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درآمد ساالنه کارگر به اندازه یک گوشی 
 تلفن همراه نیست

 دستکاری در اقتصاد
 به زیان 97 درصد 
جامعه است
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رئیس جمهوری با تأکید بــر ضرورت جدیت 
در اقدامات پیشــگیرانه از کرونا و پرهیز از هرگونه 
عادی انگاری، گفت: همه دســتگاه ها و نهادها در 
سراسر کشور باید همچنان آمادگی خود را در مقابله 
با کرونا حفظ کنند و پرداخت مطالبات کادر درمان با 

اولویت انجام شود. 
ش  ر ا گــز بــه 
پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، سید 
ابراهیم رییسی در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا 
با اشــاره به رفــع برخی 
محدودیت های کرونایی 
در کشــور گفت: اولویت 
اصلی، حفــظ و صیانت از 

سالمت دانش آموزان، دانشجویان،  کارگران و آحاد 
مردم است و حتماً باید بازگشایی ها همراه با رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی و جایگزینی روش های 
هوشمند باشد.رییس جمهوری با انتقاد از سست 
شدن رعایت شیوه نامه های بهداشتی در حمل و 
نقل زمینی و هوایی، گفت: نباید با پایین  آمدن آمار و 
شاخص های ابتال به کرونا، رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی دچار سســتی شود.رییسی با تأکید بر 
لزوم بروزرسانی شیوه نامه های پیشگیری از کرونا، 
گفت: باید وزارت بهداشــت و درمان با همکاری 
سایر دستگاه ها برای بروزرسانی این شیوه نامه ها 
اقدام کند.رییــس جمهور با تأکیــد بر ضرورت 
حمایت از واکسن های ایرانی، گفت: دانشمندان 
و متخصصان کشــورمان 
تالش ارزشمندی در تولید 
واکســن داخلی داشتند 
که بایــد از آن ها حمایت 

حقوقی و مالی شود.
رییســی در ادامــه 
بــا قدردانــی از تالش و 
فداکاری کادر بهداشت و 
درمان تأکید کرد: پرداخت 
مطالبات کادر درمان کشــور با اولویت انجام شود.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود 
تشویق و اقناع ســازی مردم برای تزریق واکسن را 
حائز اهمیت دانست و گفت: الزم است تاثیر دریافت 
واکسن برای جامعه به خوبی تبیین شود تا شاهد 
افزایش روند واکسیناسیون و رسیدن به آمار باالی 

۸۰ درصد در این زمینه باشیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس 
 FATF شورای اسالمی گفت: عدم الحاق ایران به
هیچ تاثیری در دادوستدهای بین المللی کشورمان 

ندارد و ضرورتی ندارد ما این تعهدات را بپذیریم. 
مهر نوشت: حجت االســالم حسین جاللی، 
در واکنش بــه برخی از افراد و جریانات سیاســی 
که معتقدند عدم پیوســتن ایران به FATF مانع 
انجام دادوستد بین المللی می شود، اظهار داشت: 

هیچ ضرورتی ندارد که جمهوری اســالمی ایران 
تعهداتی را بپذیرد و اجرا کند که ساخته و پرداخته 

غربی هاست.
وی بیان کرد: ایران باید متناســب با نیازهای 
خودش تعهد دهد و اگر FATF ضروری است، باید 
طرح ها و لوایح آن را خودمان تهیه و تصویب کنیم و 
نباید کشورهای خارجی در عرصه بین الملل برای ما 

نسخه بپیچند و ما را ملزم به اجرای آن کنند

عضو جبهه اصالحات ایران و رئیس شــورای 
مرکزی حزب همبستگی ایران اسالمی گفت: یکی 
از نتایج یکدست شدن قدرت، سخت تر شدن نظارت 

همگانی است. 
محمد ســاالری در گفت وگو با پیام نو در رابطه 
با یکدستی قوا در ســاختار سیاسی کشور و معایب 
و مزایای این شرایط، گفت: همسو شدن و به قولی 

همگرایی میان نهادهای 
انتخابی، انتصابی و مراکز 
تصمیم گیــری در ایران 
اگر چه در شــرایط کنونی 
می تواند مزایایی داشــته 
باشــد و برخــی موانــع 
تصمیم گیــری را برطرف 
کند اما تردیدی نیســت 
که با توجه به خاطرات تلخ 

گذشــته، معایب و مضرات آن بسیار نگران کننده 
است.وی ادامه داد: تصمیم به همسو شدن نهادهای 
انتخابی با دیگر مراکز قدرت اگر به طور کامل از سوی 
مردم اتخاذ شده باشد، قابل پذیرش است اما اگر نتیجه 
نگاه حذفی و پیامد مداخالت دیگر نهادها باشد، باید 
نسبت به نتایج آن به دیده تردید نگریست چراکه از 
حمایت حداکثری مردم و نخبگان جامعه برخوردار 
نخواهد بود.ساالری همچنین با تاکید بر اهمیت و 
ضرورت نظارت مردم و رســانه ها برای اداره هرچه 
بهتر امور کشور، تاکید کرد: یکی از نتایج یکدست 
شدن قدرت، ســخت تر شــدن نظارت همگانی و 
همچنین نقد مراکز تصمیم گیری و مسئوالن است 
که می تواند نتایج مخربی برای کشــور به بار آورد و 
همین امر ضرورت و اهمیت حضور موثر و منتقدانه 
نخبگان و رسانه ها در عرصه سیاسی کشور را بیش 
از پیش می کند.وی افــزود: یکی از نتایج نامطلوب 
حذف گروه های سیاســی و غیرهمســو از فرآیند 
انتخابات و حضور در مراکز و نهادهای تصمیم گیر 
را می توان افزایش سرخوردگی و ناامیدی عمومی 
از تاثیر نقش مردم در اداره کشــور دانست؛ چراکه 
کنار گذاشتن سالیق مختلف و جریانات سیاسی به 
منزله حذف بخش مهمی از افراد جامعه از ساختار 

اداره کشور خواهد بود که این امر نیز از نگاه مردم و 
قضاوت آنان پنهان نمی ماند.عضو جبهه اصالحات 
ایران درخصوص نقش آفرینی فعاالن سیاســی و 
اجتماعی در چنین شرایطی، اظهار داشت: نهادهای 
مدنی، احزاب و شــخصیت های مورد وثوق مردم 
در زمان یکدست شــدن قدرت، وظایف به مراتب 
سنگین تری برعهده دارند، به این خاطر که عالوه بر 
نظارت و نقد منصفانه قوا و 
مراکز تصمیم گیری باید 
از نهادینه شدن ناامیدی و 
سرخوردگی در جامعه نیز 
که می تواند به بی تفاوتی 
اجتماعی نسبت به عملکرد 
مســئوالن منجر شــود، 
جلوگیری کننــد.وی در 
ادامه شیوع منفت طلبی 
و رخنه منفعت طلبان در میان جریانات سیاسی و 
رسانه ها را آفت بزرگ یکدست شدن قدرت دانست 
و تصریح کرد: با توجه به سخت شدن نظارت عمومی 
و افزایش هزینه انتقاد در چنین شــرایطی، برخی 
ترجیح می دهند یا سکوت کنند و یا برخالف مشی 
گذشته شــان به جریان حاکم بپیوندند تا لطمه ای 
به منافع شــان وارد نشــود و همین امر می تواند به 
پاشنه آشیل احزاب، رســانه ها و نهادهای مردمی 
و مستقل تبدیل شــود و روند ناامیدی و بی تفاوتی 
عمومی را تسریع کند.رئیس شورای مرکزی حزب 
همبستگی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به 
انتقادپذیری مســئوالن و دولتمردان، گفت: همه 
مسئوالن و  به خصوص دولت مدعی شنیدن انتقادات، 
شفافیت و پاسخگویی هستند و باید امیدوار بود تا با 
کنشگری های دلسوزانه فعاالن سیاسی و اجتماعی، 
امکان محدودیت افزایی برای منتقدان از سوی برخی 
جریان های تندرو سلب شود و فضای تصمیم گیری 
در کشور علیرغم یکدســت شدن قدرت، به سمت 
نقد منصفانه و پاســخگویی متعهدانه حرکت کند 
که در غیراینصورت در آینده شاهد آسیب جدی به 
جمهوریت نظام و مردم ساالری دینی از سوی برخی 

جریان های اقتدارگرا در کشور خواهیم بود.

یک نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی 
گفت: آن چیزی که در دولت سیزدهم من را بسیار 
نگران کرده اســت، انتصابات فامیلی است، آقای 
رئیســی باید توجه کند که ایــن اقدامات به ضرر 
شخص اوست ایشان شاید در فشار قرار می گیرد، اما 
باید مقاومت کند، نباید زیر بار انتصابات فامیلی برود.
حجت االســالم ناصر قوامــی در گفت وگو با 
خبرنــگار ایلنــا، دربــاره اهمیت ارائــه گزارش 

۱۰۰ روزه فعالیــت دولــت از 
ســوی رئیس جمهور گفت: 
متاســفانه در همــه دولت ها 
برخــی وعده هایی می دهند و 
می خواهند کاری انجام دهند 
که نمی شــود. ایــن نماینده 
پیشین مجلس شورای تاکید 
کرد : ظرف ۱۰۰ روز نمی شود 
حرکاتی انجام داد که موجب 

رضایت مردم و قانع شدن آنان شود،  به هیچ عنوان 
امکان ندارد ظرف ۱۰۰ روز بتوان کاری انجام داد.وی 
خاطرنشان کرد: متاسفانه وعده های کاندیداها در 
انتخابات از جمله نمایندگان و روسای رئیس جمهور 
و یا سایر نامزدهای انتخابات، دیگر یک شعار بیش 
نیست و تحقق این وعده ها کار بسیار دشواری شده 
اســت.قوامی ادامه داد: قبل از انقالب من مسائل 
سیاسی را تعقیب می کردم؛ بگذارید مثالی برای 
شما بزنم زمانی که انتخابات مجلس در قزوین برگزار 
می شد، یک نماینده ای حرفش این بود که آب را از 
شاهرود به این شهر می آورد در صورتی که برای این 
کار باید یک تونلی به طول ۲۶ کیلومتر می زدند که 
با توجه به امکانات آن موقع آسان نبود، زمانی که 
این آقا نماینده شد، به واسطه مشکل آب شاهرود، 

باغش با خشکسالی روبرو شــد. آقای نماینده به 
شهردار نامه زد که ۲ الی ۳ تانکر آب به ما بدهید تا باغ 
از خشکسالی در بیاید شهردار هم پایین همان نامه 
نوشت هر موقع آب به شاهرود آمد، ما این تانکرها 
را به شــما می دهیم، حرفم این است که برخی از 
وعده ها پایگاه اساسی ندارد.وی یادآور شد: انتخابات 
هم محل وعده هاست اما نباید وعده هایی بدهیم 
که نتوانیم آنها را محقق کنیم.این نماینده پیشین 
مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: به شــخصه 
به دولت آقای رئیســی 
امیدوار نیستم، اما باید 
وقت و مهلت داد، حاال 
قضاوت درباره عملکرد 
دولت زود است این که 
بگوییم آقای رئیسی چه 
کاری کــرده و یا نکرده 
است یک مقداری برای این حرف ها باید دست نگه 
داشت، از سوی دیگر آنها هم باید بیایند صاف و ساده 
بگویند که این شعار بوده اما نتوانستیم عملیاتی اش 
کنیم توان برآورده کردن برخی از وعده ها را نداریم.

قوامی گفت: باید یک مقداری به این مســائل 
توجه شود و کاری مخالف با آنچه که وعده داده اند، 

صورت نگیرد که این ها به ضرر آقای رئیسی است.
وی افزود: من آقای رئیسی را می شناسم ایشان 
آدمی کامالً منضبط هستند و در دستگاه قضا با وی 
همکار بودم و می دانــم که چه خصوصیاتی دارند، 
بنابراین از ایشان می خواهم به این انتصابات توجه 
کنند و زیر بار نروند؛ چراکه این دست اقدامات به نفع 
آقای رئیسی و مردم نیست و منافع ملی را باید حفظ 

کرد اما این انتصابات درست نیست.

گفتوگوگفتوگوخبر

رئیس جمهور:

  پرداخت مطالبات کادر درمان
 با اولویت انجام شود

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس:
عدم پذیرش FATF هیچ تاثیری در دادوستدهای 

بین المللی کشورمان ندارد

عضو جبهه اصالحات ایران در گفت وگو با پیام نو: 

 مضرات یکدستی قوا
 بسیار نگران کننده است 

قوامی در گفت وگو با ایلنا:

 انتصابات فامیلی به ضرر رئیسی است 

برخی سناتورهای امریکایی خواستار لغو دیپلماسی با تهران شدند

 تردید ایران؛
 تهدید جمهوری خواهان 

سياست 2

سياست 2

طرح ممنوع الخروجی سه ساله مدیران پس از مسئولیت، 
در یک قدمی تصویب نهایی است

 »صیانت« از نظام
  با جلوگیری 

وج مقامات! از خر
جالل رشــیدی کوچی، عضو کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شــوراها خبر داده است 
که در طــرح ممنوع الخروجــی مدیران پس 
از پایــان مســؤولیت ، در نهایت کمیســیون 
قضایــی و حقوقی زمــان ممنوع الخروجی را 
۳ ســال تصویب کــرد که می کوشــیم با این 

کار از اطالعــات ایران صیانت کنیــم.او که از 
طراحان اصلی این طرح اســت به خبرگزاری 
فارس گفته  فقط یک ماده از طرح مذکور باقی 
مانده و تمامی مواد آن در کمیســیون قضایی 
و حقوقی مجلس شــورای اسالمی به تصویب 

رسیده است.

کامران ندری با اشاره به خروج فزاینده نیروی انسانی و سرمایه از کشور:

 موج مهاجرت در ایران
 به میانساالن رسیده است

چرتکه 3

چهار نکته درباره اولین تساوی فصل استقالل

گلر به خودی

توسط اطالعات سپاه صورت گرفت؛

انهدام شبکه قاچاق دختران 
در آذربایجان غربی

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 

هیچکس از خصوصی سازی 
راضی نیست!

 اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی عراق
 به خشونت گرایید

 مطالبه بی نتیجه
 در منطقه سبز بغداد

افزایش 100درصدی مصرف گاز و ورود کمبود برق 
به فاز بحران 

امسال هم مازوت، آسمان 
کشور را بنفش می کند؟

جهان 5

شهرنوشت 6

چرتکه 3

آدرنالين 7

شهرنوشت 6

با ایلنا همراه شوید
 خبرگزاري 

کار ایران »ایلنا«


