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گروه سیاســی – الهام درفشی: انتشــار سخنان 
رهبر انقــاب در دیدار مردم قم که در آن تاکید شــده 
بــود »مذاکره، صحبت و تعامل با دشــمن در مقطعی به 
معنی تسلیم شدن نیست« در بسیاری از تحلیل ها نشانه 
ای از واقعیت مذاکرات در وین بود. شــبیه این ســخنان 
اگرچه در مقاطع دیگری هم بیان شــده بــود اما تاکید 
بــر اینکه هر »مقطع« الزامــات و مختصات خود را دارد، 
می تواند نشــانه این باشــد که در مقطع فعلی، تغییراتی 
شــکل گرفته که مذاکره را قابــل قبول تر می داند. با این 
وصــف به نظر می رســد تبیین این شــرایط و همچنین 
توضیح درباره چگونگــی مذاکرات، و اینکه چرا علی رغم 
این نظر، همچنان مذاکره مســتقیم بیــن ایران و آمریکا 
صورت نگرفته و روسیه و اروپا میانجی هستند، موضوعاتی 
است که مسئوالن، تیم مذاکره کننده و رسانه های نزدیک 

به آنها باید درباره آن توضیح دهند. 
به نظر می رســد که در همین راســتا، یک روز پس از 
سخنان رهبر انقاب، سایت »نوز نیوز« وابسته به شورای 
عالــی امنیت ملــی در تحلیلی با موضــوع اصلی »نقش 
روســیه در مذاکرات وین« توضیــح مختصری در زمینه 
مذاکرات داد، کــه با بازخوانی و تحلیل آن می توان نتایج 

مفصل تری در این خصوص به دست آورد.
در این مطلب که با عنوان » هنر متوازن ســازی نقش 
طرف های مذاکره در وین« منتشــر شــده، تصریح شده 
اســت: عدم موافقت ایران با حضور آمریکا در جلســات 
کمیســیون مشترک به دلیل خروج غیر قانونی این کشور 
از برجــام بوده و تا زمانی کــه آمریکا به تعهدات خود در 

برجام باز نگردد نمی تواند در جلسات شرکت کند.
توجــه به گزاره باال، وقتی بــا این عبارات که »مذاکره 
برای تامین منافع ملی و اســتیفای حقوق ملت هیچگاه 
برای جمهوری اســامی ایران تابو نبوده و همان گونه که 
رهبر معظم انقاب روز گذشته بر آن تاکید نمودند حتی 
مذاکره، صحبت و تعامل با دشــمن در مقطعی به معنی 
تســلیم شدن نیست«  و »رویکرد ایران در مذاکرات وین 

تابع اصولی است که مهمترین آن تامین منافع ملی، حفظ 
عزت، دفاع از حقوق از دســت رفته ملت و دســتیابی به 
توافق خوب است« جمع شود بازگو کننده این ادعا است 
که »مذاکره با آمریکا« حداقل در مقطع فعلی تابو نیست 
و اگر ایران با آمریکا به طور مستقیم مذاکره نمی کند، نه 
به خاطر پیشــینه روابط و دشمنی این کشور با ایران، که 
فقط به خاطر این اســت که آمریکا یــک طرفه از برجام 
خارج شــده اســت. به این ترتیب اگر آمریکا به تعهدات 
خود در برجام باز گردد، یکبار دیگر مذاکرات 1+4 به 5+1 
تبدیل می شود و از آن مهمتر امکان مذاکره دوجانبه ایران 

و آمریکا وجود دارد. 
این موضــوع البته امر عجیبی نیســت و مذاکرات در 
دوره دولت روحانــی بین محمدجواد ظریف و جان کری 
وزیــر خارجه آمریکا نمونه ای از موافقت مجموعه نظام با 
این نوع مذاکره بود؛ بگذریم از افرادی موسوم به دلواپسان 

کــه در پی منافــع بانید و جناحی خود، بــدون توجه به 
اینکه تصمیم در خصوص مذاکره مســتقیم با آمریکا در 
چه سطحی گرفته می شــود، دائما بهانه گیری می کردند 
و در همان زمــان مذاکره، به تضعیف نمایندگان نظام در 

مذاکرات می پرداختند. 
حاال هم شاید بتوان گفت که با این اوصاف، ایران این 
موضوع را حتما به طرف های غربی رسانده که »بازگشت 
آمریــکا به برجــام« می تواند به تحولی نســبتا بزرگ در 
مذاکرات منجر شود و یکبار دیگر قطار این مذاکرات را به 
ریلی که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران 

و باراک اوباما در آمریکا بود، بازگرداند. 
طی دو روز گذشته اظهار نظرهایی هم در این خصوص 
در خبرگزاری ها و سایت ها منتشر شد که همین موضوع 
را بــا عبارتی دیگر باین می کرد. جــال میرزایی نماینده 
سابق مجلس و تحلیلگر مســائل بین الملل در گفت وگو 

با دیپلماســی ایرانی گفت: همین که رهبری تیم مذاکره 
کننده را تشــویق به ادامه گفت و گوها کرده و در بیانات 
خــود چهارچوب، محدودیت و خط قرمز جدیدی را برای 
مذاکرات ترســیم نکرده اند، می تواند کمک شایانی به تیم 
مذاکــره کننده ایران در وین بکند. چون این ســخنان از 
یک طرف نشــان دهنده اعتمــاد حاکمیت به تیم مذاکره 
کننده ایرانی اســت و از طرف دیگر دســت تیم مذاکره 
کننده برای رســیدن به یک توافق را باز می گذارد. حال 
اینکه در آینده تا چه اندازه می توان شاهد انجام مذاکرات 
مســتقیم ایران و آمریکا بود بیشــتر بســتگی به فضای 
مذاکرت، میزان پیشــرفت گفت وگوهای وین و عملکرد 
واشــنگتن دارد. فعــا که تهــران پالس مثبــت خود را 
 فرستاده است و در عین حال هم فضای کنونی وین مثبت

 ارزیابی می شود.
دیاکو حسینی تحلیلگر مسائل بین الملل نز در گفتگو 
با ایلنا عنوان کرد: معتقدم که علت عدم مذاکره مستقیم 
با آمریکا یک بحث فنی و در پاســخ به اینکه این کشــور 
عضو برجام نیســت، بود.  با این وجــود من فکر می کنم 
در عین حال بیانات رهبر انقــاب می تواند در زمانی که 
اقتضاء داشته باشد و مذاکره کننده ها به این نتیجه برسند 
که عدم مذاکره مســتقیم می تواند به بهره برداری سایرین 
یا سنگ اندازی و کند شدن بیش از اندازه و مضر مذاکرات 
منجر شــود، در آن صورت ممکن است که بتواند فضا را 

برای شکلی از گفت وگوی مستقیم مهیا کند.
جواد آرین منش فعال اصولگرا و نماینده سابق مجلس  
نیــز در گفتگو با ســایت نامه نیوز درخصــوص مذاکره 
مســتقیم ایران با آمریکا در موضوع برجام گفت: اگر قرار 
باشــد منافع ملی ایرانیان تأمین شود، حتما در مذاکره ای 
رودررو بــا آمریکا خواهد بود. مذاکره بــا آمریکا یک تابو 
نیســت. رهبر انقاب هم مکرر گفته اند که با اصل مذاکره 
مخالفتی ندارند. به هر حال گفت وگو گره ها را باز می کند 
و چــه جنگ هایی بوده اند که در نهایت با مذاکره به پایان 

رسیده اند.

چالش های مدیران آب
ادامه از صفحه 1

متاسفانه یکی از راهبردهای توســعه غلط در حوزه مدیریت آبی کشور روی 
آوردن به حوزه انتقال اســت که متاسفانه با دیدگاه و نظریه تعامل بین حوزه ها و 
عدم چالش برانگیز شدن این موضوع در حوزه های همسایه تعارض بسیار زیادی 
دارد؛ به طور مثال انتقال آب از حوضه های شــمال لرستان به استان اصفهان و یا 
انتقال آبی که قرار است از استان مازندران به سمنان آغاز شود، باعث پدیدار شدن 
چالش های اجتماعی و فرهنگی بین اســتان های همجوار شده است، استان هایی 
که به لحاظ فرهنگی اشتراکات بســیار زیادی داشته اند امروزه با پدیده ای به نام 

رویارویی در حوزه های انتقال آب با هم دست به گریبان هستند.
اما حوزه هایی که بیش از یک کشور را پوشش می دهد چالش بزرگتری، برای 
مدیران به شمار می آیند سابقه گذشته نشان می دهد که حوزه های مشترک مشوق 
همکاری های منطقه ای بوده ولی با کاهش تدریجی منابع و رشد تقاضا، پتانسیل 
تعارض بر سر آب های مشترک نیز بیشتر شده است همانطور که می دانیم جنگ 
۸ ســاله ای که دولت بعث عراق برکشورمان تحمیل کرد پایه آن براساس حدود 
اروند رود بوده است، همچنین میتوان به تحرکات دولت ترکیه و پروژه گاپ اشاره 
کرد که باعث خشــک شدن ساحل شــرقی دجله و پر شدن خأل بیکاری ساحل 
نشینان توسط داعش اشاره کرد. بنابراین می توان شاهد اثرات نامطلوب اجتماعی 
و زیست محیطی توسعه زیرســاخت های بعضی دولت ها در حوضه های مشترک 
هســتیم. با این همه به حداقل رســاندن اثرات منفی در کنار بهینه سازی منابع 
پروژه های آبی امکان پذیر اســت این گفته به معنای در نظر گرفتن تاثیر توسعه 
زیرساخت ها روی تغییرات دائمی و پیچیده جامعه و اکوسیستم رایزنی و صادقانه 

با تمامی ذینفعان و توجه شایسته به مسائل برابری و پایداری است.
وظیفه خطیر مدیران حوزه حفظ توازن در دراز مدت اســت راه های انجام این 
کار اتخاذ رویکرد یکپارچه در مدیریت منابع آب است مرتبط ساختن سیاست ملی 
یکپارچه نگری در مدیریت منابع آب و فرآیندهای برنامه ریزی با مدیریت حوزه به 
کاهش ریســک های امنیتی و اجتماعی و پایداری بیشتر رشد اقتصادی و توسعه 
عادالنه تر و همزمان حفاظت از محیط زیست کمک می کند. رویکرد یکپارچه، بر 
دشــواری داد و ستدهایی که سیاســت گذاران و مدیران در چارچوب های اهدف 
استراتژیک توسعه کشــور انجام می دهند آگاه بوده و به دنبال برقراری توازن آن 
می باشد. در واقع در دیدگاه مدیریت یکپارچه منابع آبی، تمام شاخص های توسعه 
ای با هم ســنجیده می شــود، و اصرار بر بهینه ترین حالت است تکیه بر توسعه 

اقتصادی یا افزایش ضرایب امنیتی نیست.

یادداشت

مذاکره برای تامین منافع ملی هیچ گاه برای جمهوری اسالمی ایران تابو نبوده است

احتمال گفت وگوی مستقیم، در صورت بازگشت آمریکا به برجام

گروه سیاسی – جواد سازگار: سازمان زندان ها در 
رابطه با »حقوق زندانیان و بازداشــت شــدگان و رعایت 
جنبه های اســامی، اخاقی و انسانی در برخورد با آنان« 
بخشــنامه ای صادر کرد.  این دســتور العمل که در قالب 
۸ بند تهیه، اباغ و منتشــر شــده، می تواند سندی برای 
پایان انتقاداتی باشد که گهگاه نسبت به وضعیت زندانیان 
به گــوش می رســد؛ انتقاداتی که در آنهــا از نحوه ورود 
به بازداشــتگاه ها و زندان تا عدم رعایت کرامت انســانی 
آنان و همچنین موضوع ماقات هــای زندانیان با اعضای 
خانواده و دسترسی به وکیل و وضعیت سلول های انفرادی 

شکایت هایی شده بود. 
این موارد در این ســالها با درگذشــت بعضی زندانیان 
بیش از پیش در افکار عمومی مورد توجه واقع می شــد و 
گاهی اوقات با انتشــار فیلم هایی از دوربین زندانها، فضای 
مجازی را پر می کرد. حاال به نظر می رســد با انتشار این 
بخشــنامه ، حداقل در زمینه قانون گذاری و اباغ، پیش 
بینی هایی برای پیشگیری از تکرار این وقایع شده است. 

ممنوعیت انگشــت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و 
پذیرش زندانی دارای بیماری حاد از جمله مواردی اســت 
که در بند اول این بخشــنامه آمده اســت. فراهم کردن 
امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل 
وی به صورت رایگان و شــبانه روزی در 4۸ ساعت اولیه 
ورود، الزام بازدید همه روزه رئیس بازداشــتگاه یا مسئول 
امور قضایی متهمان جدید، لزوم دراختیار گذاشتن وسایل 
رایگان بهداشــتی، لباس، پتو و نیــز کارت اعتباری برای 
خرید از فروشــگاه زندان نیز در این بند مورد تاکید قرار 

گرفته است. 

همچنین مسئوالن زندان موظف به نظارت بر عملکرد 
رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلســه و گزارش نمودن 
موارد خاف )نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن 

چشم یا سر و صورت متهم و...( شده اند.
در بند دوم این بخشــنامه لزوم طبقه بندی بازداشت 
شــدگان و اعمال نظارت های سرزده بر بندها آورده شده 
و تاکید شــده است: رؤسای کلیه بازداشــتگاه ها مکلفند 
در چارچوب قوانین و مقررات نســبت به تفکیک و طبقه 
بندی بازداشت شــدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور 
اهتمام ورزند و هر گونه اعمال ســلیقه شخصی و یا نقض 
ضوابط تفکیک، ممنوع اســت. همچنین تصریح شده که 
این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی 
رفتن متهمان نیست و مسئوالن زندان موظف اند شبها، در 
تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت ســرزده، بازدید 
و نظارت شــبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات 

اطمینان حاصل کنند.
ممنوعیت شــکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه 
براســاس نوع، جنس و ســطح تمکن مالی زندانی هم از 

جمله مواردی است که در بند سوم آمده است. 
در این بند آمده اســت: ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل 
تندخویی ، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شــکنجه 
روانــی و جســمی زندانیان و متهمان بازداشــتی، مطلقاً 
ممنوع بوده و موجــب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری 

خواهد بود.
همچنین دستور داده شــده که: استفاده از دستبند و 
پابند در داخل بازداشتگاه ها ممنوع است، مگر آنکه متهم 
دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران 

وجود داشــته باشد. کوتاه کردن بیش از معمول موی سر 
و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعام شده است.
تســهیات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران 
و اقلیت های دینی هم در این بند پیش بینی شده است. 

بنــد دیگر دســتور العمل یاد شــده در خصوص لزوم 
تمهید برای ماقــات زندانی با اعضــای خانواده خود به 

صورت خصوصی و هفتگی است.
همچنین در ادامه ی این بند آمده است: ماقات وکیل 
دادگســتری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رســمی به 
رئیس بازداشتگاه یا مســئول ماقات و در صورت امکان 
در اتــاق مخصوص و مجزا از محــل ماقات عمومی انجام 

می شود.
ممنوعیت اســتفاده از پابند برای متهمــان اعزامی به 
ویژه افراد زیر هجده ســال هم از دیگــر موارد اعامی در 

این بخشنامه است. 
ایــن اباغیه در ادامه نیز تســهیاتی بــرای بانوان و 
محکومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح 
کرده اســت: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان 
به اســتفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاســی و 
مطبوعاتی، متهمــان جرایم مالی )حقوقــی( و افراد زیر 
هجده ســال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل 

زندان، ممنوع است.
تبییــن حقوق زندانیــان انفــرادی، ممنوعیت زندان 
انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیات 
بــرای متهمان جرایم سیاســی و بیین شــرایط فیزیکی 
اتاق های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان از دیگر 
قوانین مطرح شده در این بخشنامه است. در ادامه نیز به 

حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص نیز 
پیش بینی هایی لحاظ شده است.

در ادامــه دســتور العمل مزبور، به حقــوق متهمان و 
محکومــان و نیز خانــواده آنان برای دسترســی و اطاع 
رســانی به مراجع نظارتی اشــاره شــده و آمده اســت:  
مســئوالن بازداشتگاه، باید نســبت به راه اندازی و ایجاد 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه های 
اطاع رســانی و خدمات الکترونیکــی زندانیان، در داخل 
زندان هــا اقدام نمایند به گونــه ای که امکان ثبت نام در 
سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی )مشتمل بر اطاعات 
پرونــده و اباغ های موجود در ســامانه اباغ( ، ثبت انواع 
درخواست، دادخواست، شــکواییه، لوایح حقوقی خطاب 
به مراجع قضایــی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع 
درخواســت های مربوط به حقوق متهــم و امور رفاهی و 
ارفاق های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از 

داخل زندان فراهم باشد.
بنــد انتهایی اباغیــه مذکور نیز به نحــوه نظارت بر 
بازداشــتگاه ها پرداخته و در آن ، انواع حقوق متهمین و 

محکومین در این زمینه برشمرده شده است.
 در این بند ضمن تاکید بر لزوم فراگیری دوربین ها در 
تمامی نقاط زندان و بررسی آن ها توسط مسئوالن زندان، 
نصب بخشــنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان 
در تمامی بخش های زندان و در جلوی چشــم متهمین و 
زندانیان الزامی شده اســت. ضمن آنکه بار دیگر بر انجام 
نظارت های ســرزده و حتی شــبانه بر زندان ها و گزارش 
نمودن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان 

و نیز رئیس سازمان تاکید شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشــاره به رد کلیات طرح 
تعیین فوق العاده خاص قوه قضاییه در مجلس و اعتراضات 
کارکنان قوه قضائیه در روزهای اخیر گفت: نماینده ها حق 
دارند که هر طور صاح کشــور هست قانونگذاری کنند و 
مــا نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشــته 

باشیم.
به گزارش دیوان عدالت اداری، حجت االسام حکمتعلی 
مظفــری رئیس دیوان عدالــت اداری به طرح تعیین فوق 
العاده خاص قوه قضاییه که در هفته گذشــته در مجلس 
شورای اســامی رد شد، اشاره کرد و گفت: نماینده ها حق 
دارند که هر طور صاح کشــور هست قانونگذاری کنند و 
مــا نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشــته 

باشیم.
رئیس دیــوان عدالت اداری با اشــاره به این که رئیس 
قوه قضائیــه از ابتــدای دوره حضور در منصب ریاســت 

دســتگاه قضایی، جلســات متعددی با نمایندگان مجلس 
و فراکســیون های مختلف داشــته اند و بــه دلیل اهمیت 
موضــوع، یکی از مواردی که به آن پرداخته شــده ترمیم 
حقوق کارکنان بوده اســت، گفت: علیرغم اعام آمادگی 
نماینــدگان محترم مبنی بر موافقت خــود برای تصویب 
این طرح، متاســفانه این طرح توســط مجلس شــورای 

اسامی رای نیاورد.
مظفــری با تاکید بر اینکه بــاب مطالبه از طرق قانونی 
و منطقی باز اســت و نباید انتظارات غیر منطقی داشــته 
باشــیم، افزود: با علم بر اینکه بر نامناســب بودن سیستم 
پرداخت در دســتگاه قضایی واقف هستیم، اما در هر حال 

فعا مصوبه ای در این خصوص نداریم.
وی افزود: شــأن قضاوت باید حفظ شــود و مسئولین 
محترم قوه قضائیه هم باید مطالبه گر این مهم باشند و در 

حفظ این جایگاه کوشا باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری به مطالبه گری از مسیرهای 
صحیــح و قانونی اشــاره کرد و گفت: هنوز به بن بســت 
نرســیده ایم و برای رسیدن به خواسته نباید از هر مسیری 
اقدام کرد، چرا که دشمن به دنبال فروپاشی نظام از درون 
اســت بلکه باید هوشیار باشــیم و اجازه ندهیم دشمن از 
مطالبــه به حق مان در مســیر ناامنی علیه نظام و انقاب 
اســتفاده کند. مظفری با اشاره به اینکه دستگاه تبلیغاتی 
دشــمن برای دامن زدن به مشکل معیشتی مردم همیشه 
در حال سیاه نمایی است، گفت: جای مطالبه گری در کف 
خیابان نیست و تردیدی نداریم که دشمن از این جریانات 
سوء استفاده می کند و ادامه این گونه اعتراضات به صاح 

دستگاه قضایی نیست.
وی افــزود: بودجه دســتگاه قضایی از همــان ابتدای 
انقاب نیز پایین بوده اســت و نظام حقوق و دستمزد در 
قوه قضاییه نیازمند تغییرات جدی است و حقوق کارکنان 

باید ترمیم شــود، اما این دلیل نمی شود که آب به آسیاب 
دشمن بریزیم و اسباب سوء استفاده آن ها شویم و دشمنان 
از طریــق ما به اهداف خود برســند. رئیس دیوان عدالت 
اداری جایگاه قضاوت را خطیر و قوی دانســت و به اهمیت 
آن در اسام اشــاره کرد و گفت: قضا و قضاوت، مشخص 
ترین، جایگاهی است که از نظر فقهی بسیار اهمیت داشته 
و پرچالش ترین منصب در ســازمان حکومتی محســوب 
می شود و پیامبر گرامی اسام) ص( شایسته ترین فرد برای 
قضاوت می باشد زیرا خود مستقیما احکام و دستورات را از 
پیشــگاه خداوند دریافت کرده است و شایسته این منصب 
حساس حقوقی و انســانی می باشد و می تواند ظرافت ها و 

دقت های امر قضاوت را درک و اجرا نماید.
وی افزود: قاضی باید مناعت طبع داشته باشد و به اندازه 
ای تامین شــود که هیچ کس نتوانــد به او از این راه نفوذ 

کند.

نماینده مردم صومعه ســرا در مجلس یازدهم گفت: شاه 
کلید بودجه ســال 14۰1 ارز ترجیحی است. هنر دولت باید 
این باشــد که جلوی رانت خواران را گرفته و دســت اضافه 
خواهان را قطع کند نه اینکه صورت مســئله را در شــرایط 

فعلی کشور حذف کند.
به گزارش ایسنا، ســید کاظم دلخوش اباتری در جلسه 
علنی دیروز)سه شنبه( مجلس شورای اسامی در نطق میان 
دستور خود ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت واکسیناسیون 
عمومی کشور در مورد طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان 
قوه قضائیه گفت: در زمان بررســی الیحه مدیریت خدمات 
کشوری در مجلس اقشار مختلفی از جامعه را تحت پوشش 
قرار دادیم. مجلس به بهبود وضعیت معیشــتی فرهنگیان، 
کارکنان ســازمان زندان ها، پرسنل پزشکی قانونی، کارکنان 
دانشــگاه پیام نور، کارکنان فنی حرفه ای و سایر اقشار کشور 
کمک کرده اســت. از طرفی در خصوص بازنشســتگان هم 
مجلس در قانــون برنامه پنجم مصوبه ای داشــته تا حقوق 
این قشــر همسان سازی شده و فاصله پایین ترین دریافتی با 
باالترین دریافتی را 1۰ درصد تعیین کردیم که اجرای دقیق 

آن باید مورد پیگیری قرار بگیرد.
دلخوش در مــورد الیحه بودجــه 14۰1 گفت: افزایش 
حقوق کارکنان در سال آتی 1۰ درصد تورم باالی 4۰ درصد 

است و این ظلم به کارمندان است.
 وی افزود: محاســبه ۳ ســال آخر کار بــه عنوان ماک 
محاسبه بازنشســتگی و پاداش کارکنان، ظلم به بیکاران و 
کارکنان فعلی بوده و مشــکات کشور را بیشتر می کند؛ لذا 
از همکاران خواشمندم این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

نماینده صومعه ســرا در مجلس با بیــان اینکه برخی از 
دســتگاه ها در ارتباط با ارز ترجیحی پیگیری هایی دارند و 
به دنبال جبران ما به التفاوت خودشــان هستند؛ گفت: شاه 
کلید بودجه ســال 14۰1 ارز ترجیحی است. معتقدیم هنر 
دولت باید این باشد که جلوی رانت خواران را گرفته و دست 
اضافــه خواهان را قطع کنند نه اینکه صورت مســئله را در 
شــرایط فعلی کشور حذف کند، حذف ارز ترجیحی به ضرر 

دولت است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسامی عنوان 
کرد: در حال حاضر برای وزارت بهداشــت 4۰ هزار میلیارد 
تومان بودجه پیًشبینی شده در حالی که این وزارت خانه نیاز 
خود را ۹۶ هزار میلیارد تومان و ۲.5 برابر بودجه پیشنهادی 
دولت اعام کرده اســت. آیا در این شرایط وزارت بهداشت 
می تواند مشــکات دارو و درمان مــردم را حل کند؟ اینکه 
وزارت خانه های دیگر هم پیگیر بودجه خود هســتند نشان 

می دهد الیحه بودجه امسال کارآمد نیست.

وی افزود: موضوع ارز ترجیحی نباید در کمیسیون تلفیق 
مورد بررسی قرار بگیرد و برای آن تصمیم گیری شود. جلسه 
غیر علنی بگذارید و ابعاد آن را کارشناسی کنید تا در آینده 
جامعه دچار بحران و مشکل نشود. برای مردم دغدغه ایجاد 

نکنیم. 
دلخوش اباتری در پایان از هیات رئیسه درخواست کرد تا 
جلسه ای غیر علنی برای بررسی و تعیین تکلیف ارز ترجیحی 
تشــکیل دهد تا همه نمایندگان برای تصمیم گیری در این 

موضوع مهم مشارکت کنند.
همچنین نصراهلل پژمانفر در نطق میان دستور خود با بیان 
اینکه پاشــنه آشــیل بودجه حذف ارز 4۲۰۰ تومانی است، 
گفت: اگر این مهم درســت اجرا نشود، ضعیف، ضعیف تر و 
قوی، قوی تر می شــود. سیاست جبرانی برای عامه مردم در 

این بودجه رعایت شود تا بیشتر آسیب نبینند. 
وی در مــورد وضعیت دارو گفت: در موضــوع دارو، ارز 
ترجیحی حذف نشــده اســت. بنا هم نیست حذف شود اما 
گرانی دارو و امکاناتی که با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد شده نشان 

دهنده این ضعیف بودن نظارت است. 
پژمانفر گفت: کســانی که تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیستی هستند، فراموش نشوند. متأسفانه برای این گروه 
فقط ۲۰ درصد افزایش مســتمری پیش بینی شده و این در 

حالی اســت که تورم 4۰ درصد است. آیا اینکه دریافت یک 
خانــواده 5 نفری مبنی بر یک میلیــون و ۳۰۰ هزار تومان 

کافی است؟ 
نماینده مردم مشهد تأکید کرد: دولت باید با مردم حرف 
بزند. مردم ما خوب هستند. مردم از کوچک شدن سفره شان 
جدا نگران هســتند. با مردم حرف بزنید، مســائل را مطرح 

کنید و به آنها آرامش دهید.
وی همچنیــی در مــورد کارگروه ملی زیــارت گفت: از 
تشکیل جلسه در مورد این موضوع تشکر می کنم. چرا بودجه 
زیارت در الیحه بودجه 14۰1 حذف شده است؟ زیارت مثل 
هواســت. نباید با حذف اعتبار این مهم مثل دولت گذشته، 

مردم را محروم کنیم. 
پژمانفــر در ادامه در انتقاد از قیمت مســکن، به وزیر راه 
و شهرســازی هشــدار داد و گفت: از مهم ترین شــعارهای 
دولت ساخت مســکن بود. بعد از گذشت سه ماه، علی رقم 
گزارش ها، حرکت شما بسیار کند. اطاع داریم که بیشترین 
زمین های مرغوب در دست حاکمیت است و بر اساس قانون 
جهش مسکن باید ساخت و ســاز شروع شود. این زمین ها 
باید به ساخت مسکن اختصاص داده شود. اشکال کجاست؟ 
چرا ساخت مسکن شروع نمی شــود؟ آیا زمین ها را تحویل 

نمی دهند یا نمی گیرید؟ نباید امید مردم قطع شود. 

بخشنامه سازمان زندان ها در رابطه با حقوق زندانیان منتشر شد

تالش برای حفظ کرامت و حقوق انسانی زندانیان 
ممنوعیت انگشت نگاری، ممنوعیت بازرسی بدنی بدون لباس، ممنوعیت پذیرش زندانی دارای بیماری حاد، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه 

فرزند، نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی  بندها از جمله مواردی است که در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است

واکنش رئیس دیوان عدالت اداری به اعتراضات کارکنان قوه قضائیه

تقاضای جلسه ای غیر علنی برای بررسی و تعیین تکلیف ارز ترجیحی

الیحه بودجه ۱۴۰۱، کارآمد نیست

پزشکیان:
اگر مرد هستید

 از پول خود برای خدمت به مردم بگذرید
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی گفت: اینکه عده 
ای به جای اینکه برای دولت کار کنند چند میلیارد سرمایه زدند به معنای دفاع از 
جانباز است؟ اگر مرد هستید برای خدمت به مردم از خود و پول خود بگذرید، این 
گوی و این میدان. به گزارش ایســنا، مسعود پزشکیان در جلسه علنی دیروز)سه 
شــنبه( مجلس در تذکری با اســتناد به ماده ۷5 ایین نامه گفت: بنده مسئول 
اکیپ های اضطراری جبهه ها بودم. لشــکر عاشورا هیچ عملیاتی نداشته که ما یا 
دوستانمان آنجا نباشیم، بنابراین تمام زندگی ما برای انقاب و جانبازان بوده است، 
پس اگر کسی ادعای جانبازی و پیمودن راه شهید سلیمانی را می کند، لطفا مثل 
آنها نیز حرکت کنــد. وی ادامه داد: اینکه عده ای به جای اینکه برای دولت کار 
کنند چند میلیارد ســرمایه به هم زدند، به معنای دفاع از جانباز است؟ اگر مرد 
هستید برای خدمت به مردم از خود و پول خود بگذرید، این گوی و این میدان؛ 
هر چه گفته ام حمایت از محرومان بوده است و به این معنی نیست که کارکرد 
وزارت بهداشت در زمان کرونا نامطلوب بوده بلکه به این دلیل بیان شد که بهتر 
عمل شود. پزشکیان اضافه کرد: از سوی دیگر در شرایطی که تعدادی از پزشکان 
مبالغ ۳۰ میلیونی برای یک عمل دریافت می کنند، چطور می توان به یک پزشک 
گفت در ازای دریافت ۸ میلیون تومان به شهرستانی برود و حق هم ندارد از آنجا 
خارج شــود، در این شرایط او هم نسبت به شهدا، هم انقاب و هم به فردی که 
مدعی دفاع از حقوق شهداســت، بدبین می شــود. ما برای حمایت از محرومان، 
انقاب و خون شهدا آماده ایم و تا آخرین قطره خون خود در راه دفاع از انقاب و 

خون شهدا خدمت می کنیم.

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شهرداری شهریار 
برگزار شد

دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری شهریار به ریاست قاضی بابایی در دادگاه 
کیفری یک استان تهران برگزار شد. به گزارش قوه قضاییه، قاضی بابایی در ابتدای 
دادگاه خطاب بــه ۳۶ متهم این پرونده مواد 1۹۳ و 1۹4 قانون آیین دادرســی 
کیفری را متذکر شد و از دادستان خواست شهریار خواست، ضمن قرار گرفتن در 
جایگاه کیفرخواست را قرائت کند. حمید عسگری پور دادستان شهریار با حضور 
در جایــگاه گفت: این پرونده که 54 جلد و ۳۶ متهــم دارد متهم ردیف اول آن 
شهردار سابق شهریار است. شهردار سابق شهریار و معاونانش، 4 شهردار مناطق، 
عضو شورای شهر، تعدادی از کارمندان شهرداری، پیمانکاران و سایر مرتبطان در 
این پرونده متهم هستند. دادستان شهریار اضافه کرد: تشکیل سرکردگی شبکه 
ارتشاء، اختاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده از موقعیت و مقام 
قانونــی، اعمال نفوذ برخاف حق، تبانی و تدلیس در انجام مناقصات و معامات 
شهرداری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی برخی از اتهامات متهمان 

این پرونده است. جلسه بعدی دادگاه ۲۶ دی ماه برگزار می شود.

مجلس اجازه انتصابات دارای تعارض منافع را 
در وزارت بهداشت نمی دهد

سخنگوی  کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
برنامه های وزارت بهداشت محدود به کرونا نیست، گفت: نمایندگان مجلس به هیچ 
وجه اجازه تصمیمات غیر کارشناسانه، محفلی و انتصابات دارای تعارض منافع را 
نخواهند داد. به گزارش ایســنا، در جلسه علنی دیروز )سه شنبه( مجلس، مسعود 
پزشــکیان عضو کمیسیون بهداشــت و درمان از وزیر بهداشت در خصوص علت 
عدم پایبندی به قانون برنامه ششــم توسعه و پایبندی به برنامه های ارائه شده در 
زمان رای اعتماد در خصوص بکارگیری نیروی انسانی برای مدیریت دانشگاه های 
منتخب از وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی ســوالی را مطرح کرد و در 
نهایت بعد از شنیدن توضیحات وزیر به صورت مشروط قانع شد. در پی طرح این 
ســوال در مجلس، زهرا شیخی نماینده اصفهان در مطلبی در صفحه توییتر خود 
نوشت: »پیام امروز مجلس برای وزیر محترم بهداشت ۲ نکته مهم داشت:  1.مجلس 
قدردان زحمات صورت گرفته برای کروناست.  ۲.برنامه های وزارت محدود به کرونا 
نیست و نمایندگان ملت به هیچ وجه اجازه تصمیمات غیر کارشناسانه، محفلی و 
انتصابات دارای تعارض منافع را نخواهند داد.  بهتر است وزیر محترم این اخطار را 

جدی بگیرند.«

تایید و ابالغ حکم قصاص محیط بان کرمانشاهی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت کشــور گفت: دیوان عالی کشور حکم 

دادگاه بدوی در خصوص قصاص محیط بان برومند نجفی را تایید و اباغ کرد.
به گزارش ایسنا جمشید محبت خانی گفت: علیرغم پیگیری های قضایی صورت 
گرفته و تاش گروهی وکای مدافع پرونده  محیط بان برومند نجفی، در خصوص 
جان باختن یک فرد در منطقه حفاظت شده  بیستون استان کرمانشاه، دیوان عالی 
کشــور، حکم دادگاه بدوی در خصوص قصاص محیط بان برومند نجفی را تایید 
و اباغ کرد. بر اســاس اعام پایگاه اطاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، 
وی ابراز امیدواری کرد که با تاش های علی ســاجقه - معاون رئیس جمهوری 
و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - و همراهی حجت االسام و المسلمین 
غامحسین محسنی اژه ای - رییس قوه قضائیه - زمینه  بازنگری و تجدید نظر در 
این حکم مطابق با دقت نظر در شرح وظایف یگان حفاظت محیط زیست و رعایت 
حقوق طرفین میسر و شرایط برای امنیت شغلی و فعالیت و تاش بیش از پیش 
محیط بانان در حفاظت از طبیعت و آب و خاک ایران اسامی مهیا شود. در جریان 
مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست با سرنشینان یک دستگاه 
خودرو پراید یک نفر از سرنشینان این خودرو  به دلیل تیراندازی که صورت گرفته 
جان خود را از دســت داد. این اتفاق در منطقه حفاظت شــده بیستون و در حد 
فاصل روستای »سه چک« و پادگان حاجی آباد رخ داد و محیط بان برومند نجفی 
به اتهام قتل زندانی و آبان ماه سال جاری به قصاص محکوم شد. با پیگیری های 

صورت گرفته این پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

اخبار کوتاه


