اخبار داخلی
يادداشت

چه كسي درست ميگويد؟

سيد مسعود رضوي
هاي كش��ور ،و به تبع آن
بخشي از مش��كالت و نابساماني
نارضايت��ي و انتقادات هم ميهمانم��ان را بايد در كيفيت مواجهه
هاي خبري و مسئوالن ذيربط با مردم جستجو كرد .اين مسأله
بنگاه
آيد .در حقيقت نوعي
تر از آن اس��ت كه در ابتدا به نظر مي
مهم
هاي پنهان جامعه حضور دارد
خشم فروخورده و فرومرده در اليه
هايي
و ممكن است مانند ناخودآگاه جمعي عمل كند و در لحظه
رود ،يكباره ظهور كرده و همگان را غافلگير و
ك��ه انتظارش نمي
زده كند.
حيرت
هاي چهلمين سالگرد
از بد حادثه ،بالفاصله پيش و پس از جشن
هايي مهم از حيث بزرگداشت
پيروزي انقالب اسالمي (كه لحظه
شود) ،رخدادها
و ارزش تاريخي و خاطرات عمومي محسوب مي
و برخوردها و سرانجام تصادفات تلخي رخ داد كه زمستان سپيد
ها
هموطنان را به تيرگي اندوه و تأسف درآميخت .نخست بحران
ها با آن ابزارها و سپس در
ها و ابراز ناگواري
و تظاهرات شهرستان
بار سقوط هواپيماي
روزهاي اخير ،تألمات مربوط به سانحة فاجعه
ياسوج كه به كشته شدن شصت و چند تن از هموطنان عزيزمان
انجاميد و سرانجام درگيري با دراويش گنابادي در خيابان پاسداران
تهران و سوءاس��تفاده عناصر تندرو و مش��كوك كه به شهادت
پرسنل نيروي انتظامي و بس��يج و خسارت و ضايعات فراوان به
مردم انجاميد ...اين مجموعه كه در بستري از التهابات و تغيّرهاي
هاي مؤثر در زندگي
اقتصادي ـ در بازار ارز و افزايش برخي قيمت
اقتصادي عامة مردم ـ يكباره چهره نشان داد؛ شرايط تلخي را در
افكار عمومي رقم زد.
معمو ً
ال در اين گونه موارد كه توال��ي رخدادهاي ناهنجار،
ش��ود،
موجب آالم عمومي و رنجش بخش وس��يعي از مردم مي
اي بايد از سوي مسئوالن به
كننده
ادبيات مناسب و لحن و بيا ِن آرام
بايد
كار گرفته ش��ود و فراتر از همدلي و همدردي با اكثريت ،مي
قدرت اقناع و اثرگذاري واقعي براي اطفاء احساس��ات مخرب و
هاي مسئوالن و بلندگوهاي رسمي
خش��م فروخورده ،در واكنش
وجود داشته باشد .اما با كمال تأس��ف و بلكه با هزار بار دريغ،
ايم گام
بايد اقرار و اعتراف كنيم كه در اين عرصه ،نه تنها نتوانسته
مناس��بي برداريم ،گاهي موجب رنجيدن بيشتر و افزايش ّ
شك و
ايم.
ها بوده
ترديد در مردم ،و غليان احساس و كينه
اقناع و تأثير سخن مس��ئوالن و مديران يك كشور در م ّلت
و مردم ،از جنس س��خنان نرمِ پدر و آغوش مادران براي فرزندان
است .خيرخواهي و محبت و در عين حال تالش براي كاستن از
رنج و اندوه به يك سو ،اما صدق و راستي و سنخيت و هماهنگي
و فقدان تناقض در گفتارها و اعمال و اخبار نيز ش��رط گزاره و
هاي حساس ،روياروي فاجعه
خبرهايي اس��ت كه در چنين زمان
مهار
ها و رفع عواطف بي
ش��ود و هدف آن كاهش آسيب
بيان مي
دانيم كه
هاي خطرخيز در مخاطبان اس��ت .همه ما مي
و واكنش
توان بر زبان راند و مديران و دولتمردان ،گاهي
همه حقايق را نمي
ي خبرها و رخدادهاي
ناچارند با س��كوت و گذشتن از كنار برخ 
مهم كه بار انعكاسي و رواني سنگيني دارد يا مخل امنيت و مخرب
منافع ملي اس��ت ،براي آرامش جامعه تشريك مساعي نمايند ،اما
هرگاه چنين مش��كالتي در كار نباشد ،بايد در كمال شجاعت و
راس��تي روياروي مردم به س��خن درآيند و حقايق را بگويند و
عليه و علي امه المطهره ،آزادي را
اهلل
بشنوند .عيسي مسيح س�لام
دانست و فرمود حقيقت را بگوييد و آزاد شويد.
نتيجه حقيقت مي
بخش��ي از حقيقت ،اقرار به اش��تباهات و در حقيقت مقدمه رفع
مشكالت ،پذيرش و بيان آن است.
متأسفانه ما با چرخه معيوب و غريبي از بيان و تبيين تبليغاتي
هاي اضطرار و جنگ و شرايطي
و ابالغي رويارو هستيم كه در سال
متفاوت شكل گرفت ،ولي در صدا و سيما به شكل يك سنت دراز
دامن هنوز ادامه دارد .بدون توجه به تغيير ماهوي و شكلي خبرها
و كثرت و تنوع منابع خبري و تحليلي در بيرون و تغييراتي كه در
هاي جوانتر رخ داده،
فكر و ذهن و فرهنگ و ذوق و ساليق نسل
يك ادبيات ،يك شيوه بيان ،يك رويكرد و يك سليقه و گرايش را
كنند و در
كنند ،تنها تبليغ مي
گرفته و حتي تبيين و تحليل هم نمي
ها و
هاي فرهنگي و تعميق گسست
نتيجه سرگشتگي و ايجاد گسل
ها و طبقات
هاي خطرناك ميان آحاد و افراد جامعه و نسل
شكاف
شود.
گوناگون هر روز بيشتر و بيشتر ديده مي
ها
يك سويه ديگر از اين مخاطرات را در ناهماهنگي جريان
هاي مختلف به
بينيم .تريبون
و نهادهاي رس��مي و نيمه رسمي مي
هاي قديمي و منسوخ ،به جاي طرح نظرها همه سعي در القاي
شيوه
هاي اقليت دارند .گويا
تنها نظر خود و رسميت بخشيدن به انگاره
دانند واكنش دراز مدت و حتي كوتاه مدت اين سرس��ختي
نمي
پس��ندد و گاهي به هيچ وجه
در الق��اي چيزهايي كه جامعه نمي
پذيرد ،تا چه اندازه خطرناك است و فقط همين اشاره كافي
نمي
است كه توجه داشته باشيم كه به دليل نسبت وثيقي ميان جمهوري
اسالمي ايران و نقش گسترده روحانيت در نظام و انقالب ،ممكن
ها و فقدان شفافيت
گيري
اس��ت در اثر برخي تعصبات و سخت
ها ،به اعتقادات و ايمان عموم صدمه وارد ش��ود و اين
و اعوجاج
خسارتي نيست كه قابل چشم پوشي باشد.
ها و
خالص��ه كنيم ،اقناع افكار عموم��ي ،درحالي كه بنگاه
آساي اطالعات و اخبار ،شبانه روز مشغول
امكانات وسيع و غول
ها
پركردن ذهن و اش��باع افكار و عواطف مردم از طريق ماهواره
هاي اجتماعي و ارتباطي و كتب و مجالت و
و اينترنت و ش��بكه
رسايل و وسايل مربوطه هستند ،كاري است دشوار و نيازمند دقت
و احساس مسئوليت فراوان ،اما اصل براي اين كار حتي اينها هم
نگر و
هاي آينده
نيست ،بلكه نيازمند تخصص و دانش وسيع و ذهن
اي است كه بتوانند عقايد مختلف را مرور و تحمل كنند
همه جانبه
هاي ملي را بر بستر وحدت و انسجامي فراتر از يك ايده و
و گفتگو
نگرش ،به جريان درآورند .پس حقيقت را دريابيد زيرا اين خوني
است كه زندگي را در يك جامعه به جريان درخواهد آورد و روح
پيشرفت و نشاط را در ملت خواهد دميد.

اقامه نماز جمعه تهران
به امامت آیتاهلل موحدی کرمانی

نماز جمعه این هفته تهران ب���ه امامت آيت اهلل موحدی کرمانی اقامه
مي شود.
به گزارش روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران ،در اين مراسم كه از
ساعت 10و  50دقيقه با زيارت آل ياسين و تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد در
الدین
االسالم والمسلمین محی
مصلي امام خميني(ره) برگزار مي شود ،حجت
محمدیان ،معاون وزیر و رئیس سازمان برنامه ریزی آموزشی و محمدحسین
صبوری ،نماینده جنبش عدالتخواه دانش���جویی پيش از خطبه ها سخنراني
می كنند.

پیکر مادر دكتر زهرا رهنورد تشییع شد

السادات نواب صفوی مادر زهرا رهنورد صبح
مراسم تشییع پیکر احترام
ديروز در منزل وی برگزار شد.
السادات نواب صفوی جمعی از
به گزارش ایلنا،براي تشییع پیکر احترام
راد ،الهه کوالیی،
های سرشناس از جمله علیرضا بهشتی ،علی شکوری
چهره
باقریان ،محسن میردامادی ،هادیان ،هادی غفاری ،مصطفی تاجزاده و ...در
منزل مادر زهرا رهنورد حاضر شدند.
تسلیت يادگار گرامي امام به دکتر زهرا رهنورد
در پی درگذشت خانم احترام السادات نواب صفوی مادر گرامی دکتر
زهرا رهنورد ،یادگار امام پیام تسلیتی را صادر کرد.
به گزارش جماران ،متن پیام به این شرح است:
بسمه تعالی
خواهر گرامی سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد زید عزها
درگذش���ت مادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده ،علو درجات آن
مرحومه مغفوره را از خدای متعال مسالت دارم و براى همه بازماندگان صبر
و اجر آرزومندم.
سید حسن خمینی
مادرِ مادر
«مادربزرگ مهربان و صبورم بعد از روزها تحمل رنج درگذش���ت»...؛
«مادر مادرم» .اين خبري بود كه نرگس موسوي دختر زهرا رهنورد ديروز در
السادات نواب صفوي  93سال داشت
صفحه اينستاگرام خود اعالم كرد .احترام
و در بيمارستاني در تهران درگذشت.
آن مرحومه دختر عموي سيدمجتبي نواب صفوي رهبر فدائيان اسالم
بود اما با صادق كاظمي سرهنگ ارتش ازدواج كرد كه نام دخترشان را زهره
كاظمي گذاش���تند كه بعدا ً دخترشان نام خود را به زهرا رهنورد تغيير داد و
هاي
درباره اين تغيير نام نوشت« :من پيش از ورود به مسائل مذهبي تمام حس
ام اما پس از انتخاب راه مذهب و لباس مذهبي نام
مبارزات���ي را تجربه كرده
ام را از كاظمي به رهنورد كه به معناي
خود را از زهره به زهرا و نام خانوادگي
رهنورد در مسير اسالم ،قرآن و پيروزي اسالم بود ،تغيير دادم ».زهرا رهنورد
هاي گذشته از حصر به عيادت مادرش رفته بود.
در هفته

مراسم عزاداری پنجمین شب شهادت
(ره)
حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی

مراسم عزاداری پنجمین شب عزاداری ایام شهادت
حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور رهبر انقالب اسالمی،
جمعی از مس���ئوالن نظام و مردم عزادار در حسینیه امام
خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس���انی دفتر مقام معظم
رهبری ،مراسم س���وگواری و عزاداری شهادت حضرت
فاطمه زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقالب اس�ل�امی،
روسای قوای مجریه و مقننه ،جمعی از مسئوالن و هزاران
نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره)
بقيه از صفحه اول
خواس���تند برای آنچه که هس���تند ،برای
آنها می
تاریخشان و برای هویتشان ،به رسمیت شناخته شوند».
وی در پاسخ به سئوال دیگر این شبکه آمریکایی
مبنی بر این که آیا مردم آمریکا به طور کلی ،تجربه مردم
کنند ،گفت«:حدس
ایران قبل از انقالب  57را درک می
زنم درکی نداش���ته باشند .معتقدم مردم آمریکا در
می
معرض چنین برافروختگی و فقدان احترام که مردم ایران
اند و این در حالی است
در معرض آن بودند ،قرار نگرفته
توانید
که ایران همپیمان نزدیک آمریکا بود ولی شما می
احساس کنید که ایران آنطور که شایسته بود ،از احترام
برخوردار نبود».
های
ظریف درب���اره درک و نگرش برخی دولت
عربی از انقالب اس�ل�امی ایران توضیح داد« :برخی از
اند و بدون
آنها....مقابل این انقالب حالت تدافعی گرفته
آنکه ایران کاری بکند ،برای شکست این انقالب آماده
ترین مثال این مساله ،اقدامات آنها در
ش���وند .زنده
می
تس���لیح ،تأمین منابع مالی و حمایت از تهاجم ظالمانه
هشت ساله علیه ایران بود».
رئیس دستگاه دیپلماسی در واکنش به اظهارات
«عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان که انقالب ایران را
وزيران خارجه اسپانيا و هلند ديروز به طور
جداگانه باحجت االسالم والمسلمین دکتر حسن
روحانی رئیس جمهوری اس�ل�امی ایران ديدار و
گفتگوكردند.
رئيسجمهوريابتدادرديدار«آلفونسوداستیس»
ها و
وزیر امور خارجه اسپانیا با اشاره به توانمندی
های گسترده همکاری در ایران و اسپانیا،
ظرفیت
بر ضرورت تالش برای توسعه ،تقویت و تحکیم
جانبه مناسبات دو کشور تاکید کرد.
همه
روحانی با اش���اره به رواب���ط دیرینه و
دوس���تانه ایران و اسپانیا ،گفت :توسعه مناسبات
های ته���ران -مادرید به نفع دو ملت
و همکاری
خواهد بود.
های
ها و توانمندی
وي اظهار داشت :ظرفیت
های مختلف تجاری و اقتصادی
خوبی در بخش
در دو کش���ور وجود دارد که باید از آنها در زمينه
های فی
گسترش بیش از پیش روابط و همکاری
مابین به بهترین شکل استفاده و بهره برداری کنیم.
رئیس جمهوري خاطرنش���ان کرد :امروز
های متعدد و ممتاز س���رمایه گذاری در
فرصت
های انرژی ،مواد معدنی ،فوالد ،محیط زیست
بخش
و صرفه جویی در ان���رژی در ایران وجود دارد
که سرمایه گذاران اسپانیایی هم می توانند از این
ها حضور
موقعیت اس���تفاده کنند و در این پروژه
داشته باشند.
روحانی همچنین به ضرورت توسعه روابط
ها
علمی ،دانشگاهی و فناوری و گسترش همکاری
در زمینه بیو و نانو تکنولوژی میان ایران و اسپانیا
تاکید کرد.وي با بیان این که پس از توافق هسته ای
های خوبی برای توس���عه مناس���بات و
فرصت
های اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران فراهم
همکاری
شده است ،گفت :گسترش روابط بانکی ایران و
تواند زمینه ساز و پایه خوبی برای افزایش
اسپانیا می
ها و روابط تجاری و اقصادی
بیش از پیش همکاری
دو کشور باشد.
رئیس جمهوري با تاکید بر این که استحکام و
اجرای کامل برجام به نفع منطقه و جهان و تسهیل
های اتحادیه اروپا
کننده گسترش روابط و همکاری
با ایران است ،خاطرنشان کرد :این توافق حاصل
ها مذاکره میان ایران و اروپا
ها تالش و ماه
س���ال
ها نسبت به تعهداتشان در آن
ست و باید همه طرف
پایبند باشند و به آنها عمل کنند.روحاني با اشاره به
این که پس از امضا و اجرای توافق هیچ دلیلی برای
چانه زنی مجدد و مذاکره وجود ندارد ،افزود :ایران
تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود در برجام
عمل کند ،نسبت به آن پایبند خواهد بود.
وي امنیت منطقه ای ،پایان دادن به کش���تار
ها در یمن و مبارزه با تروریس���م
مردم و درگیری
را از مسائل مهمی دانست که می تواند زمینه ساز
های مثبت ایران با اتحادیه اروپا باشد و
همکاری
اظهار داشت :امروز مردم یمن به واسطه بمباران
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رئيس جمهوري :دولت از حافظان امنيت كشور
پشتيبانيميكند

رئیس جمه���وری با قدردانی از
مدیریت س���نجیده و مقتدارانه نیروی
انتظامی در ح���وادث اخیر در خیابان
پاسداران در تهران ،تاکید کرد :دولت
با تمام توان از حافظان امنیت کش���ور
پشتیبانیمیکند.
به گزارش پایگاه اطالعرس���انی
دولت ،حجت االس�ل�ام و المسلمین
حسن روحانی ديروز در تماس تلفنی
با سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری
فرماندهنیرویانتظامیجمهوریاسالمی
ایران ،ضمن تسلیت شهادت تعدادی از
ماموران فداکار و خدوم نیروی انتظامی
در اغتشاشات و حوادث روزهای اخیر،
از مدیریت س���نجیده و در عین حال
مقتدرانهنیروهایعملیاتیبهویژهنیروی
انتظامی قدردانی و تاکید کرد که دولت
با تمام توان از حافظان امنیت کش���ور
پش���تیبانی می کند.وی در این تماس
تلفنی همچنین به خانواده های معظم
شهدا در اغتشاشات اخیر تسلیت گفت

و اظهار داشت :رفتارها و برخوردهای
خشونت آمیز و اهانت و تضعیف پلیس
که حافظ نظم و امنیت جامعه است ،از
طرف هر گروهی که انجام شود ،به هیچ
وجه تحمل نخواهد شد.
رئیس جمهوری همچنین با تاکید
بر برخورد قاطع با قانون شکنان و بر هم
زنندگان نظم عمومی ،ضرورت توجه و
رسیدگی به خانواده معظم این شهدا را
مورد تاکید قرار داد.
پیام تسلیت رئیس جمهوري
رئیسجمهوریهمچنینباصدور
پیامی شهادت سه تن از سربازان رشید
نیروی اتتظامی و دو تن از بس���یجیان
س���رافراز را در حوادث و اغتشاشات
اخیرتهران تسلیت گفت و وزیر کشور
را مامور بررسی دقیق این موضوع و ارائه
گزارش به افکار عمومی ملت شریف
ایران کرد.در پیام روحانی آمده است:
شهادت سه تن از سربازان رشید نیروی
انتظامی و دو تن از بسیجیان سرافراز مایه

تاثر و تالم فراوان شد .این سربازان غیور
کش���ور که در راه ایجاد نظم و آرامش
جان خود را ایثارگرانه در طبق اخالص
گذاشتند و مظلومانه به شهادت رسیدند،
قطعا به عنوان شهیدان نظم و آرامش در
یاد مردم جاودانه خواهند ماند.در عین
حال از وزیر محترم کش���ور به عنوان
رئیس شورای امنیت کشور می خواهم
به صورت دقیق این حادثه را بررسی
و تمامی عوامل ایجاد اختالل در نظم
جامعه را شناسایی و گزارش شفاف و
دقیقی را در اسرع وقت به افکار عمومی
و ملت شریف ایران ارائه کند .همچنین
الزم است مسئولین ذیربط ضمن دیدار
با خانواده معظم شهدا ،به مجروحین
نیروی انتظامی و بسیج در این حادثه
رسیدگی جدی کنند.اینجانب شهادت
این عزیزان را به خانواده های معززشان،
نیروی خدوم انتظامی و بسیجیان فداکار
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال
علو درجات را برای آنان خواستارم.

برگزار شد.
االسالم والمسلمین عالی با اشاره
در این مراسم حجت
به اهمیت حفظ حرمت مقدسات و با بیان این که خانه و
خانواده امری مقدس و محل تربیت و اصالح ضعفهاست،
گفت :مهمترین رکن تربیت فرزندان ،اخالق و رفتار والدین
است.
همچنین در این مراس���م،حدادیان به مرثیهخوانی و
نوحهس���رایی در عزای حضرت صدیق���ه کبری (س)
پرداخت.

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس
جمهوري ،دو مصوبه مجلس شورای اسالمی را برای اجرا به
وزارتخانه های "صنعت ،معدن و تجارت" " ،تعاون کار و رفاه
اجتماعی" و "راه و شهرسازی " و سازمان میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری ابالغ کرد.
بر این اس���اس ،در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم

قانون اساسی جمهوری اس�ل�امی ایران« ،قانون حمایت از
هنرمندان  ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی » براي اجرا به
وزارت صنعت  ،معدن و تجارت  ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
و «قانون اصالح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها
در بنادر» براي اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شد.

یک انقالب شیعه خوانده بود ،گفت« :شما شاهد هستید
اند،
های اشتباهی که داشته
که آنها به واس���طه انتخاب
ها) با صدام حسین
کنند( .این انتخاب
احساس تهدید می
النصره ادامه یافت.
شروع شد و با القاعده ،داعش و جبهه
های اش���تباه را انتخاب کردند ،بنابراین
آنها همه گزینه
اکنون به منظور توجیه اقداماتشان ،مجبورند این انقالب
را این گونه بنامند».
وی ادامه داد« :ایران از آرمان فلس���طین حمایت
کند .آیا فلس���طین یک انقالب ش���یعه است؟ آیا
می
ترین هزینه را برای
فلسطینیان شیعه هستند؟ ما سنگین
ایم .من حتی برای
حمایت خود از مردم فلسطین پرداخته
یک دقیقه هم به این که چند درصد از فلسطینیان شیعه
کنم آنها (عربستان)
کنم .بنابراین فکر می
هستند ،فکر نمی
باید قب���ل از این که چنین اظهارات مضحکی را مطرح
کند ،بیشتر بیندیشند».
ظریف توضیح داد« :قطع ًا عربستان سعودی خواستار
پیروزی داعش است .متأسفانه ،این گونه ثبت شده است
که پادش���اه عربستان به یک پادشاه دیگر گفته است که
دهند ،آنوقت با داعش وارد
داعش را به اسد ترجیح می
ش���ویم .این یک خیال واهی است .این همان
تعامل می
اشتباهی است که درباره صدام حسین مرتکب شدند .آنها

فکر هستند .متأسفانه ،دو قدم جلوتر از خود
بسیار کوته
فهمند که اگر داعش کنترل دمشق را
بینند .آنها نمی
را نمی
تواند افراد
شود که می
ای می
برعهده بگیرد ،مدعی خلیفه
زیادی را جذب کند و این برای آنها فاجعه است».
وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سئوال که تنها
بشار اسد و شاید عراق همپیمانان ایران در منطقه باشند
و به چه دلیل این کشور دوستان بیشتری ندارد ،گفت:
شماریم .نفوذ ما از طریق مردم
«جوجه را آخر پاییز می
های منطقه داریم.
است .ما روابط بسیار خوبی با دولت
کند.
عربستان ،فشار ،ترس و وحشت و پول تحمیل می
کنیم».
ما در چنین فعالیتی مشارکت نمی
وی ادامه داد« :علیرغم ای���ن حقیقت که آمریکا
و تقریب ًا تمامی دیگر کش���ورهای قدرتمند فعاالنه از
کنند به صورت
کنند و تالش می
عربستان حمایت می
فعاالنه ما را تضعیف کنند ،همچنان بانفوذترین قدرت
در خاورمیانه هس���تیم .این مساله بیانگر چیزی به شما
های
ست .این مساله بیانگر این مساله است که گزینه
های اشتباهی را
ایم و آنها گزینه
درستی را انتخاب کرده
اند».
در پیش گرفته
ظریف در پاسخ به این سئوال که اهمیت استراتژیک
یمن چیس���ت و منفعت ایران در یمن چیست ،گفت:

دانیم یمن برای
«هیچ منفعتی (برای ایران) ندارد .می
خواهیم از
عربس���تان سعودی مهم است و هرگز نمی
پشت به عربستان خنجر بزنیم .ما قبل از آنکه یمن به
هایی را به آنها (عربستان)
بازار تبدیل شود ،پیام
این آشفته
ابالغ کردیم که بگذارید کاری بکنیم و تنها پاسخی که
دانید چه بود؟" :جهان عرب به شما
دریافت کردیم می
ربطی ندارد"».
مجری پی بی اس در س���ئوالی مطرح کرد :روابط
ایران با عربس���تان سعودی هرگز تا این اندازه بد نبوده
کنید ترامپ تجربه درک کامل منطقه
است .آیا فکر می
را داشته باشد؟
ظریف پاس���خ داد« :امیدوارم تا زمان پخش این
برنامه ،به این درک برسد ».
این مجری ادامه داد که آی���ا در باره وی نگرانی
دارید؟
رئیس دستگاه دیپلماس���ی ایران پاسخ داد« :فکر
کنم در نهایت ،منطق پیروز شود».
می
وزیر خارجه ایران در پاسخ به سئوالی درباره اقدام
ترامپ در تحت نظر قرار دادن ایران گفت« :تأثیری در
ما نداشته است».
بقيه در صفحه 14
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دکترظریف :ايران با نفوذترين قدرت خاورميانه است

روحانی در دیدار وزیر خارجه هلند :اروپا باید نقش خود را در پایداری برجام حفظ کند

یو
های مختلف دچار گرفتار 
و ش���یوع بیماری
مشکالت فراوان هستند و همه باید کمک کنیم
این شرایط هرچه س���ریعتر پایان یابد و مرزهای
های انساندوستانه
این کش���ور برای ارسال کمک
هموار شود.
رئیس جمهوري با تاکید بر ضرورت و اهمیت
های تروریستی در منطقه،
مبارزه با تروریسم و گروه
اظهار داش���ت :گرچه بخش قابل توجهی از توان
ها در منطقه از بین رفته است ،اما این به
تروریست
معنای نابودی کامل آنها نیست؛ بلکه آنها پس از
شکست در عراق و سوریه در دیگر کشورهای
منطقه پراکنده ش���ده اند و شرایط خطرناکی را به
وجود آورده اند که باید با آنها مقابله شود.
روحانی با بیان این که همه باید نس���بت به
برقراری امنیت بلند مدت در منطقه احساس وظیفه
کنند ،مسابقه تسلیحاتی در منطقه را بسیار خطرناک
دانست و گفت :همه کشورها باید متعهد باشند تا از
تبدیل کردن منطقه به انبار مهمات پرهیز کنند.
وزیر امور خارجه اسپانیا هم در این دیدار
با ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت اسپانیا
به مناس���بت جان باختن تعدادی از هموطنانمان
در سانحه س���قوط هواپیمای مسافربری ،با اشاره
به روابط دیرینه و دوس���تانه دوکشور ،خواستار
توسعه ،تقویت و استحکام همه جانبه مناسبات و
های ایران و اسپانیا شد.
همکاری
«آلفونسوداستیس» ،ایران را کشوری قدرتمند
و تاثیرگذار در منطقه دانس���ت و اظهار امیدواری
های تهران –
ها و رایزنی
کرد گسترش همکاری
مادرید منجر به توس���عه و تقویت ثبات ،رفاه و
امنیت برای مردم منطقه شود.وي با اشاره به این
های خوبی برای توسعه مناسبات همه
که ظرفیت
جانبه میان ایران و اسپانیا به ویژه پس از برجام به
وجود آمده است ،گفت :باید تالش کنیم روابط دو
های مختلف از جمله کشاورزی،
کشور در بخش
صنعت ،محیط زیست ،علمی و دانشگاهی ،تجاری
ای و بین المللی را
های منطقه
و اقتصادی و همکاری
بیش از پیش گسترش دهیم.
داستیس با تاکید بر حمایت کامل اتحادیه
اروپا از تداوم و برقراری برجام ،خاطرنشان کرد:
گسترش روابط با ایران برای اسپانیا و کشورهای
عضو اتحادیه اروپا حائز اهمیت است و به واسطه
توانیم روابط خود را
ادامه و اس���تمرار برجام می
مستحکم کنیم.وزیر امور خارجه اسپانیا با اشاره
به لزوم مداخله کشورهای تاثیرگذار درمنطقه برای
پایان دادن به شرایط بحران انسانی در یمن ،ادامه
داد:معتقدیم همه کشورها باید نسبت به برقراری
صلح ،امنیت و ثبات منطقه اهتمام داش���ته باشند
و در اين زمينه باید از هرگونه رقابت تسلیحاتی
جلوگیری شود.
دیدار وزیر خارجه هلندبا روحانی
س جمهوری در ديدار خانم"سیخرید
رئی 

اخبار مجلس
بررسی مسائل خیابان پاسداران
العاده کمیسیون
سرويس سياسي – اجتماعي :جلسه فوق
امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ديروز با حضور مسئوالن
انتظامی و امنیتی به منظور بررسی مسائل اخیر منطقه پاسداران
برگزار شد.
دراین باره رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با بیان این که ایران مشکلی با دراویش ندارد ،گفت که
تامین امنیت رهبر دراویش با تامین کننده امنیت جامعه است.
كميسيون عمران مجلس هم ديروز براي بررسي سانحه
سقوط هواپیمای تهران  -یاسوج جلسه اي برگزار كرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح برخی جزئیات
نشست ديروز این کمیسیون گفت :وزیر کار به دستور رئیس
جمهوري در این جلسه حضور نیافت.
شهرام کوسه غراوی در گفتگو با مهر در تشریح جلسه
کمیسیون عمران برای بررسی حادثه سقوط هواپیمای تهران
 یاسوج اظهارداشت :آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازیدر جلسه کمیسیون حضور یافت اما آقای ربیعی وزیر کار (به
عنوان متولی هواپیمایی آسمان) علی رغم دعوت کمیسیون ،به
دلیل دستور رئیس جمهوري مبنی بر اینکه فقط آقای آخوندی
در این باره صحبت کند ،در این جلسه حضور نیافت.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس ادامه داد :در جلسه
قرار بود علل سقوط هواپیما بررسی شود ،اما تا زمانی که جعبه
سیاه هواپیما پیدا نشود ،نمی توان درباره علل و عوامل حادثه
صحبت کرد.

کاخ" وزیر امور خارجه هلند هم با ابراز خرسندی
از روند روابط رو به رشد دوکشور  ،تاکید کرد:
تهران از توسعه روزافزون روابط با کشورهای عضو
اتحادیه اروپا از جمله هلند اس���تقبال می کند و
خواهان ارتقای این روابط در جهت منافع متقابل
دو ملت است.
روحانی  ،با تشکر از ابراز همدردی دولت
هلند به مناسبت حادثه غمبار سقوط هواپیما گفت:

و س���ازنده برای حفظ و ثبات آن ،گفت :ایران
های خوبی با آژانس بین المللی انرژی
همکاری
اتمی داشته است و  9گزارش آژانس تائید می کند
ها که 100درصد به
که تهران بر خالف برخی طرف
تعهداتشان عمل نکرده اند ،به همه تعهداتش پایبند
بوده و به آنها عمل کرده است.
رئیس جمهوري همچنین با اشاره به جوسازی
های هدفمند برخی کشورها علیه برنامه
و فضاسازی

ديدار وزير خارجه اسپانيا با دكتر روحاني

هیچ مانعی در روند روابط رو به رش���د دو کشور
ها
نیست و آماده توسعه این روابط در همه بخش
هستیم.
های گس���ترده برای تقویت
وي به ظرفیت
های ایران و هلند اشاره کرد و اظهارداشت:
همکاری
سطح مبادالت تجاری دو کشور اکنون حدود یک
میلیارد یورو است که این رقم باید ارتقاء یابد.
های بانکی
رئیس جمهوري تقویت همکاری
های اقتصادی ضروری
را برای توسعه همکاری
خواند و باتاکید بر اهمیت تش���ویق و ترغیب
های هلندی به ایجاد پیوندهای استوارتر با
بانک
های ایرانی خود از سوی دولت هلند ،گفت:
طرف
های هلندی
ایران از حضور و مش���ارکت شرکت
های انرژی ،
های مرتبط با حوزه
در پیشبرد طرح
محیط زیست  ،کشاورزی  ،حمل و نقل و صرفه
جویی در مصرف انرژی و گردشگری حمایت می
کند.روحاني همچنین به نقش برجام در تقویت
های مشترک اشاره كرد و با تاکید بر این
همکاری
که "برجام مجموعه ای است که نمی توان چیزی
به آن افزود یا از آن کم کرد" ،اظهارداشت :ایران
های مقابل به تعهداتشان دربرجام
تا زمانی که طرف
 ،برای حفظ آن،همه تالش خود را به
پایبند باشند
کار می گیرد و بی تردید در میان هفت کشور ،آغاز
گر نقض برجام نخواهد بود.
وي ب���ا بیان نقش اتحادی���ه اروپا در روند
تدوین برجام و ضرورت تداوم این نقش ارزشمند

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ عذرخواهی بین مسئوالن
کشور وجود داشته باشد ،گفت :مسئوالن باید به افکار عمومی
پاسخ دهند تا علل و عوامل ناامنی پروازها مشخص شود.
بررسي اليحه بودجه 97
نمایندگان ملت در نشس���ت علنی ديروز مجلس و در
جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال  97کل کشور ،
های بدنی
چند مصوبه داشتند از جمله صندوق تأمین خسارت
را مکلف کردند تا دیه زندانیان حوادث رانندگی را که به دلیل
محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور
برند تأمین کند.
سر می
در زندان به
به گزارش فارس ،بر اساس بند (د) تبصره  ،11صندوق
های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث
تأمین خسارت
رانندگی را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های
برند و قبل از
س���ر می
بیم���ه و صندوق مذکور در زندان به
االجراء ش���دن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به
الزم
ثالث بر اثر حوادث ناش���ی از وسایل نقلیه مصوب
شخص
اند ،تأمین کند تا پس از معرفی ستاد
 1395/2/20زندانی شده
صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
دیه کشور به
در بند (ه) این تبصره آمده است در راستای اجرای ماده
( )110قانون برنامه ششم توسعه،نیروهای مسلح مکلفند کمک
های سازمانی را از حقوق
هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه
داری کل موضوع ردیف
ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه
 160184جدول شماره( )5این قانون واریز کنند .دولت مکلف
است وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای
های سازمانی تخصیص و
های تعمیر و نگهداری خانه
هزینه
پرداخت كند.
همچنين مجلس موافقت کرد ک���ه  ۵درصد از درآمد

موش���کی ایران  ،به مرور دوران دفاع مقدس و
موشکباران شهرهای ایران از سوی رژیم صدام و
سکوت مجامع بین المللی از یکسو و خودداری
کشورها از فروش موشک برای پاسخ متقابل به
تجاوزات دشمن بعثی از سوی دیگر پرداخت و
تاکید کرد :مردم ما با داشتن این تجربه تاریخی و
امنیت ملی کشورشان ،نسبت به طرح هر موضوعی
در این ارتباط حساس است و به راستی و درستی
معتقدند که قدرت دفاعی کش���ور قابل مذاکره
نیست.
روحانی افزود :ما در عین حال عالقه مندیم
راجع به فروش گس���ترده تسلیحات مخرب به
کش���ورهای منطقه که عمدتا از سوی کشورهای
غربی انجام می شود ،با دوستانمان گفتگو کنیم؛
های مرگباری
مخصوصا فروش هواپیماها و موشک
که از آنه���ا برای کش���تار و آواره کردن مردم و
های یمن مورد
نابودی مناطق مسکونی و زیرساخت
استفاده قرار می گیرد.وي ،انتقال موشک از ایران به
یمن را اتهامی کامال نادرست و بی اساس دانست
و با بیان این که طرح این اتهامات بی اساس نمی
تواند به حل مشکالت کمک کند ،گفت :باید به
ها در مسیر پایان فوری
ها  ،تالش
جای این فرافکنی
جنگ  ،برقراری آتش بس ،کمک به مردم به شدت
نیازمند یمن و در نهایت آماده سازی زمینه برای
های یمنی – یمنی ،متمرکز شود .رئیس
آغاز گفتگو
جمهوري تصریح کرد :ایران اسالمی از هر تالشی

جریمه مش���موالن غایب به سازمان آموزش فنی و حرفه ای
های مهارتی پرسنل وظیفه در
اختصاص یابد تا صرف آموزش
ها شود.
پادگان
گیری
از طرفي نمایندگان م���ردم در خانه ملت تصمیم
درباره اس���تراد اراضی استفاده نشده یا خارج از دایره شمول
به کار رفته را که از دهه  ۶۰واگذار شده را به کمیسیون تلفیق
مجلس ارجاع دادند.
خبر ديگر آن كه نماین���دگان مجلس تصویب کردند
منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر(ناتوان
به
مالی)با اولویت زنان معسر 350 ،میلیارد تومان از منابع درآمد
ساالنه قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث
از سوی وزارت دادگستری هزینهشود.
براساس این مصوبه ،مدیرعامل این صندوق مکلف است
نسبت در مقاطع
با اعالم وزیر دادگستری ،مبلغ یادشده را به
ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
سه
همچنین وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد
های برنامه و بودجه و
این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون
محاسبات ،اقتصادی و اجتماعی مجلس ارائه کند.
جمعی از نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن
را تهیه و تدوین کردند.
به گزارش مهر ،به موجب این طرح هیأتی متش���کل از
نهادهای نظارتی ،امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئوالن
ها در صورت حصول اطمینان از منبع
را دارند که پس از بررسی
گردانند.
نامشروع کسب این اموال ،آنها را به بیت المال باز می
همچنین محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس،
س���ئوال علی مطهری نماینده مردم تهران درباره علت تداوم
حصر را اعالم وصول کرد.

مکتوب هفته
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سقوطهاي همزمان

دكتر محمدعلي فياضبخش

پوشي.
ست نه شک دارم و نه اصرار به پرده
در اين که جامعه ما عصبي
پوشي برآن ،کمک به
س��ت و پرده
ش��ک در اين امر آشکار ،خودفريبي
هاي غيرمسئوالنه و
تعميق و عفوني شدن اين زخم است .اما نيشتر زدن
جاي اين درد را هم راه درمان
بعض ًا ژورناليستي بر اين زخم و تحريک بي
دانم.
نمي
از زلزله و سيل و توفان ،نيز حوادث و سوانح ،محملي براي اغتشاش
مسئوليتي استشمام
گري و بي
فکري و يا اجتماعي ساختن ،بيشتر هوچي
کنم ،تا دلس��وزي و اصالح و درمان .البته منکر آن نيستم ـ که اظهر
مي
زند،
الشمس است ـ ضعف و سوءمديريت ،بر اين اغتشاشات دامن مي
من
ها محدود به حوادث و سوانح نيست؛ ليک
کاري
که البته اين ضعف و ندانم
پي و به اصطالح ناشي
در
بينم که يک و يا چند حادثه ،ولو پي
دليلي هم نمي
از بدشانسي ،مستمسک کساني شود که اصو ً
گري در مصائب
ال از جارچي
ها
گري
شوند .بخشي از اين جارچي
ها مشعوف و سرحال مي
و بدبياري
ايم؛ که خودشان و
را در ساليان اخير در برخي هنرمندان فيلمسازمان ديده
هاي جهاني،
کنند؛ زماني که بر فرش قرمز جشنواره
اذنابشان چه ذوقي مي
هامان را پهن و
کوچه
پس
هاي کوچه
خانگي و بدبختي
هاي درون
سياهي
آمده از دفاع و افتخار يک
کنند ،و آنگاهي که يک فيلمساز برون
نمايان مي
ها که بر
کند ،چه
ملت ،بخش��ي ديگر از شرافتمندي مردمش را فيلم مي
آورند!
سرش نمي
و اما سخنم در اين مکتوب ناظر به چند سقوط است:
ـ سقوط اندوهبار و دلخراش هواپيمايي ،که دل هر ايراني را خراشيد
هاي مختلف را در دل آتش منجمد کرد
و  65هموطن از تبار و قوم و زبان
جانم:
و اين ،دوسر مصيبت بود ،که به قول سعدي
از درون سوزناک و چشم تر
اي در آتش و نيمي در آب ( نيمي به برف)
نيمه
اي
اي ،در حادثه
پذيري حرفه
رساني منسجم و مسئوليت
ـ سقوط اطالع
که به خصوص در مورد يک خط هوايي خاص ،گويا به امري س��ريالي
است.
بدل شده
داري و سقوط معتبر
ـ و پيامد و نتيجه سقوط فوق ،سقوط خويشتن
شمردن مسائل فني و کارشناسي از سوي بسياري از مردم .يکي به مکالمات
خيالي اس��تناد کرد ،ديگري به طنز ،قله دنا را به عذرخواهي واداشت و
سومي جلوتر از اظهارنظر هر خلباني به وارسي ايمني هواپيما پرداخت و
ديگران و ديگران هکذا.
نگوييد نويسنده سطور در گرمي خانه و نرمي بالش ،از عمق فاجعه
ها هموطن
در س��رماي کوهستان و آن لحظات جدال با مرگ از سوي ده
خيال است؛ بلکه بگوييد ،همين اغتشاشات گفتاري
حس و خوش
خود بي
تواند
است ،مي
و رفتاري ما مردم ،که در مسئوالن ما نيز طبيعت ًا خانه کرده
بخشي از علل اين حوادث باشد.
اگر ما مردم ياد بگيريم درست حرف بزنيم ،در اموري کام ً
ال فني دندان
سازي نکنيم،
سر جگر بفشاريم و اظهارنظر نفرماييم ،در اوج مصيبت ،جوک
آلود
اش سنگين و عصبيت
جو جامعه را بيش از خود حادثه و بار طبيعي
ّ
کارشناسا ِن فع ً
ها نشسته نيز
ال بر کرسي
نسازيم ،شايد متصديان مربوط و نيمه
تر و با تمرکز بيشتر بتوانند به وظايفشان عمل کنند.
اندکي بهتر و مسئوالنه
بپذيريم ،بخشي از مش��کالتي که به عصبي شدن جامعه ما دامن
هاي هوايي،
ه��ا و قضاوت
ه��اي آني ،گفتار
زده اس��ت ،همين هيجان
ست.
هاي الابالي و تنگناسازي بر روند عقاليي
سازي
جوک
مخلص کالم آن که ،ما مردم ،بعد از حوادث و سوانح ،بد نگوييم
و بد نکنيم و اغتشاش فکري در فضاهاي حقيقي و مجازي نياوريم؛ اميد
هاي
ها بر صندلي
تر
ببريم که باألخره روزي هم فرا رسد ،تا با نشستن اليق
حساس و مرتبط با جان مردم ،ما مردم هم لختي آرام و قرار يابيم.

دراین زمينه حمایت و پشتیبانی خواهد کرد و آماده
گفتگو با دوستان خود در اتحادیه اروپا برای تقویت
امنیت و ثبات در منطقه و همچنین ادامه مبارزه با
تروریسم است.
وزیر امور خارجه هلند هم در این دیدار با
تسلیت به دولت و ملت ایران به مناسبت حادثه
سقوط هواپیما و جان باختن شماری از ایرانیان
گفت:اتحادیه اروپ���ا و هلند به عنوان عضوی از
این اتحادیه مصمم اند که روابط خود را در همه
ها با جمهوری اس�ل�امی ایران گسترش و
زمینه
توسعه دهند.
های
خانم" سیخریدکاخ" اظهارداشت:شرکت
هلندی آماده اند که مش���ارکت فعالتری در روند
های
های ایران در ارتباط با فناوری
پیشبرد طرح
نوین  ،کشاورزی و صرفه جویی در مصرف انرژی
ها را برای
داشته باشند و دولت هلند این شرکت
هایشان در ایران ،تشویق و ترغیب
گسترش فعالیت
می کند.
وی با تاکید بر تعهد اتحادیه اروپا به اجرای
برجام،به نقش برجام در توس���عه این روابط در
های مختلف اشاره و بر ضرورت تداوم روند
زمینه
ها میان ایران و اتحادیه اروپا برای تقویت
گفتگو
های مورد عالقه تاکید کرد.
اعتماد سازی در حوزه
وزیر خارجه هلند با اشاره به برنامه موشکی
ایران گفت که نیاز برنامه تسلیحاتی ایران برای دفاع
از خود را مشروع و آن را به رسمیت می شناسیم.
ها برای
كاخ همچنین با بیان ضرورت تالش
پایان دادن به فاجعه انسانی در یمن گفت :هلند
معتقد است که باید فورا در یمن آتش بس برقرار و
فرایند گفتگوی ملی در آن کشور برای ایجاد ثبات
و امنیت آغاز شود.
شمخانی :راهبرد امنیت ملی آمریکا تهدیدی
علیه صلح جهانی است
دبیر ش���ورای عالی امنیت ملی تاکید کرد:
راهبرد امنیت ملی و دکترین هسته ای آمریکا در
دوره جدید تهدیدی جدی علیه صلح جهانی و
نقض منشور سازمان ملل است.به گزارش ایرنا،
علی شمخانی عصر ديروز در دیدار خانم سیخرید
کاخ وزیر خارجه هلند با اس���تقبال از آمادگی دو
کشور به منظور گس���ترش مناسبات در مسائل
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی گفت :همکاری و رایزنی
میان ایران و اتحادیه اروپا به نفع صلح و ثبات در
منطقه و جهان خواهد بود.
های
وی خاطرنشان کرد :پس از برجام فرصت
فراوانی برای افزایش س���طح مبادالت تجاری و
های اقتصادی به ویژه در حوزه
س���رمایه گذاری
انرژی و فناوری فراهم شده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد:
نقض برجام و اتخاذ رویه زورگویانه از س���وی
آمریکا موجب بی اعتمادی و بدبینی گس���ترده
مقامات کش���ورهای مختلف به ساختار و هیات

حاکمه آمریکا ش���ده است و جمهوری اسالمی
ایران این فرصت را یافته اس���ت که ضمن تبیین
های ضدانسانی و غیرقانونی برای
ماهیت تحریم
ش���رکای خود با ایجاد گفتمان و درک مشترک
های پولی دوجانبه و حذف دالر را
مس���یر پیمان
پیگیریکند.
سیخرید کاخ وزیرخارجه هلند هم در این
دیدار با قدردانی از برخورد فعال جمهوری اسالمی
ایران با توافق برجام و اجرای مسئوالنه تعهدات،
گفت :مسیر پیش رو به طور قطع تامین کننده منافع
های مختلف سیاسی و اقتصادی
دو کشور در حوزه
است و باید تالش کنیم تا پایبندی آمریکا به این
توافق هم به طور کامل محقق شود.
ای��ران آم��اده تب��ادل نظر ب��رای حل
آمیز مشکالت منطقه است
مسالمت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در
دیدار وزیر خارجه اس���پانیا آمادگی ایران را برای
تبادل نظر در حل مسالمت آمیز مشکالت منطقه
المللی اعالم کرد و گفت :راه حل
طبق قوانین بین
ای ،سیاسی است و سرنوشت
مش���کالت منطقه
منطقه را باید به م���ردم آن واگذار و از دخالت
بیگانگان جلوگیری کرد.
علی اکبر والیتی ديروز در دیدار آلفونسو
داستیس وزیر خارجه اسپانیا به مناسبات دو کشور
اشاره کرد و اظهارداشت :منطقه حساس خاورمیانه
نیاز به یک نوع مش���ارکت و محافظت همگانی
جهانی برای حل مسائل مهم دارد و خوشحالیم که
اروپا به طور عام و اسپانیا به طور خاص سیاست
متفاوت و مثبت تری نس���بت به کشورهای این
منطقه دارند.داستیس وزیر خارجه اسپانیا هم در این
دیدار گفت :امیدوارم بتوانیم روابط دو جانبه ایران و
اسپانیا را هر چه بیشتر عمق ببخشیم؛ من با روحیه
دوستی و گفتگو به ایران آمده ام و امیدوارم در سایه
همین گفتگوها به برقراری ثبات در منطقه و جهان
کمک کنیم.وی تاکید کرد :حامل پیام برای تعمیق
هر چه بیشتر روابط دو کشور هستم.
ديدار والیتی با وزیر خارجه هلند
عضو مجمع تش���خیص مصلحت نظام
همچنين گفت :روابط بسیار خوبی بین ایران و
هلند وجود دارد و قدمت این روابط به  400سال
برمی گردد.
علی اکب���ر والیتی این مطلب را ديروز در
دیدار سیخرید کاخ وزیر خارجه هلند بیان کرد.
وی اظهار داشت :ما شاهد این هستیم که روابط
بسیار متناسب و مناسبی بین دو کشور از جمله در
زمینه فرهنگی وجود دارد و امید است روابط دو
جانبه هر چه بیشتر و به صورت ساختاری افزایش
یابد .سیخرید کاخ وزیر خارجه هلند هم با اشاره
به قدمت روابط ایران و هلند بر ضرورت توسعه
این روابط در سایه قدمت روابط موجود بین دو
کشور تاکید کرد.

حداكثر افزايش حقوق كارمندان در سال آينده  20درصد تعيين شد

نمایندگانمجلسشورایاسالمیجزئیاتافزایشحقوق
و مزایای مستمر کارکنان دولت در سال آینده را تعیین کردند.
به گزارش مهر ،نمایندگان مجلس در جلسۀ علنی عصر
دیروز و در ادامۀ بررسی بندهای هزینهای الیحۀ بودجۀ سال
آینده ضوابط افزایش حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده
تصویب کردند.نمایندگان در بند الف تبصره ۱۲الیحه بودجه
۱۳۹۷مقرر کردند افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر
ازقبیل اعضای هیأت علمی ،کارکنان کش���وری و لشگری و
قضات به طور جداگانه توس���ط دولت در این قانون انجام
میگیرد؛ بهنحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده  ۷۸قانون
مدیریت خدمات کش���وری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶در
حکم حقوق ،بدون تغییر باقی بماند.
نمایندگان در ادامه و در بررسی سازوکار افزایش حقوق
کارکنان دولت در سال آینده ،دولت را مکلف کردند «حقوق و
مزایایمستمرگروههایمختلفحقوقبگیرشاغلدستگاههای
اجرایی موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کش���وری و
ماده ۲۹قانون برنامۀ شش���م توسعه و اعضای هیأت علمی و
قضات را بهصورت پلکانی نزولی بهگونه ای افزایش دهد که
طبقات پایینتر افزایش حقوق بیشتری داشته باشند .حداکثر
میزان افزایش حقوق ۲۰درصد خواهد بود».همچنین براساس
بخش دیگری از این مصوبه «مقامات موجود ماده ۷۱قانون
مدیریت خدمات کشوری ش���امل رؤسای سه قوه ،معاونان
رئیس جمهوری ،اعضای شورای نگهبان ،وزیران ،نمایندگان
مجلس ،س���فیران ،مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و
رؤسای دس���تگاههای اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت
خدمات کشوری ،اس���تانداران و شهرداران مراکز استانها و
اعضای شورای ش���هر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷مشمول

افزایش حقوق نمیشوند».در جریان بررسی این دو بند معاون
اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت و در
مخالفت با عدم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و قضات،
افزایش نیافتن حقوق این دو گروه را بهمعنای مالیات بر علم و
مالیات بر عدل توصیف کرد و آن را مغایر سیاستهای کلی
علم و فناوری در زمینۀ بهبود معیشت استادان و نیز مخالف
قانون برنامۀ ششم توسعه توصیف کرد.همچنین در این جریان
پیشنهادی مطرح ش���د که از سال آینده حقوق همۀ کارکنان
دولت بهصورت مساوی افزایش یابد اما به دولت اجازه داده
شود تا حقوق طبقات پایین را تا ۱۰درصد بیشتر افزایش دهد
اما در نهایت هیچ کدام از این پیشنهادها به تصویب نرسید و با
متن اشارهشده در مجلس موافقت شد.
تعیین سقفپاداش پایان خدمت
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبهای برای پاداش پایان
خدمت کارکنان دولت سقف تعیین کردند.
بر این اساس ،پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت
پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری کارکنان
دولت مصوب  »۱۳۷۵ /۲ /۲۶و اصالحات آن و پاداشهای
مشابه به مقامات ،رؤسا و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی
موضوع ماده ( )۲۹قانون برنامۀ ششم توسعۀ جمهوری اسالمی
ایران و موضوع مادۀ ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری و
همچنین وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی
اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع
ماده ( )۷۶قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا
سقف ۳۰سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالک محاسبه
قرار میگیرد ،خواهد بود.
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