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خبر

پاسخ سازمان
برنامهوبودجه به ادعای
«حقوق نجومی» کارمندان
ســازمان برنامهوبودجــه کشــور در پــی
انتشار گزارشی در برخی از رسانهها با عنوان
«یــک ســوم کارمنــدان شــرکتهای دولتــی
حقوق نجومی میگیرند» ،در گزارشــی اعالم
کــرد« :هزینــه پرســنلی پیشبینــیشــده در
بودجــه شــرکتهای دولتــی به معنــای رقم
خالص پرداختی به کارکنان مربوط نیست.
بــرای مثــال بیمــه ســهم کارفرمــا بهعنــوان
هزینههــای ذیربــط در بودجــه پیشبینی
میشــود ،حــال آنکــه ایــن رقــم بــه پرســنل
پرداخت نمیشود».
برپایه این گــزارش ،در الیحه بودجه ســال
 ،۱۴۰۰تعــداد کل کارکنــان در شــرکتهای
دولتی برابر ۳۸۳هزار و  ۶۰۱نفر است و هزینه
پرســنلی بــه میــزان ۷۱۱هــزار و ۶۸۵میلیارد
ریال پیشبینی شده است که سرانه ماهانه
بــدون کســر کســورات قانونــی و مالیــات بــه
میــزان ۱۵میلیــون و ۴۰۰هزار تومــان خواهد
شد.
بنابرایــن کل پرداختــی بــه کارکنــان
شــامل حقــوق ثابــت و فوقالعادههــای
مســتمر و هرگونــه وجهــی نظیــر پــاداش و
حقالزحمــه و مــوارد مشــابه ماهانــه نباید از
میــزان ۳۷میلیــون و ۸۰۰هــزار تومــان تجاوز
کند.
در پایــان ایــن گــزارش آمــده اســت:
«اطالعاتــی کــه بــه نقــل از گــزارش دیــوان
محاســبات کشــور نقــل شــده ،بهطــور
عمــده منطبــق بــر اطالعــات ارایــهشــده بــه
دیــوان محاســبات براســاس پیشبینــی
بودجــه شــرکتهای دولتــی در الیحــه ۱۴۰۰
نیست».

نقل قول3

در «ابیجان» چه خبر است؟

تروریستهای۱۱سپتامبراز کشور مورد
عالقهاتآمدهبودند؛

توسعههمکاریهایدرمانیوخدماتبشردوستانهباساحلعاج

[شــهروند ] رئیــس جمعیــت هــالاحمــر ایــران در
سفر به کشور ســاحل عاج برای توســعه همکاریهای
بهداشــتی ،درمانی ،دارویی و خدمات بشردوستانه با
وزیربهداشتورئیسجمعیتصلیبسرخاین کشور
دیدارو گفتوگو کرد.
دکتر کریم همتــی در این دیدار بــا آئولــه اوژن آ کا ،وزیر
ســامت و بهداشــت عمومی ســاحل عــاج با اشــاره به
روابــط خــوب دو کشــور گفــت« :بایــد عــاوه بــر تقویت
بــرادری و دوســتی ،پیــام دوســتی هــم میان دو کشــور
خواندهشود».
او بــا تأ کید بــر حمایت وزیر بهداشــت ســاحل عــاج از
درمانگاه هاللاحمر ایران بیان کــرد« :داروها با کنترل
و تشــریفات وارد ابیجان خواهند شد .همچنین هالل
احمــر ایــران در تأمیــن تجهیــزات و زیرســاختهای
پزشــکینیازمندهمراهیوهمکاریایــنوزارتخانهدر
ساحلعاجاست».
وزیــرســامتوبهداشــتعمومــیســاحلعــاجنیــز
ضمن ابراز خوشــحالی از دیدار با رئیس جمعیت هالل
احمــرایران گفــت«:ایرانازجمله کشــورهایدوســت
ســاحل عاج اســت و ســفارت ایران در این کشور تالش
میکنــد در همــه موضوعــات همــراه وزارت بهداشــت
ساحل عاج باشد».او با اشاره به بازدیدهایی که پیش
از ایــن از مرکز درمانــگاه تخصصی جمعیــت در ابیجان
داشته اســت ،بیان کرد« :همکاری ایران و ساحل عاج
نقطهعطفتاریخیهمکاریهامیاندو کشوربهشمار
میرودوســفردکترهمتیبهاین کشور موجبتحکیم
روابط هاللاحمر ایران و وزارت بهداشــت ســاحل عاج
خواهدشد».
آ کابااشــارهبهارایهخدماتتخصصــیهاللاحمردر
مرکز پلیکلینیک تخصصی ایــران در ابیجان بیان کرد:
«از ارایهخدماتبسیار ضروریایرانبرایمردممحروم
و نیازمنــد در مناطق حاشیهنشــین ابیجــان قدردانی
میکنم».
وزیــر بهداشــت ســاحل عــاج در ایــن دیــدار گفــت:
«ســاحل عاج عالقهمنــد اســت از همه خدمــات ایران
بهرهمندشود،برایناساسمیتوانباهمکاریبیشتر
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همتی با اشــاره بــه بازدیدهایی که پیــش از این
از مرکــز درمانــگاه تخصصــی جمعیــت در ابیجــان
داشته اســت بیان کرد« :همکاری ایران و ساحل
عــاج نقطــه عطــف تاریخــی همکاریها میــان دو
کشــور بهشمار میرود و ســفر به این کشور موجب
تحکیم روابط هاللاحمر ایران و وزارت بهداشــت
ساحلعاجخواهدشد».

زمینههایحضور وفعالیتهاللاحمرایراندر ساحل
عــاج بهخصــوص در زمینــه دارو و تجهیزات پزشــکی را
فراهم کرد».
آئولــه اوژن آ کا همچنیــن افــزود« :اخیــرا ســازمانی در
وزارتبهداشتبرایتسهیالتوارداتدارووتجهیزات
پزشــکی ایجاد شده اســت که پلیکلینیک هاللاحمر
ایران در ابیجان میتواند طی همــکاری و رایزنی با این
ســازمان نســبت بــه واردات داروی ایرانــی و ارایــه آن در
ساحلعاجومنطقهغربآفریقااقدام کند».
آ کا تأ کیــد کــرد« :تمــام تــاش خــود را بــرای حضــور
نهادهــای ایرانــی ازجملــه جمعیــت هــالاحمــر و
تهــا در
یهــا و فعالی 
همچنیــن ارتقای ســطح همکار 
ساحلعاجخواهیم کرد».
همکاریباهاللاحمرایرانباعثافتخاراست
بســرخ ســاحل عــاج
دکتــر دالئــوس ،رئیــس صلی 
نیز با ابــراز خوشــحالی از حضــور رئیــس جمعیت هالل
احمر ایران در این کشــور اعالم کرد« :دو جمعیت ملی
کهــاو
دارایروابــط گســتردهوخوبــیهســتند؛از کم 
زحماتجمعیتهاللاحمرایرانبرایراهاندازیمرکز
پلیکلینیک در شــهر ابیجان ساحل عاج از ســال۲۰۰۳
تاکنونتقدیروتشکرمیکنم».
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آئوله اوژن آ کا ،وزیر ســامت و بهداشت عمومی
ســاحل عاج :اخیرا ســازمانی در وزارت بهداشــت
برای تســهیالت واردات دارو و تجهیزات پزشــکی
ایجادشدهاست کهپلیکلینیکهاللاحمرایران
در ابیجــان میتواند طی همــکاری و رایزنی با این
سازمان نســبت به واردات داروی ایرانی و ارایه آن
در ساحلعاجومنطقهغربآفریقااقدام کند.

واکنشتندظریفبهادعای
تازهپمپئودربارهایران

اوبــاقدردانــیاز کمکهایهــالاحمرایــران گفت:
ل احمر
«برای مــا باعث افتخار اســت که جمعیت هــا 
ایران بهعنــوان یکــی از شــرکای کاری مهــم و قدیمی با
ســاحل عاج همــکاری دارد و جــزو معدود کشــورهایی
است کهبهارایهخدماتانساندوستانهمیپردازد».
دکتر همتی هــم در این دیدار با تشــریح فعالیتهای
لاحمــردر داخلوخــارجاز کشــور بیان
جمعیــتهــا 
کرد« :جمعیت هاللاحمر ایران در ۱۰ماه گذشته برای
مقابلهباویــروس کووید ۱۹-تالشهایبســیاری کرده
است».
او با اشاره به بازدیدش از درمانگاه و مرکز پلیکلینیک
تخصصــی ایــران در ایــن کشــور افــزود« :اقدامــات الزم
برای نوسازی تجهیزات این درمانگاه و همچنین ارایه
خدماتتخصصیدراینمرکزبایدانجامشود».
به گفت ـ ه دکتــر همتی ،ایــن نهــاد بشردوســتانه برای
بســرخ ســاحل عاج
ارتقای ســطح روابط خود با صلی 
تالشخواهد کرد.
در ایــندیــدار مقــرر شــددوجمعیــتملــیعــاوهبــر
همکاریمشترکدرزمینههایآموزشوامدادونجات،
همکاریهای بینالمللی خود را در ســطح فدراسیون
بســرخ و هــالاحمر
تهــای بینالمللی صلی 
جمعی 
گسترشوارتقادهند.
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بســرخ ســاحل عاج
دکتر دالئوس ،رئیس صلی 
با ابراز خوشــحالی از حضــور رئیس جمعیت هالل
احمر ایران در این کشــور اعالم کرد« :دو جمعیت
ملــی دارای روابــط گســترده و خوبــی هســتند؛ از
کمکهاوزحماتجمعیتهاللاحمرایرانبرای
راهاندازیمرکزپلیکلینیکدرشهرابیجانساحل
عاجازسال۲۰۰۳تا کنونتقدیروتشکرمیکنم».

هشتگ روز
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گاردین

وال استریت ژورنال

واشینگتنپست

روزنامــه گاردیــن گــزارش میدهــد در انگلســتان
هزاران بیمار بستری در بیمارستانها زودتر مرخص
و به هتلها یا خانههای خود فرســتاده میشــوند تا
تختها بــرای درمان بیماران کووید 19-آزاد شــود.
این گزارشمیگویدترخیصزودهنگامدر انگلیس
«در مقیاســی است که هرگز دیده نشــده» و اقدامی
فوری برای جلوگیری از فروپاشــی بخشهایNHS
(خدماتبهداشتملی)است.

روزنامه وال اســتریت ژورنال عکس یک را به ترامپ
اختصاص داده است .او روز سهشنبه پیش از عزیمت
به تگزاس در نخســتین اظهــار نظر عموم ـیاش پس از
حوادث کنگــره ،با خبرنــگاران صحبت کــرد .تیتر هم
از روســای ارتــش آمریکا میگوید که تســخیر کنگــره را
محکوم کردهاندودادستانهایی کهپروندههایاین
اتفاقرابررسیمیکنند.

واشینگتنپستبرپیامدهایوقایع کنگرهمتمرکز
است.تیتراز پیوستنجمهوریخواهانبهمتقاضیان
استیضاحدونالدترامپمیگوید.در صفحهنخست
از امتناع مایــک پنس ،معــاون رئیسجمهــوری ،در
بهکارگیــری متمــم  25قانون اساســی بــرای برکناری
دونالد ترامپ گفته شده اســت .عکس هم مراسم
بزرگداشت یکی از افســرانی را که در حوادث کنگره
جانباخت،نشانمیدهد.

#بیت_کوین

محمدجــواد ظریــف ،وزیــر
امور خارجــه در وا کنش به
ادعاهــای بیاســاس وزیــر
خارجــه آمریــکا در توییتــر
خطــاب بــه مایــک پمپئــو
نوشــت« :از قــرار دادن کوبــا در فهرســت
کشورهای حامی تروریسم تا اسناد ساختگی
جشــده از طبقهبندی درباره ایران؛ آقای
خار 
«مــا دروغ میگوییــم ،تقلــب میکنیــم و
میدزدیم» دوره فاجعهبار وزارت خارجهاش
را بــا دروغهــای جنگطلبانــه ،بــه شــکلی
رقتبــار به پایان میبــرد .هیچکس دیگر گول
نمیخورد .تمام تروریستهای  ۱۱سپتامبر از
(کشــور) مقصد محبوب پمپئــو در خاورمیانه
چکــدام از ایــران نبودند ».او
آمــده بودند و هی 
بــه قــرار گرفتــن کوبــا در فهرســت کشــورهای
حامــی تروریســت از ســوی آمریــکا نیــز اشــاره
کرده اســت .پمپئو در ادعایــی مضحک ایران
را «پایگاه جدید» القاعده خوانده بود.
محمدمهدیتندگویانپاسخمیدهد:

چراسایتهاو کانالهای
همسریابیمسدودنمیشوند؟
محمدمهــدی تندگویــان،
معــاون ســاماندهی امــور
جوانــان وزارت ورزش و
جوانان گفت« :از حدود سه
ماهپیشتاکنون کهنامهای
را بــه دادســتان کل کشــور و پلیــس فتــا دربــاره
مسدود کردنسایتهاو کانالهایهمسریابی
ارســال کردیــموچندیــنبــار پیگیــرآنبودیــم،
متاســفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم .یک الی
دو مرتبه نامههایی برایمان ارسال شد مبنی بر
اینکه معاونت جوانان موارد شناســایی شده از
لهــا و ســایتهای همســریابی را بــه
ایــن کانا 
پلیس فتــا و دادســتانی اعــام کند تــا نهادهای
ذیربــط ب هطــور جــزء به جــزء بــا مــوارد برخورد
کننــد ».او ادامــه داد« :ایــن درحالــی اســت کــه
پایــشونظــارتفضــایمجــازیوپیــدا کــردن
مواردیازسایتهاو کانالهایهمسریابیجزء
شــرحوظایــفوحــوزهاختیــاراتایــنمعاونت
نیســت .ابتدا باید قانونگذار فکری درخصوص
ایــن مــوارد کنــد و قانــون مشــخصی بــرای آن
تصویــب کنــد چرا کــه برخــورد بــا چنیــن
فعالیتهایــی و جرمانــگاری بــرای آن برعهــده
معاونتجواناننیست».

#فاطميه

«آی ـتاهلل شــاهآبادی(ره) :ا گر گناه کــردی ولی هنوز محبــت صدیقه طاهــره در قلبت جای
داشت ،بدان آب از سرت نگذشته است ».یا «#فاطمیه یعنی یک نفر باش ،اما همراه امامت
بــاش...حضرتزهرا(س):مــاا َ
جابنی َا َحد».یا«مادر دوبخشاســت«:مــا»و«در»….وقصه
َ
یتیمی«ما»از کنار«در»شروعشدقلبشکسته».یا«فاطمهزهرا(س)الگویتمامیانسانها
اززنومردبودهوهست.زیرادرانسانیتبهتمامدرجات کمالرسیدهبودند،اماچوننصیبی
از بهشــت داشــت او را حوراءاالنســیه میگوینــد؛ یعنی انســانی فرشــتهصفت».یا «#فاطمیه
محل گذر از وضع«فعلی»خیلیهاوتصمیمبرای«خوب»شدنهخیلیهاهستش»یا«زودتر
تآقا
رابطهتوبامادرتمیزون کن،دستشوببوس.فاطمیهدارهتموممیشهها»...یا«حضر 
نحاجتیکسالموت و#فاطمیهمیگیرم.زوددستبه کار شیدفاطمیهامسالم
فرمودن:م 
دارهتموممیشه»
«همهمدارس،دانشگاهها،خوابگاهها،جاهاییمثلاستخرها کهسوختنیاز دارنبرای
گرمکردنآب،تاالرها،سینماها،سالنهایتئاترو کنسرت،برخیمشاغل،همهوهمهتعطیل
هســتنوســوختوانرژیمصرفنمیکنن.اماباوجــوداینما کمبودســوختوبهدنبالش
قطعیبرقداریم؟واقعامنطقیبهنظرمیاد؟#بیت_کوین»یا«بيتكوينميخریديمسال٨٩
يــهدالربوداالن ٣٥هزار دالر»یا«بابایماهمیهمزرعهبیتکوینندارهبهمابهارثبرســه!»یا
«مزرعهبیتکوینل وبدید ۲۰میلیونبگیرید»خبراهحملهبهمزارعمردمبرای کشفمزرعه
بیتکوین هم باز شــد.یا «این بیتکوینم ولی حس میکنم آدرس غلط و برای منحرفکردن
اذهانه؛یعنیممکنهتأثیرداشتهباشهولیتأثیراصلی؟ کلمصرفبرقبیتکوینتودنیا87
گیگاواتهچنددرصدشمگهاصالتوایرانه؟»یا«بیبرقیوسوختمازوتدالیلعمدهزیادی
داره کــهاســتخراجبیتکویندرصد کمــیاز اونهولیفــرضوبراین گرفتمتایهوبامســئوالن
اختالفنظرنداشتهباشم»

