
]شــهروند [ رئیــس جمعیــت هــال  احمــر ایــران در 
سفر به کشور ســاحل عاج برای توســعه همکاری های 
بهداشــتی، درمانی، دارویی و خدمات بشردوستانه با 
وزیر بهداشت و رئیس جمعیت صلیب سرخ این کشور 

دیدار و گفت وگو کرد.
کا، وزیر  دکتر کریم همتــی در این دیدار بــا آئولــه اوژن آ
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 

خوانده شود.«
کید بــر حمایت وزیر بهداشــت ســاحل عــاج از  او بــا تأ
درمانگاه هال  احمر ایران بیان کــرد: »داروها با کنترل 
و تشــریفات وارد ابیجان خواهند شد. همچنین هال 
 احمــر ایــران در تأمیــن تجهیــزات و زیرســاخت های 
پزشــکی نیازمند همراهی و همکاری ایــن وزارتخانه در 

ساحل عاج است.«
وزیــر ســامت و بهداشــت عمومــی ســاحل عــاج نیــز 
ضمن ابراز خوشــحالی از دیدار با رئیس جمعیت هال 
 احمــر ایران گفــت: »ایران ازجمله کشــورهای دوســت 
ســاحل عاج اســت و ســفارت ایران در این کشور تاش 
می کنــد 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 
نقطه عطف تاریخی همکاری ها میان دو کشور به شمار 
می رود و ســفر دکتر همتی به این کشور موجب تحکیم 
روابط هال  احمر ایران و وزارت بهداشــت ســاحل عاج 

خواهد شد.«
کا با اشــاره به ارایه خدمات تخصصــی هال  احمر در  آ
مرکز پلی کلینیک تخصصی ایــران در ابیجان بیان کرد: 
»از ارایه خدمات بسیار ضروری ایران برای مردم محروم 
و نیازمنــد در مناطق حاشیه نشــین ابیجــان قدردانی 

می کنم.«
گفــت:  وزیــر بهداشــت ســاحل عــاج در ایــن دیــدار 
»ســاحل عاج عاقه منــد اســت از همه خدمــات ایران 
بهره مند شود، براین اساس می توان با همکاری بیشتر 

زمینه های حضور و فعالیت هال  احمر ایران در ساحل 
عــاج به خصــوص در زمینــه دارو و تجهیزات پزشــکی را 

فراهم کرد.«
کا همچنیــن افــزود: »اخیــرا ســازمانی در  آئولــه اوژن آ
وزارت بهداشت برای تسهیات واردات دارو و تجهیزات 
پزشــکی ایجاد شده اســت که پلی کلینیک هال  احمر 
ایران در ابیجان می تواند طی همــکاری و رایزنی با این 
ســازمان نســبت بــه واردات داروی ایرانــی و ارایــه آن در 

ساحل عاج و منطقه غرب آفریقا اقدام کند.«
کــرد: »تمــام تــاش خــود را بــرای حضــور  کیــد  کا تأ آ
نهادهــای ایرانــی ازجملــه جمعیــت هــال  احمــر و 
همچنیــن ارتقای ســطح همکاری هــا و فعالیت هــا در 

ساحل عاج خواهیم کرد.«

همکاری با هالل  احمر ایران باعث افتخار است
دکتــر دالئــوس، رئیــس صلیب ســرخ ســاحل عــاج 
نیز با ابــراز خوشــحالی از حضــور رئیــس جمعیت هال 
 احمر ایران در این کشــور اعام کرد:   »دو جمعیت ملی 
دارای روابــط گســترده و خوبــی هســتند؛ از کمک هــا و 
زحمات جمعیت هال  احمر ایران برای راه اندازی مرکز 
پلی کلینیک در شــهر ابیجان ساحل عاج از  ســال ۲۰۰۳ 

کنون تقدیر و تشکر می کنم.« تا

او بــا قدردانــی از کمک های هــال  احمر ایــران گفت: 
»برای مــا باعث افتخار اســت که جمعیت هــال  احمر 
ایران به عنــوان یکــی از شــرکای کاری مهــم و قدیمی با 
ســاحل عاج همــکاری دارد و جــزو معدود کشــورهایی 

است که به ارایه خدمات انساندوستانه می پردازد.«
دکتر همتی هــم در این دیدار با تشــریح فعالیت های 
جمعیــت هــال  احمــر در داخل و خــارج از کشــور بیان 
کرد: »جمعیت هال  احمر ایران در ۱۰ماه گذشته برای 
مقابله با ویــروس کووید-۱۹ تاش های بســیاری کرده 

است.«
او با اشاره به بازدیدش از درمانگاه و مرکز پلی کلینیک 
تخصصــی ایــران در ایــن کشــور افــزود: »اقدامــات الزم 
برای نوسازی تجهیزات این درمانگاه و همچنین ارایه 

خدمات تخصصی در این مرکز باید انجام شود.«
به گفتــه  دکتــر همتی، ایــن نهــاد بشردوســتانه برای 
ارتقای ســطح روابط خود با صلیب ســرخ ســاحل عاج 

تاش خواهد کرد.
در ایــن دیــدار مقــرر شــد دو جمعیــت ملــی عــاوه بــر 
همکاری مشترک در زمینه های آموزش و امدادونجات، 
همکاری های بین المللی خود را در ســطح فدراسیون 
جمعیت هــای بین المللی صلیب ســرخ و هــال  احمر 

گسترش و ارتقا دهند.
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تروریست های ۱۱ سپتامبر از کشور مورد 
عالقه ات آمده بودند؛

کنش تند ظریف به ادعای  وا
تازه پمپئو درباره ایران

محمدجــواد ظریــف، وزیــر 
کنش به  امور خارجــه   در وا
ادعاهــای بی اســاس وزیــر 
توییتــر  در  آمریــکا  خارجــه 
خطــاب بــه مایــک پمپئــو 
فهرســت  در  کوبــا  دادن  قــرار  »از  نوشــت: 
کشورهای حامی تروریسم تا اسناد ساختگی 
ج شــده از طبقه بندی درباره ایران؛ آقای  خار
و  می کنیــم  تقلــب  می گوییــم،  دروغ  »مــا 
می دزدیم« دوره فاجعه بار وزارت خارجه اش 
بــه شــکلی  بــا دروغ هــای جنگ طلبانــه،  را 
رقت بــار به پایان می بــرد. هیچ کس دیگر گول 
نمی خورد. تمام تروریست های ۱۱ سپتامبر از 
)کشــور( مقصد محبوب پمپئــو در خاورمیانه 
آمــده بودند و هیچ کــدام از ایــران نبودند.« او 
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.

محمدمهدی تندگویان پاسخ می دهد: 

چرا سایت ها و کانال های 
همسریابی مسدود نمی شوند؟

  محمدمهــدی تندگویــان، 
امــور  ســاماندهی  معــاون 
و  ورزش  وزارت  جوانــان 
جوانان گفت: »از حدود سه 
کنون که نامه ای  ماه پیش تا
را بــه دادســتان کل کشــور و پلیــس فتــا دربــاره 
مسدود کردن سایت ها و کانال های همسریابی 
ارســال کردیــم و چندیــن بــار پیگیــر آن بودیــم، 
متاســفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم. یک الی 
دو مرتبه نامه هایی برایمان ارسال شد مبنی بر 
اینکه معاونت جوانان موارد شناســایی شده از 
کانال هــا و ســایت های همســریابی را بــه  ایــن 
پلیس فتــا و دادســتانی اعــام کند تــا نهادهای 
ذی ربــط به طــور جــزء به جــزء بــا مــوارد برخورد 
کننــد.«  او ادامــه داد: »ایــن درحالــی اســت کــه 
پایــش و نظــارت فضــای مجــازی و پیــدا کــردن 
مواردی از سایت ها و کانال های همسریابی جزء 
شــرح وظایــف و حــوزه اختیــارات ایــن معاونت 
نیســت. ابتدا باید قانونگذار فکری درخصوص 
کنــد و قانــون مشــخصی بــرای آن  ایــن مــوارد 
چنیــن  بــا  برخــورد  کــه  چرا کنــد  تصویــب 
فعالیت هایــی و جرم انــگاری بــرای آن برعهــده 

معاونت جوانان نیست.« 
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
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گر گناه کــردی ولی هنوز محبــت صدیقه طاهــره در قلبت جای  »آیــت اهلل شــاه آبادی)ره(: ا
داشت، بدان آب از سرت نگذشته است.« یا »#فاطمیه یعنی یک نفر باش، اما همراه امامت 
بــاش... حضرت زهرا )س(: مــا َاجاَبنی َاَحد.«یا »مادر دو بخش اســت: »مــا« و »در«.… و قصه 
یتیمی »ما« از کنار »در« شروع شد قلب شکسته.«یا »فاطمه زهرا)س( الگوی تمامی انسان ها 
از زن و مرد بوده و هست. زیرا در انسانیت به تمام درجات کمال رسیده بودند، اما چون نصیبی 
از بهشــت داشــت او را حوراءاالنســیه می گوینــد؛ یعنی انســانی فرشــته صفت.«یا »#فاطمیه 
محل گذر از وضع »فعلی« خیلی ها و تصمیم برای »خوب« شدنه خیلی ها هستش«یا »زودتر 
رابطه  تو با مادرت میزون کن، دستشو ببوس. فاطمیه داره تموم میشه ها...«یا »حضرت  آقا  
فرمودن: من  حاجت یک سالمو تو  #فاطمیه می گیرم. زود دست به کار شید فاطمیه امسالم 

داره تموم میشه«

»همه مدارس، دانشگاه ها، خوابگاه ها، جاهایی مثل استخرها که سوخت نیاز دارن برای 
گرم کردن آب، تاالرها، سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت، برخی مشاغل، همه و همه تعطیل 
هســتن و ســوخت و انرژی مصرف نمی کنن. اما با وجــود این ما کمبود ســوخت و به دنبالش 
قطعی برق داریم؟ واقعا منطقی به نظر میاد؟#بیت_کوین«یا »بیت کوین مي خریدیم سال ٨٩  
یــه دالر بود االن ٣٥ هزار دالر«یا »بابای ما هم یه مزرعه بیت کوین نداره به ما به ارث برســه!«یا 
ع مردم برای کشف مزرعه  »مزرعه بیت کوین لو  بدید ۲۰ میلیون بگیرید« خب راه حمله به مزار
بیت کوین هم باز شــد.یا »این بیت کوینم ولی حس می کنم آدرس غلط و برای منحرف کردن 
اذهانه؛ یعنی ممکنه تأثیر داشته باشه ولی تأثیر اصلی؟ کل مصرف برق بیت کوین تو دنیا 7 8 
گیگاواته چند درصدش مگه اصا تو ایرانه؟«یا »بی برقی و سوخت مازوت دالیل عمده زیادی 
داره کــه اســتخراج بیت کوین درصد کمــی از اونه ولی فــرض و بر این گرفتم تا یهو با مســئوالن 

اختاف نظر نداشته باشم«

#بیت_کوین

در »ابیجان« چه خبر است؟
توسعه همکاری های درمانی و خدمات بشردوستانه با ساحل عاج

#فاطمیه

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 همکاری ها میــان دو 
کشــور به شمار می رود و ســفر به این کشور موجب 
تحکیم روابط هال احمر ایران و وزارت بهداشــت 

ساحل عاج خواهد شد.«

کا، وزیر ســامت و بهداشت عمومی  آئوله اوژن آ
ســاحل عاج:   اخیرا ســازمانی در وزارت بهداشــت 
برای تســهیات واردات دارو و تجهیزات پزشــکی 
ایجاد شده است که پلی کلینیک هال  احمر ایران 
در ابیجــان می تواند طی همــکاری و رایزنی با این 
سازمان نســبت به واردات داروی ایرانی و ارایه آن 

در ساحل عاج و منطقه غرب آفریقا اقدام کند.

دکتر دالئوس، رئیس صلیب ســرخ ســاحل عاج 
با ابراز خوشــحالی از حضــور رئیس جمعیت هال 
 احمر ایران در این کشــور اعام کرد:   »دو جمعیت 
ملــی دارای روابــط گســترده و خوبــی هســتند؛ از 
کمک ها و زحمات جمعیت هال  احمر ایران برای 
راه اندازی مرکز پلی کلینیک در شهر ابیجان ساحل 

کنون تقدیر و تشکر می کنم.« عاج از  سال ۲۰۰۳ تا

123

گاردین 
روزنامــه گاردیــن گــزارش می دهــد در انگلســتان 
هزاران بیمار بستری در بیمارستان ها زودتر مرخص 
و به هتل ها یا خانه های خود فرســتاده می شــوند تا 
تخت ها بــرای درمان بیماران کووید-۱9 آزاد شــود. 
این گزارش می گوید ترخیص زودهنگام در انگلیس 
»در مقیاســی است که هرگز دیده نشــده« و اقدامی 
 NHS فوری برای جلوگیری از فروپاشــی بخش های

)خدمات بهداشت ملی( است.

وال استریت ژورنال
روزنامه وال اســتریت ژورنال عکس یک را به ترامپ 
اختصاص داده است. او روز سه شنبه پیش از عزیمت 
به تگزاس در نخســتین اظهــار نظر عمومــی اش پس از 
حوادث کنگــره، با خبرنــگاران صحبت کــرد. تیتر هم 
از روســای ارتــش آمریکا می گوید که تســخیر کنگــره را 
محکوم کرده اند و دادستان هایی که پرونده های این 

اتفاق را بررسی می کنند. 

واشینگتن پست
واشینگتن پست بر پیامدهای وقایع کنگره متمرکز 
است. تیتر از پیوستن جمهوریخواهان به متقاضیان 
استیضاح دونالد ترامپ می گوید. در صفحه نخست 
از امتناع مایــک پنس، معــاون رئیس جمهــوری، در 
به کارگیــری متمــم 25 قانون اساســی بــرای برکناری 
دونالد ترامپ گفته شده اســت. عکس هم مراسم 
بزرگداشت یکی از افســرانی را که در حوادث کنگره 

جان باخت، نشان می دهد. 

پاسخ سازمان 
برنامه وبودجه به ادعای 

»حقوق نجومی« کارمندان
پــی  در  کشــور  برنامه وبودجــه  ســازمان 
گزارشی در برخی از رسانه ها با عنوان  انتشار 
کارمنــدان شــرکت های دولتــی  »یــک ســوم 
حقوق نجومی  می گیرند«، در گزارشــی اعام 
 کــرد: »هزینــه پرســنلی پیش بینــی  شــده در 
بودجــه شــرکت های دولتــی به معنــای رقم 
کارکنان مربوط نیست.  خالص پرداختی به 
کارفرمــا به عنــوان  بــرای مثــال بیمــه ســهم 
هزینه هــای ذی ربــط در بودجــه پیش بینی 
می شــود، حــال آنکــه ایــن رقــم بــه پرســنل 

پرداخت نمی شود.«
گــزارش، در الیحه بودجه  ســال  برپایه این 
کارکنــان در شــرکت های  کل  تعــداد   ،۱۴۰۰
دولتی برابر ۳8۳ هزار و 6۰۱ نفر است و هزینه 
پرســنلی بــه میــزان 7۱۱ هــزار و 685 میلیارد 
ریال پیش بینی شده است که سرانه ماهانه 
بــدون کســر کســورات قانونــی و مالیــات بــه 
میــزان ۱5 میلیــون و ۴۰۰ هزار تومــان خواهد 

شد.
کارکنــان  بــه  پرداختــی  کل  بنابرایــن 
فوق العاده هــای  و  ثابــت  حقــوق  شــامل 
پــاداش و  مســتمر و هرگونــه وجهــی نظیــر 
 حق الزحمــه و مــوارد مشــابه ماهانــه نباید از 
میــزان ۳7 میلیــون و 8۰۰ هــزار تومــان تجاوز 

کند.
اســت:  آمــده  گــزارش  ایــن  پایــان  در 
گــزارش دیــوان  کــه بــه نقــل از  »اطاعاتــی 
به طــور  شــده،  نقــل  کشــور  محاســبات 
عمــده منطبــق بــر اطاعــات ارایــه  شــده بــه 
پیش بینــی  براســاس  محاســبات   دیــوان 
بودجــه شــرکت های دولتــی در الیحــه ۱۴۰۰ 

نیست.«


