
همه توان تــالش کنیم تا وارد موج جدید نشــویم؛ چرا 
اگر وارد موج جدید شــویم مهار کردن آن برای ما سخت 
می شود.  وی افزود: تشدید نظارت ها راه جلوگیری از بروز 

موج جدید ابتال اســت و باید از لحــاظ فرهنگی به مردم 
تاکید شود و تبلیغات ادامه پیدا کند. تنها بیان مطلب در 
صدا و ســیما،  روزنامه ها و در سایر رسانه ها کافی نیست 

باید در بخش نظارتی، نظارت را هم تشدید کنیم.
روحانــی ادامــه داد: اعمــال تشــدید نظارت هــا با 
نرم افزارهــای دیجیتالی بســیار خوب اســت و از طریق 
اپلیکیشــن ها راحت تر می توان نظــارت را اعمال کرد.  از 
طریق این اپلیکیشــن ها بود که جلوی برخی مسافرت ها 
گرفته شــد. رئیس جمهور گفت: اگر قرارگاه بتواند کاری 
کند که سفرهای بین شــهری را با این اپلیکیشن مرتبط 
کنیم و مانع از ســفر با خودروی شــخصی افراد با تست 
مثبت و مبتال شــود، خیلی خوب اســت کــه در قرارگاه 
گفتنــد این کار پیچیدگی هایــی دارد و به قرارگاه گفتم 
این موضــوع را دنبال کنند تا یک فرد مبتال با ماشــین 
شخصی به شــهر و روستای دیگر نرود و مردم آن شهر و 
روســتا را مبتال نکند. وی با اشاره به روند شیوع ویروس 

موتاســیون یافته کرونا در جهان، یادآور شــد: در گزارش 
امروز احساس کردیم ویروس کرونا نه تنها در سطح جهان 
تضعیف نشــده بلکه بیماری زایی و سرایت آن بیشتر شده 
است؛ حتی دکتر نمکی امروز در گزارش گفت این ویروس 
موتاسیون یافته خطرناک تر و مرگ و میر آن بیشتر است. 
با وجود این، شاید با شرایط خطرناک تری در آینده مواجه 
شویم و درصورت کوچکترین غفلت و اهمال، تعداد افراد 
بیمار سرپایی، بســتری و به تبع آن مرگ و میر افزایش 
می یابد و دچار مشکل می شویم. روحانی با تاکید بر لزوم 
جلوگیری از وارد نشــدن ویروس جدید به کشور، تصریح 
کرد: برای وارد نشــدن ویروس جدید از وزارت راه و سایر 
مسئوالن می خواهم در فرودگاه ها و همه مبادی ورودی از 
بندرها تا ریل مراقبت کنیم و از افراد جدیدی که از خارج 
کشور مخصوصا اروپا و اخیرا از آفریقا وارد می شوند، تست 
بگیریم.   رئیس جمهور افــزود: همچنان باید با قاطعیت 
جلــوی تجمع و ترددهای غیرضرور را بگیریم و هیچ چیز 
نباید مــا را از این حرکت بــاز دارد؛ رعایت پروتکل های 

بهداشتی وظیفه ملی، قانونی و شرعی همه ما است.
روحانی همچنین با اشــاره به وضعیت واکسیناسیون 
در کشــور، تاکید کرد: در زمینه واکسن داخلی و خارجی 
حرکت های خوبی انجام شــده اســت. در زمینه واکسن 
داخلی می توانیم بگوییم ســال آینده سه واکسن را پیش 
رو داریم و تا آخر بهار بخشی از آن ها به دست ما می رسد.

وی افــزود: این ســه واکســن »برکــت«، »رازی« و 
»پاستور« هســتند که سال آینده به بهره برداری می رسد 
و البته امیدواریم برخی از این ها در فصل بهار و برخی در 

فصل تابستان به دست ما برسد.  
رئیس جمهور با اشــاره به تحویل واکسن های کواکس 
به کشور نیز اظهار کرد: تا آخر امسال هم غیر از کواکس، 

برای دریافت واکسن از جاهای دیگر تالش می کنیم.
روحانی در پایان تاکید کرد: در ماه بهمن واکسیناسیون 
در کشور آغاز می شــود و این کار بسیار اهمیت دارد. در 
عین حال واکســن خارجی تا وقتی واکسن داخلی برسد 

یک ضرورت است.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا اعالم کرد

آغاز واکسیناسیون با واکسن کرونای خارجی 
واکسن خارجی تا وقتی واکسن داخلی برسد یک ضرورت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان 
این که مجلس شورای اســالمی آمادگی پیش بینی ردیفی 
در بودجه برای کاهــش هزینه های غربالگری زنان باردار را 
دارد، گفت که پیشنهاد حذف غربالگری را به حساب مجلس 
شورای اســالمی نگذارید. رحیم زارع در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: همه ما برای ارتقاء ســالمت در کشــور تالش 
می کنیم چــه در بودجه، چه در هدفمندی یارانه ها و حتی 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده که ســهم ســالمت را باال 
می بریم تا نســل آینده ما نسل سالمتی باشند. طبیعتا اگر 
کسی بخواهد به دنبال حذف غربالگری زنان باردار باشد این 

یک حرکت غیرکارشناسی خواهد بود و باید به آن پیشنهاد 
دهنده شک کرد. این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: اگر ما امروز در صنعت هسته ای و بخش های دیگر حرفی 
برای گفتن داریم برای این اســت که حرف های ما علمی و 
متناسب با پیشرفت علم است. گفته می شود از سال ۱۹۰۰ 
تا ۱۹۵۰، ۵۰ ســال طول کشیده که علم دو برابر شده و از 
ســال ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰ این روند ۳۰ سال به طول انجامیده 
و از ســال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰، ۲۰ سال طول کشیده که علم 

دو برابر شــود اما االن در سال ۲۰۲۱ گفته می شود که هر 
۷۳ روز یکبار علم دو برابر می شــود. ما در عصر پیشــرفت 
تکنولوژی هستیم و این پیشرفت به قدری است که امکان 
ترسیم منحنی پیشرفت در بعد زمان تقریبا غیرممکن است 
چه طور در چنین عصری این اظهارنظرها مطرح می شــود. 
زارع یادآور شــد: من از مردم می خواهم پیشــنهاد حذف 
غربالگری زنان باردار را به حســاب مجلس شورای اسالمی 
نگذارند ظاهرا این پیشنهاد در کمیسیون ویژه خانواده مطرح 

است از اعضای این کمیسیون می خواهم آن را رد کنند چرا 
که اگر چنین پیشــنهادی به تصویب برسد به معنی مبارزه 
با علم اســت و ما دیگر نباید ادعای علمی بودن کنیم. وی 
یادآور شد: ما نمی خواهیم جمعیت ناقصی داشته باشیم که 
هزینه ای چند برابر یک فرد ســالم است و فردی که متولد 
می شود عذاب بکشد، غربالگری الزم است و ما هرچه بتوانیم 
در حوزه غربالگری بودجه بگذاریم و تالش کنیم کم اســت 
اتفاقا باید غربالگری اجباری باشــد حتی حاضر هستیم به 
کاهش هزینه هایش کمک کنیم خیلی ها مشکل مالی دارند 

و شاید نتوانند این هزینه را پرداخت کنند. 

دریافت حقوق های غیرمتعــارف در نظام اقتصادی ایران 
آن هم از سوی مدیران دولتی یکی از مهمترین جنجال های 
تاریــخ را در کشــور رقم زد و واژه حقوق هــای نجومی  را به 
دایــره لغات ایرانی ها اضافه کــرد! زمانی بیش از ۲۰ میلیون 
تومــان دریافتی در بین مدیران دولتــی حقوق نجومی  بود، 
اما حاال از ســقف دریافتی ۳۳ میلیــون تومان برای مدیران 
صحبت می شــود. به گزارش »مردم ساالری آنالین«، موضوع 
تعیین حقوق و دســتمزد در کشــور همیشه یکی از چالش 
برانگیزترین پروســه های اقتصادی محسوب می شده و دلیل 
آن هم این اســت که برخوردهای چندگانــه ای در این باره 
وجــود دارد. برخوردهایی که در جایگاه های مختلف متفاوت 
است و اجازه نمی دهد که نظام حقوق و دستمزد چه دولتی 
و چه کارگری در روال درســت و براســاس واقعیت ها انجام 
شــود. در بودجه ۱۴۰۰، دولت افزایــش ۲۵ درصدی برای 
حقوق کارمندان خود درنظر گرفته است؛ براساس اطالعاتی 
که وجود دارد این افزایش هیچ سالی براساس ضرایب درنظر 
گرفته شــده برای همه کارمندان یکسان اعمال نشده است، 
دلیل آن هم این اســت که برخی از مدیران که خودشــان 
هم کارمند دولت محســوب می شــوند روش هــای دیگری 
برای افزایش حقوق دارند! همین موضوع هم باعث شــده تا 
دولت هر ســاله با افزایش هزینه مواجه شــود، هزینه از این 
جهت که با فربه تر شــدن دولت صرفا نیروهای بیشتری در 
این بدنه ذوب می شــوند بدون اینکــه خروجی موثری برای 
کشــور داشته باشند و این هزینه هرســاله ۲۰ تا ۲۵ درصد 
 بیشــتر می شــود و نتیجه اش هم پیشــی گرفتــن بودجه 

جاری از بودجه عمرانی است!
حقوقهاینجومیتکرارمیشود

جنجال فیش های حقوق نجومی  مدیران دولتی در خرداد 
۱۳۹۵ با انتشــار فیش های حقوقی مدیــران بیمه مرکزی 
ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران 
و مســئوالن و مدیران چند ســازمان دیگر رخ داد و بازتاب 
گسترده ای در رسانه ها و افکار عمومی  در پی داشت. عالوه بر 
استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک ها و موسسات 
اقتصادی دیگر، نام اشــخاصی مانند حســین فریدون، برادر 
رئیس جمهوری هــم در جریان این جنجال ها مطرح شــد.  
مصطفی کواکبیان، نماینده وقت تهران در مجلس گفته بود: 
»آماری وجود دارد که نشــان می دهد حدود سه هزار فیش 
بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیســت، 
البته ۳۰۰ فیش هم باالی ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش 
قانونی ندارد.« براساس مصوبه کمیسیون تلفیق برای سقف 
معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۴۰۰، مدیری که ۳۳میلیون 
تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد، باید 6 میلیون و ۴۵۰ هزار 
تومان مالیات بپردازد که دریافتی وی ۲6میلیون و ۵۵۰هزار 
تومان می شود. این مساله عمق فاجعه را در اختالف طبقاتی 

بین اقشار ضعیف و برخوردار در کشور نشان می دهد.
معلوم است مدیرانی که امروز با خیال آسوده درباره گرانی 
اقالم و کاالهای اساســی مردم حرف می زنند و از آنها انتظار 
صبر دارند، هیچ فشاری را حس نمی کنند چراکه حداقل ۲/۵ 

برابر خط فقر دریافتی دارند! 
حداقلهزینههابه7میلیونرسیدهاست

شاید هم نابسامانی امروز بی ارتباط با خیال راحت مدیران 
در راس امور نباشــد، در شــرایطی که تورم همچنان رشد 
می کند و درخواســت قشر کارگری برای ترمیم دستمزد هم 
به جایی نمی رســد. به نظر می رسد، قشــر مدیران عالی که 
باالترین دســتمزد و حقوق را هم می گیرند، درکی از مساله 
خط فقر و وضعیت اســفناک معیشــتی یک خانوار کارگری 
ندارنــد و نمی توانند حس کنند وضعیت کارگری را که برای 
تامین حداقل معاش زندگی خود باید با ســخت ترین شرایط 
ممکــن کار کند و در نهایت پایان هر ماه، حقوقی را دریافت 
کنــد که کفــاف ۱۰ روزش را هم ندهد. بر همین اســاس، 
این مدیران احتماال درک درســتی از حداقل دستمزدی که 
می تواند حداقل های یک خانوار کارگری را تامین کند، ندارند. 
هزینه سبد معیشت خانوار با احتساب هزینه کاالهای اساسی، 

مســکن، حمل ونقل، ارتباطات، سوخت، پوشاک، بهداشت و 
درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و... را نیز افزود 
که طبق محاســبه کارگروه دســتمزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار در زمســتان ۱۳۹۸ به رقمی بالغ بر ۴ میلیون و 

۹۴۰ هزار تومان رسیده بود. 
درحالیکه افزایش چند نوبت قیمت کاالها در ســال ۹۹ 
همــه آن معادالت را به هم زده اســت و در زمان حاضر یک 
خانوار کارگــری با درآمد ماهانه حدود ســه میلیون تومان 
که ۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان آن فقــط هزینه خوراک 
اعضای خانوار می شــود باید هر ماه با در نظر گرفتن حداقل 
هزینه کــرد برای دیگر اقالم مصرفی خــود ازجمله اجاره بها 
حدود یک  میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، حمل ونقل ۴۵۰ هزار 
تومان، ارتباطات ۲۵۰ هزار تومان، پوشاک ۷۰۰ هزار تومان، 
آموزش ۳۵۰ هزار تومان، بهداشــت و درمان ۱میلیون تومان 
و سرگرمی ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کند که این پرداختی ها 
مجمــوع هزینه های ماهانه را به رقمــی در حدود ۷ میلیون 
تومان می رساند. البته تمام این موارد در حداقل ها و حدودی 

محاسبه شده است.
مردمتنهاماندهاند

در این وضعیت اســف بار اقتصادی خبــر اینکه مدیران 
می توانند تا ســقف ۳۳ میلیون تومان حقوق بگیرند و برخی 
حتی درآمدهایی بیش از این با سوءاستفاده از مقام خود دارند 
مردم را آزرده خاطر می کند. این کشور نیاز به مدیرانی دارد 
که وضعیت و شرایط امروز مردم را به درستی درک کنند نه 

آنهایی برای خود کیسه دوخته اند. 

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح بــا حضور در 
ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع از مراحل ساخت فروند 

دوم هواپیمای جت آموزش پیشرفته یاسین بازدید کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت دفاع، امیر ســرتیپ 
حاتمی با حضور در سازمان صنایع هوایی در بازدید از مراکز 
طراحی، ساخت، آزمون سازه و سامانه های اصلی هواپیمای 
یاسین و گفت وگو با طراحان و سازندگان آن، از نزدیک در 
جریان پیشــرفت های صورت گرفته در روند ساخت فروند 

دوم هواپیمای یاسین قرار گرفت.
امیر حاتمی در این بازدید با تقدیر و تشــکر از همدلی و 
انسجام فعالیت های کارکنان، متخصصان و مدیران سازمان 
صنایع هوایی در مسیر ساخت هواپیما گفت: در این بازدید 
شاهد پیشــرفت، نوآوری و کارهای جدیدی هستیم و این 
حرکت رو به جلو  بر مبنای پایه گذاری محکمی بود که در 

گذشــته صورت گرفته است. وزیر دفاع با تاکید بر ضرورت 
پشــتیبانی موثر از ناوگان هوایی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی، ابراز امیدواری کرد که با موفقیت در ساخت نمونه ها 
و راه اندازی خط تولید هواپیما،  گامهای موثری در مســیر 
رسیدن به ناوگان هواپیماهای جت آموزش پیشرفته یاسین 

برداشته شود.
امیر سرتیپ حاتمی با اشــاره به اظهارات مایک پمپئو، 
وزیرامور خارجه آمریکا در خصوص تحریم جدید هفت نهاد 
مرتبط با خطوط کشــتیرانی و ترابری ایران از جمله صنایع 
هوایی ایران گفت: هر بار دشــمنان درصدد اعمال شرایط 
محدودتری شدند؛ صنایع ما به سمت خودکفایی و شکوفایی 

بیشتر حرکت کردند.
وزیر دفاع با بیان اینکه تحریم های ظالمانه و غیر منطقی 
علیه نیروهای مسلح و صنعت دفاعی موضوع جدیدی نیست 

گفت: نیروی هوایی سال هاســت که در معرض تحریم های 
سخت و سنگین اســت، اما  همواره با نشاط و خود باوری، 
خودکفایی را به منصه ظهور رسانده و حقیقتاً صنعت هوایی 
یک الگوی تمام عیار برای نیروهای مسلح و کشور در حوزه 
مقابله با تحریم هاست. وزیر دفاع به نقل از فرمانده معظم کل 
قوا گفت: اگرچه تحریم ها مشکالتی را بوجود آورد اما موجب 
شد توجه ما به ظرفیت ها و توانایی های داخلی معطوف شود 
و به همین علت امروز به رغم خواســت دشــمن، ایران، به 

مراتب قوی تر و مقتدرتر از سالهای اول انقالب است.
امیر ســرتیپ حاتمی با بیان اینکه تجربه های برخورد با 
نظام سلطه همگی گویای این است که باید در برابر دشمن 
قوی شــد، گفت: تجربه جمهوری اسالمی در طول ۴ دهه 
نشان داده است که هزینه تسلیم در برابر قدرت های زورگو 

به مراتب بیشتر از هزینه ایستادگی در برابر آنها است.

در این بازدید، امیر خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع 
هوایی نیروهای مسلح،  گزارشی از مراحل ساخت هواپیمای 
یاسین و برنامه ریزی های صورت گرفته برای راه اندازی خط 
تولید این هواپیما ارائه کرد. بر اساس این گزارش، فروند اول 
جت آموزش پیشرفته یاسین،  مهرماه سال ۱۳۹۸ نخستین 
پرواز رســمی خود را بر فراز پایگاه شهید نوژه اجرا کرد. این 
هواپیما که توسط متخصصان سازمان صنایع هوایی نیروهای 
مســلح و با مشارکت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
طراحی و ســاخته شده است، قرار است به عنوان هواپیمای 
جت آموزش پیشرفته درفرآیند آموزش خلبانان هواپیماهای 

جنگنده کشور مورد استفاده قرار گیرد.
ایران، با طراحی و ســاخت این هواپیمای جت آموزش 
پیشــرفته، در زمره معدود کشورهای دارنده فناوری هوایی 

قرار گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر بهداشت 
دربــاره حق فنی داروخانه ها گفت: دیوان عدالت اداری بحث 
تعرفه حق فنی داروخانه ها را ابطال کرده اســت ولی برخی 
داروخانه هــا مبالغــی را تحت عنوان »خدمــات دارویی« از 
بیماران دریافت می کنند کــه وجاهت قانونی ندارد و وزارت 

بهداشت باید نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشد.
به گزارش ســازمان بازرســی کل کشــور، حجت االسالم 
 والمســلمین حســن درویشــیان در این دیدار با تشــکر از 
تالش هــای دســت اندرکاران حوزه ســالمت گفــت: امروز 
خط مقدم مبارزه با کرونا وزارت بهداشــت اســت که باید از 
تالش های صــورت گرفته در این حوزه تشــکر کرد. رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به همکاری سازمان بازرسی 
با بخش درمان و سالمت کشور در مبارزه با کرونا گفت: یکی 
از اولویت های مهم ســازمان بازرسی در کل کشور از ابتدای 
اسفند سال گذشــته بحث پیگیری اقدامات مؤثر در راستای 

مبارزه با ویروس کرونا بود. در ســتاد سازمان کمیته ای بدین 
منظور تشکیل و در تمام استان ها همکاران بازرسی مرتباً در 
جلسات مربوط به حمایت از بخش سالمت حضور پیداکرده و 
با پیگیری های میدانی و عملیاتی تالش کردند تا مشکالت این 
حوزه مرتفع شود به طوری که همکاران ما در برخی استان ها 
شــخصاً پیگیری کردند تا دســتگاه اکسیژن ساز و تجهیزات 
پزشــکی موردنیاز برای بیماران کرونایی تأمین شــود. وی با 
اشــاره به اهمیت جان و سالمت مردم گفت: همه دستگاه ها 
و مســؤوالن باید برای رفع نیازهای بخش بهداشت و درمان 
در راســتای نجات جان مردم و سالمت جامعه تالش کنند. 
از طرف دیگر دشمن به شدت فعالیت های شما را به خصوص 
در حوزه تولید واکســن کرونا زیر نظر دارد و چه بسا بخواهند 
اختالل ایجاد کنند و باید مراقبت نمود. درویشــیان در ادامه 
تأکیــد کرد: اگرچه مبــارزه با کرونا اولویت نخســت وزارت 
بهداشــت اســت، اما ســایر تکالیف نیز باید موردتوجه قرار 

بگیرد. یکی از موضوعاتی که با پیگیری وزارت بهداشــت به 
سرانجام رسید، بحث تعرفه دندانپزشکی است که اصالح آن 
صورت گرفته و ابالغ شــده و ضروری است در اجرا توجه الزم 
صورت گیرد. چون جامعه هدف گسترده ای مشمول این طرح 
است و هزینه های دندانپزشکی هم خیلی باال است و بسیاری 
به خاطــر آن مراجعه نمی کنند و مشــکالت دیگری ایجاد 
می شــود، نظارت و اصرار بر اجرای طرح تعرفه دندانپزشکی 
یک خدمت بســیار بزرگ به جامعه است. عضو شورای عالی 
قوه قضائیه از وزیر بهداشت خواست بحث یکپارچگی سامانه ها 
در وزارت بهداشت از جمله سامانه ی TTAC و هماهنگی آنها 
با سایر سامانه های جامع از جمله: سامانه تجارت، بانک مرکزی 
و گمرکات تسریع شود. تا مانع قاچاق دارو و کاالهای سالمت 
محور و ویژه خواری بالوجه در تخصیص ارز به برخی شرکت ها 
شــود و از طرف دیگر زمینه اجرای کامل پرونده الکترونیک 
سالمت و نسخه الکترونیک و نظارت بر مصرف منطقی دارو و 

تجهیزات پزشکی فراهم شود.  درویشیان با تشکر از همراهی 
وزیر و وزارت بهداشت باسیاست های کلی جمعیت گفت: مقام 
معظم رهبری و همچنین رئیس محترم قوه قضائیه بر اجرای 
سیاست های کلی جمعیت تأکید بســیار دارند. البته وزارت 
بهداشــت خدمات و اصالحیه های خوبی در راستای اجرای 
این سیاســت ها انجام داده ولی هنوز نیاز به کار بیشتر دارد. 
برخی دستورالعمل ها مانند غربالگری مادران دنبال شده است 
و برخی دیگر از حوزه ها مانند پوشش بیمه ای بیماران نابارور 
هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین باید روی اجرا 
این دستورالعمل ها نظارت شود. وی با اشاره به گزارشی درباره 
تحقیقات انجام شــده در بخش های وزارت بهداشت گفت: در 
حوزه بهداشــت و درمان نیاز به کار تحقیقی کاربردی وجود 
دارد. بنابراین این موضوع بایــد موردتوجه قرار گیرد که اگر 
هزینه ای صرف تحقیقات می شود، منافع آن به جامعه بازگردد 

و فقط به درج مقاله در ژورنال های علمی بسنده نشود.

پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس نگذارید

»مردم ساالری آنالین« بررسی می کند

صدور مجوز حقوق های نجومی ۳۳ میلیون تومانی!
محمدسیاح

وزیر دفاع:

صنعت هوایی الگوی تمام عیار برای کشور در حوزه مقابله با تحریم هاست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

دریافت پول از مردم تحت عنوان »خدمات دارویی« توسط داروخانه ها وجاهت قانونی ندارد

 پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
حجت االسالم والمسلمین علوی سبزواری

آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشــت عالم پارسا حجةاالسالم والمسلمین 
علوی سبزواری را تسلیت گفتند.

در پیام رهبر انقالب اسالمی آمده است: درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار جناب 
حجةاالسالم والمسلمین آقای سّیدمحّمدحسن علوی سبزواری رحمةاهلل علیه را 
به خانــدان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحــوم و به عموم مردم عزیز 
سبزوار تسلیت عرض می کنم. همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران 
طاغوت و با فعالیت های انقالبی در دوران جمهوری اسالمی، حسنه  ارزشمندی 
در محاســبات الهی و قدرشناسی های مردمی است. علو درجات آن مرحوم را از 

خداوند متعال مسألت می کنم.

دستگیری جاعل اسناد قضایی در یک پرونده مهم 
مالی

مدیرکل حفاظت و اطالعات ســازمان قضایی نیروهای مســلح از دستگیری 
فــردی که با جعل مهر و مدارک قصد داشــت، وثیقه جعلی کالن برای یکی از 
متهمان پرونده های مهم مالی فراهم کند، خبر داد. به گزارش ایســنا به نقل از 
ســازمان قضایی نیروهای مسلح علیرضا بیگمرادی مدیرکل حفاظت و اطالعات 
سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: پس از اشرف اطالعاتی حفاظت و اطالعات 
ســازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص ساخت یک عدد مهر و تهیه اوراق 
اداری با آرم این ســازمان، بالفاصله موضوع در دستور کار کارشناسان حفاظت 
و اطالعــات قرار گرفت و با اجرای یک ســری اقدامــات اطالعاتی، فرد مظنون 
شناسایی شــد. وی افزود: در بازرسی از این شخص، مهر و اوراق جعلی سازمان 
قضایی نیروهای مسلح کشف و متهم دستگیر و به همراه پرونده، تحویل مرجع 

قضایی شد.
مدیرکل حفاظت و اطالعات سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در تحقیقات 
به عمل آمده مشخص شد، متهم قصد داشته با استفاده از اوراق جعلی، در قالب 
نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محمودآباد و متعاقباً ارجاع 
امر به کانون کارشناسان رسمی این شهرستان، ملکی را به قیمت بسیار باالتر از 
ارزش واقعی آن کارشناسی و مقدمات تودیع وثیقه برای آزادی یکی از متهمان 
پرونده هــای مالی را فراهم کند. به گفته بیگمرادی نحوه ارتباط فرد دســتگیر 
شــده با متهمان پرونده در دست بررسی است. وی تلفن ۱۵۸۰ را برای ارتباط 

شهروندان با حفاظت و اطالعات سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم کرد.

۲۰ اسفندماه 
زمان رسیدگی به پرونده محکومان آبان ماه

وکیل مدافــع محمد رجبی یکی از  متهمان حوادث آبان ماه از تعیین زمان 
رســیدگی به پرونده موکل خود و دو نفر دیگر از متهمان این پرونده در روز ۲۰ 

اسفندماه خبر داد. 
حسین تاج در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت:  جلسه رسیدگی به پرونده 
محمد رجبی و امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی ۲۰ اسفندماه در شعبه ۲۳ 
دادگاه انقالب به ریاست قاضی شهسواری برگزار خواهد شد.  تاج ۴ دی ماه سال 
جاری  به ایسنا گفته بود که  پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد 
رجبی، سه بازداشتی آبان ۹۸، برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقالب 

ارجاع شده است.

ارتباط اروپا و آمریکا در دوره بایدن 
فرصت و چالشی برای ایران

یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به برنامه های بایدن نسبت به اروپا و 
همچنین ایران گفت: ایران باید از فرصت ها و چالش های به وجود آمده با در نظر 
داشتن منافع خود حرکت کرده و استفاده کند. نوذر شفیعی در گفت وگو با ایسنا 
در خصوص تحوالت اخیر آمریــکا و اقدامات اخیر ترامپ گفت: در مورد ترامپ 
باید گفت هیچ منطق تحلیلی نمی تواند رفتار ترامپ را تحلیل کند جز آنچه به 
ویژگی شــخصیتی این فرد بر می گردد. در واقع یک بستر و زمینه ای در داخل 
آمریکا وجود دارد و آن گرایش های راســت افراطی است که با ویژگیهای ترامپ 
انطباق پیدا کرد و حاصل این کار هم عدم پذیرش نتیجه انتخابات عدم تمایل به 
ترک کاخ سفید و یا تحویل ندادن کیف هسته ای آمریکا توسط ترامپ بوده است.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین در رابطه با نگاه بایدن به عنوان رئیس 
جمهور جدید آمریکا به برجام هم گفت: این گونه نیست که تصور کنیم بایدن به 
طور مستقیم به برجام بر می گردد و از همان نقطه ای که آمریکا خارج شد مجددا 

اجرای تعهدات خود را آغاز بکند.
وی تصریــح کرد: حتی اگر بایدن بخواهد چنین کاری را انجام دهد در عمل 
به صورت مشــروط به برجام بر می گردد به این معنا که از اســتراتژی کمتر در 
مقابل کمتر اســتفاده می کند یعنی امتیاز کمتری می دهد تا در مقابل ایران هم 
فعالیت هایش را کمتر کند. شــفیعی معتقد است: در واقع در دوره بایدن آمریکا 
برای بازگشــت به برجام از ایران هم امتیاز می گیرد آن هم بدون قید و شرط  و 
از ایران می خواهد که غنی ســازی را متوقف کرده و به استانداردهای سابق طبق 
برجام برگردد و در ازای بازگشت به برجام هر طور که می خواهد امتیاز می گیرد و 
این چشم انداز نگاه بایدن به برجام است. این استاد دانشگاه ادامه داد: از دیدگاه 
بایدن هر گونه بازگشت به برجام باید خروجی اش بحث برنامه های موشکی  ایران 
و کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه باشد و این طرحی است که در گروههای تینگ 

تنگ آمریکا بحث شده و می شود.

باید دخالت دولت در بورس به حداقل برسد
یک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس مهمترین تبعــات ریزش بورس را 
اعتمادســوزی عنوان کرد و گفت: دولت تبعــات نقش مخرب خود را در بورس 
ببیند و در این زمینه تغییر رویه دهد. مجتبی توانگر در گفت وگو با ایسنا درباره 
وضعیت فعلی بورس گفت: ابتدا باید ببینیم در بورس چه اتفاقاتی طی یک سال 
اخیر رخ داده است. بورس مثل هر بازاری از شرایط کالن اقتصاد تاثیر می پذیرد. 
در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی است، رشد بورس ناشی از رشد اقتصادی 
نبــود، بلکه مانند جهش قیمتی که در دارایی های دیگر مثل مســکن و خودرو 
داشتیم، ناشی از افزایش قیمت ارز بود. چنان که در شرایط فعلی سقوط شاخص 

کل تاحد زیادی به افت نرخ ارز بر می گردد. 
وی معتقد اســت: متاســفانه دولت در مدیریت بازارها از جمله بورس خیلی 
منفعل و بلکه کاســبکارانه عمل کرد. وقتی این تصور شکل می گیرد که دولت 
می خواهد با رشد بورس و عرضه سهام دولتی، بخشی از کسری بودجه را جبران 
کند، طبیعی اســت که مردم هم برای حفظ ارزش پــول خود، وارد این عرصه 

می شوند. بدتر از همه سیگنال بیمه گری بورس بود. 
این عضو شــورای اقتصاد ادامه داد: دعوت به بورس و جمالتی از این دست 
که همه چیز خود را به بورس بسپارید، این پالس را به مردم می داد که دولت از 
بورس حمایت می کند. در حالی که دولت و ســازمان بورس باید از ابتدای رشد 
عجیب شاخص که کامال مشخص بود حبابی است و همزمان با سیل ورود مردم 
به بورس، تدبیر می کرد و اجازه چنین نوســان عجیب و بی سابقه ای نمی داد که 

شاخص کل طی ۵ ماه ۴ برابر شود و سپس نصف!

مبنای سنجش ارزش کاال و خدمات، طال باشد نه دالر
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: کار اصولی و درست 
این است که مبنای سنجش ارزش کاال، خدمات و ارز را طال قرار دهیم، ریال و 

دالر سر جای خودشان باشند، اما خط کش مقایسه و سنجش، طال باشد.
حجت االســالم حســین میرزایی در گفت وگو با ایســنا درباره این که چرا با 
وجــود پایین آمدن نرخ دالر، قیمت کاالهای اساســی کاهش نیافته و حتی در 
برخی موارد افزایش هم یافته است، اظهار کرد: به نظر می رسد پایین آمدن نرخ 
دالر یک کار ســاختگی است و ربطی به شاخص های اقتصادی ندارد و برخی از 
دولتمردان با مقاصد سیاسی نرخ دالر را پایین آورده اند و بر اساس شاخص های 
اقتصادی این کاهش رخ نداده اســت. وی افزود: کار اصولی و درســت این است 
که مبنای ســنجش ارزش کاال، خدمات و ارز را طال قرار دهیم و کاری به ارز و 
ریال نداشته باشیم. اگر مبنای سنجش ها را طال قرار دهیم به یک ثبات اصولی 
در اقتصاد کشور می رسیم. برای مثال هم اکنون یک دالر معادل ۲۰ هزار تومان 
است و به جای این که بگوییم یک دالر چند هزار تومان می شود بگوییم چه مقدار 
طال می شود و ریال را هم بر مبنای طال قرار دهیم. این عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس، گفت: سایر اجناس هم باید بر مبنای ارزش طال سنجش شود که البته 
به این معنا نیست که پول را تبدیل به طال کنیم، بلکه باید مبنای سنجش ارزش 
کاال و خدمات را طال در نظر بگیریم. ریال و دالر ســر جای خودشان باشند، اما 

خط کش مقایسه و سنجش، طال باشد.

اخبار کوتاه


