نماینده مجلس :آقای روحانی! از شما پذیرفته
نیست که بگویید اختیاری ندارم

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:

اوجگیری فساد
درمقابلتحریم

شرکتهای
اروپاییمیتوانند
از ایران
نفت بخرند

کواکبیان :بانک مرکزی دریافتکنندگان
ارز4200تومانی را اعالم کند؛ مشکل اصلی کشور
فساد است ،نه تحریم
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره 703 :سال سوم 8صفحه تکشماره 5000 :تومان

رئیس ستاد انتخابات استان فارس :افراد شش ماه قبل از انتخابات باید استعفا داده باشند

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

غفلت از ایدز
درمورد ایدز و راههای ابتال به آن کمتر صحبت
میشود .در خاطر دارم در اوایل دهه  80کمتر کسی درمورد
این مهم صحبت میکرد؛ اما خانمدکتر بهشتی که مسئولیتی
در این مهم داشــتند ،در بیمارستان شــهید فقیهی شیراز
دفتری داشتند و برای مبارزه با این بیماری خطر ناک آستین
همت باال زده بودند.
در مدارس در اینباره صحبت نمیشــد .صحبت در اینباره
ورود به خطوط قرمز بود .هرچند بهترین مکانی که میشــد
درمورد پیشگیری از ایدز تذکر داد ،همین مدارس بود؛ موانع
بازگو کردن این بیماری و روشهای ابتال به آن بســیار بود.
دانشآموزان درمورد ابتال به اعتیاد هم اطالعاتی در مدارس
دریافت نمیکردند و همین عامل (ناآگاهی) باعث شده بود در
راه خانه و مدرسه گاه گرفتار اعتیاد شوند...

آغاز ماراتن مجلس
احمدیزاده :نامزدها تا 16خرداد از مناصب قانونی که در ماده  29ذکر شده ،استعفا بدهند
صفحه 3
تا فروردین  98چین ،عراق و جمهوری کره
مقاصد اول صادرات ایران بودهاند

روند تجارت
کاهشی شد

ادامه در صفحه 2

مدیرکل آموزشوپرورش فارس در جمع
رؤسای داخلی اداره کل تأکید کرد:

لزوم اشراف کامل
مدیران به سند
تحول بنیادین
آموزشوپرورش

صفحه 5

صفحه 4

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
استان خبر داد:

افزایش
سپردههای
بانکی فارس

کمک میلیاردی
خیرین سالمت
به سیلزدگان
شیراز
صفحه 4
علی مطهری:

روش دولت در خصوص افزایش حقوقها برخالف هدف مصوبه مجلس است
تذکر شــفاهی جلســه علنی نوبت عصر دیروز مجلس
گفــت :مجلس در باب حقوق و دســتمزد ۵میلیون نفر
شاغل و بازنشسته تصمیم گرفت .دولت تصمیم داشت
که حقوق افــراد را ۲۰درصد افزایش دهد؛ ولی مجلس
معتقد بود که این ۲۰درصد برای همه یکســان نیست
و ظلم اســت .پس مجلس مصوبــهای را گذراند و برای
حقوق ۵میلیون نفر شــاغل و بازنشسته تصمیم گرفت.
ولی متأسفانه تصویب نامه دولت برعکس مصوبه مجلس
در حال اجرا است .وی افزود :براساس روندی که دولت
اعتقاد دارد ،افــرادی که یک میلیون و ۲۴۰هزار تومان
حقــوق دریافت میکنند افزایش ۴۰۰هــزار تومانی به
عالوه ۳.۰۲درصد دارند .افــرادی که ۲۰میلیون حقوق
میگیرنــد اضافه ۴۰۰هزار تومانی بــه همراه ۱۶درصد
دارند .این ۱۶درصد یعنی ۶درصد بیشــتر از آن چه در
قانون مصوب کردیم است؛ یعنی آنها پلکانی را معکوس
اجرا میکنند .مجلس براســاس سوگندی که یاد کرده

اســت وظیفه دارد .در کشــور اعتراض عمومی(به این
موضوع) افزایش پیدا کرده اســت .همین جا باید تأکید
کنیم که مجلس ،دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور
به این موضوع ورود کند .کارمندان در سراســر کشور و
بازنشستگان بدانند که قانون مجلس قطعاً اجرا میشود.
نباید نگران باشــند .کلیه احکام صادر شده در خصوص
این افزایش حقوقها باطل و غیرقانونی است .مجلس با
هماهنگی دولت قانون را اجرایی میکند.
علی مطهری ،رئیس وقت جلسه علنی نوبت عصر دیروز
مجلس در پاســخ به اظهارات حاجیبابایی گفت :تذکر
شما قابل توجه است .فلسفه مصوبه مجلس این بود که
فاصله میان حقوقها کاهش پیدا کند .این روشــی که
دولــت در خصوص ۱۰درصد عمل میکند خالف هدف
مصوبه مجلس اســت .کمیســیون برنامه و بودجه باید
موضوع را بررسی کند و گزارش را به هیئت رئیسه بدهد
تا اقدام شود.

ب معتادان بیبضاعت»
ش آسی 
راهاندازی سامانه «کاه 
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،سازمان فنی و
حرفهای و کمیته امداد امام خمینی(ره) است.
پرنده با اشــاره به ماده  ۴آییننامــه مذکور مبنی
بــر «برنامهریزی و مدیریت خدمــات موضوع این
آییننامه اجرایی با هماهنگی دســتگاههای اجرایی
ذیربط بــر عهــده وزارت رفاه میباشــد» گفت:
همچنین طبق ماده ( )۲۰وزارت رفاه موظف شــده
است بهمنظور بهینهســازی برنامهریزی ،مدیریت
اجرایی ،نظارت و تسهیل فعالیتهای مندرج در این
آییننامه اجرایی ،سامانه مدیریت خدمات درمان و
کاهش آسیب معتادان بیبضاعت را راهاندازی کند.
مدیرکل دفتــر امور آســیبهای اجتماعی وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیــان اینکه به این
منظور دفتر امور آسیبهای اجتماعی معاونت رفاه
اجتماعی در جلسات کارگروهی متعدد متشکل از
نمایندگان دفتر امور آســیبهای اجتماعی وزارت
متبوع ،ســتاد مبارزه با موادمخدر (اداره کل درمان

و حمایتهای اجتماعی) ،سازمان بهزیستی کشور
و صاحبنظران و ســازمانهای مردمنهاد ،موضوع
«راهاندازی سامانه معتادان بیبضاعت و امکان ارائه
خدمات بهینه درمان ،کاهش آسیب و حمایتهای
اجتماعــی» از طریق آن ســامانه را مــورد بحث و
بررسی قرار داد.
وی افزود :هدف از راهاندازی ســامانه مذکور ایجاد
هماهنگی ،انســجام و همافزایــی در ارائه خدمات
حمایتی و درمانی مختلف توســط ســازمانهای
متعدد به معتادان بیبضاعت است.
پرنده اضافه کرد :امید آن میرود که با اجراییشدن
آییننامه مذکور و در رأس آن ،با راهاندازی ســامانه
مدیریت خدمات درمان و کاهش آســیب معتادان
بیبضاعــت ،ارائه حمایتهــای اجتماعی یکپارچه
کــه از واالترین اهــداف مورد نظــر قانونگذاران و
سیاســتگذاران جهت مدیریــت هماهنگ خدمات
درمان و کاهش آسیب اعتیاد است ،محقق شود.

تأکید سخنگوی کرملین بر حمایت روسیه از برجام در برابر آمریکا
سخنگوی کاخ کرملین دستور کار دیدار پوتین با پمئو
را اعــام و بار دیگر بر موضع حمایتی روســیه از برجام
تأکید کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس ،دیمیتری
پسکوف ،ســخنگوی کاخ کرملین اظهار کرد :در مورد
جدیتریــن موضوعات گفتوگو خواهد شــد .مواردی
مانند روابط دوجانبه ،ثبات اســتراتژیک ،مسائل مربوط

صفحه 5

مدیرعامل مجمع خیرین
تأمین سالمت فارس اعالم کرد:

صفحه 3

مدیرکل دفتــر امور آســیبهای اجتماعی وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی اعالم کرد :وزارت رفاه
طراحی و راهاندازی سامانه مدیریت خدمات درمان
و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت را در دستور کار
خویش قرار داده است .احمدرضا پرنده در گفتوگو
با ایســنا ،در اینباره اظهار کــرد :آییننامه اجرایی
درمان و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت موضوع
تبصره  ۲مــاده  ۱۵قانون مبارزه بــا موادمخدر در
دیماه ســال  ۹۶توسط رئیس جمهور تصویب و به
کلیه دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
وی افزود :یکی از اهداف اصلی آییننامه مورد اشاره،
ارائه حمایتهای اجتماعی منســجم و هماهنگ از
طریــق ایجاد همافزایی میان 11دســتگاه مربوطه
از جملــه وزارت رفاه ،وزارت بهداشــت ،ســازمان
بهزیستی ،سازمان ثبت احوال ،سازمان بیمه سالمت،
وزارت دادگستری ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم قوهقضائیه ،سازمان شهرداریها ،سازمان

ترخیص تا  ۴۸ساعت بعد از اظهار

صفحه 3

جمعآوری
 89معتاد
كارتنخواب
و متجاهر
در شیراز

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمیبا انتقاد
از عملکرد دولــت در خصوص افزایش حقوق کارمندان
و بازنشستگان گفت :احکام صادر شده در این خصوص
باطل و غیرقانونی اســت .همچنین علی مطهری رئیس
وقت جلســه بیان کرد :این روشی که دولت در خصوص
۱۰درصد عمل میکند ،خالف هدفی اســت که مصوبه
مجلس داشت .به گزارش ایسنا ،حمیدرضا حاجیبایایی
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســامیدر

گرهکاغذی
باز شد

به خلعسالح ،مسئله ایران ،سوریه و ونزوئال و همچنین
عاریسازی شبهجزیره کره از سالح اتمیدر دستورکار
دیدار والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه با مایک
پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا قرار دارد.
پســکوف در جــواب خبرنگاران که پرســیده بودند آیا
روسیه و اتحادیه اروپا میتوانند در زمینه برجام بر آمریکا
تأثیر بگذارند یا نه ،گفت :هم اروپا و هم روسیه معتقدند

که پایبندی مــداوم به اصول برجام و تالش برای حفظ
این توافق ضروری است.
مایک پمپئو که سفر روز دوشنبه خود به مسکو را برای
دیدار با مقامات اروپایی در بروکســل و گفتوگو درباره
ایران لغو کرده بود ،دیروز برای دیدار با سرگئی الوروف،
وزیر امور خارجه و والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه
به سوچی رفت.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

اگر موضوع هستهای به شورای امنیت برود ،دیگر برجامیدر کار نخواهد بود
سخنگوی سازمان انرژی اتمیبا بیان اینکه
اگــر اروپا موضوع هســتهای را به شــورای
امنیت ببرد ،برجام از بین خواهد رفت ،گفت:
چنانچه اروپاییها بــرای حفظ برجام کاری
نکنند؟ به غنیسازی اورانیوم پیش از توافق
بازمیگردیم.
به گزارش ایسنا ،بهروز کمالوندی ،سخنگوی
ســازمان انرژی اتمیایــران در گفتوگو با
شــبکه پرس تیوی درباره اظهارات حســن
روحانی ،رئیس جمهور کشــورمان مبنی بر
کاهش تعهدات برجامیایران اظهار داشت :ما
طی یک بازه زمانی ۶۰روزه ،برخی از تعهدات
خود در برجام را به حالــت تعلیق درمیآوریم و
این فرصت را به کشورهای اروپایی میدهیم تا به
تعهدات خود برگردند .در واقع ،از این طریق سعی
داریم تا عــاوه بر رفع تحریمها ،به ثمرات برجام
که تاکنون محقق نشده است ،دست یابیم.
وی در خصوص اقدام اتحادیــه اروپا مبنی بر رد
مهلت ۶۰روزه ایران گفت :ایران حداقل یک سال
صبر کرد تا ببیند کشورهای اروپایی چه واکنشی
را در قبال خروج آمریکا از برجام در دســتور کار
قرار میدهند .آنها در این مدت ،وعدههای زیادی
دادند؛ اما در عمل و در خصوص مواردی همچون
ســازوکار مالی  SPVو یا اینستکس عزم جدی از
طرف اروپاییها مشاهده نشد .آنچه ما به دنبال آن
هستیم ،چیزی جز برداشته شدن تحریمها نیست
و متأســفانه در طی این مــدت ،اقدامیجدی از
سوی غربیها در این زمینه انجام نگرفت.
کمالوندی افزود :از این رو ،فکر میکنیم که اکنون
زمان آن رســیده تا اروپاییها اقدامیانجام دهند
که نشان دهند خواهان تغییر این وضعیت هستند
و این پنجرهای اســت که در برابر اروپاییها قرار
گرفته و نباید آن را یک ضرباالجل تعبیر کرد .ما
به طور داوطلبانه به تعهدات خود در برجام پایبند
بودهایم؛ اما آنهــا به تعهدات خود عمل نکردهاند.
درواقع ،ما برای مدت زمان ۶۰روز اقداماتی را که
کشورهایی اروپایی در این زمینه انجام خواهند داد،
مورد ارزیابی قرار میدهیم و در آن زمان تصمیم
خواهیم گرفت که آیا به پایبندی داوطلبانه خود
به برخی از تعهدات ادامه دهیم یا خیر .سخنگوی
ی در ادامه ،اقدامات اروپاییها
ســازمان انرژی اتم 
برای حفظ برجام از قبیل راهاندازی اینســتکس
را ناکافــی و فاقد کارایی دانســت و گفت :ما باید
میان توانایی و تمایل اروپاییها ،تمایز قائل شویم.
فکر میکنم که آنها تمایل دارند کارهایی را انجام
دهند اما قادر به انجام آن نیســتند .از این جهت،
زمان بیشتری به آنها دادهایم تا مشخص شود که
آیا میتوانند راهی را برای حل این مســئله پیدا

کنند یا خیر .در واقع ،بیش از یک ســال اســت
که منتظریم اقدامیجدی را از ســوی اروپاییها
به منظور باز کردن راههایــی پیش روی تجارت
ایــران در زمینههایی همچون فروش نفت ،خرید
و فروش کاال و روابط بانکی ببینیم .سازوکارهای
اینســتکس و  SPVنشــان دادند که اروپاییها
با توجه به توانشــان کارهایی را انجام دادند و به
همین دلیل نیز ما این مکانیسمها را پذیرفتیم تا
ببینیم که آیا میتوانند راهی را برای تجارت عادی
میان ایران و دیگر کشورها باز کند یا خیر.
وی تأکید کرد که امــا حداقل تا به امروز این دو
ســازوکار عملی نشــدند و دیگر نمیتوان منتظر
ماند .اگر اروپاییها میخواهند کاری انجام دهند،
بهتر است قبل از دیر شدن دست به کار شوند.
بهروز کمالوندی خاطرنشان کرد :اگر اتحادیه اروپا
این مسئله را به شورای امنیت ببرد ،در واقع این
معاهده از بین خواهد رفت و فکر نمیکنم که دیگر
این معاهده پابرجا بماند .جمهوری اسالمیایران
قطعاً اقدامات جدی و محکمیرا برای احقاق حق
ملت خود انجام خواهد داد و هر واکنشی محتمل
اســت .این واکنش ممکن است خروج از برجام و
یا هر چیز دیگری باشد .بنابراین ،این مسئله باید
میان سران کشورهای عضو حل شود.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمیدر پاسخ به این
ســوال که چه زمانی طول خواهد کشید تا ایران
به میزان غنیسازی خود در زمان پیش از برجام
برســد ،تصریح کرد :دکتر صالحی چند روز پیش
اعالم کرد که بیشــتر از چهــار روز طول نخواهد
کشید تا بتوانیم میزان غنیسازی اورانیوم خود را
از ۳.۶۷درصد تعیین شده در برجام به ۲۰درصد
یا هر میزان که مدنظر داریم ،برســانیم .اگر بعد
از این ۶۰روز اروپاییها گامهایی را برای برداشته
شدن تحریمها برندارند ،ما میزان غنیسازی را به
باالتر از ۳.۶درصد خواهیم رســاند و درباره آینده
رآکتور آب ســنگین خنداب نیز تصمیم خواهیم
گرفت و ممکن است مدرنسازی را در دستور کار
قرار دهیم .همه اینها به اروپاییها بســتگی دارد

و باید منتظر بمانیم که نقش خود را در این
زمینه چگونه ایفا خواهند کرد.
وی در پاســخ به ســوالی درباره دلیل اقدام
آمریــکا برای وضع تحریمهــای جدید علیه
فلزات صنعتی ایران از قبیل آهن ،آلومینیوم
و مــس پس از اعالم تعلیق برخی از تعهدات
ی ایران گفت :مــا باید حداقل در این
برجام 
مورد ،آمریکا را از اروپا جدا کنیم .آمریکاییها
ی تالش خود را برای اعمال فشار بیشتر
تمام 
بر ایران به کار بســتهاند و بــه همین دلیل
اســت که شاهد چنین اقداماتی از سوی آنها
هســتیم .اما این فشــار بر مردم ایران وارد
میشود که اقدامیغیرانسانی است .در حقیقت،
فردی را در میان مردم عــادی یا نخبگان جهان
پیدا نخواهید کرد که سیاســتهای آمریکایی را
سیاســتهای منطقی بداند .ما میان رویکردهای
آمریکا با رویکردهای اروپا تفاوت قائلیم و معتقدیم
که خود اروپاییها نیز با سیاستهای آمریکا موافق
نیستند.
ایــن مقام ایرانی ادامه داد :اروپاییها بارها مواضع
خودشــان را نســبت به آمریکا پس از خروج این
کشــور از برجام اعالم و عنــوان کردهاند که این
اقدامات آمریکا ،ســودی بــرای هیچکس ندارد و
این اقتصاد و سیاســت جهانی هستند که متضرر
میشــوند و بر تمامیکشــورهای جهــان تأثیر
میگذارد .شاهدیم که نه تنها کشورهای اروپایی،
بلکه دیگر کشــورهای جهان نیز نگاه خودشان را
نســبت به آمریکا تغییر دادهانــد و به اعتقاد من،
طولی نخواهد کشــید که جبهــهای متحد علیه
آمریکا در جهان شکل خواهد گرفت.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمیدر پاســخ به
این ســوال که در صورت عــدم موفقیت اروپا در
متقاعد کردن ایران در ایــن بازه زمانی دو ماهه،
چه سرنوشتی در انتظار برجام خواهد بود ،اظهار
داشــت :ابتدا باید به آینده امیدوار بود و معتقدم
که کشورهای اروپایی منطقیتر از آمریکا هستند
و اگرچه ممکن اســت از سوی آمریکا ،فشارهایی
به آنها تحمیل شــود؛ اما آنها با واقعیتها زندگی
میکنند و میدانند که ما در منطقهای هستیم که
بسیار بیثبات است.
وی افزود :همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم ،ما
در گام بعدی برخی دیگر از تعهدات خود را تعلیق
میکنیم؛ امــا امیدواریم اروپاییها به راهکارهایی
برای بهتر کردن شــرایط برای ایران و همچنین
برداشتن فشــار تحریمها دســت یابند تا از این
طریق ،تعادلی میان تعهدات و حقوق ایران ایجاد
شود ،چرا که ایران عالوه بر تعهدات ،از حقوقی نیز
برخوردار است که میبایست محقق شوند.

