سیاست
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ویژه های خراسان

گرانشدنمجددبرخی
تعرفههایپزشکیباابالغدولت
در حالی که هیئت دولت در اوایل امسال ،با صدور
مصوبه ای برای اعالم و اعمال تعرفه های جدید
خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه اقدام
کرده بود ،این ارقام طی روزهای اخیر و با ابالغیه
جدید یک مسئول ارشد اجرایی مجدد گران شده
است.بهعنوانمثال،تعرفهخدماتدندانپزشکان
متخصص از  ۲۷هزار و  ۸۰۰تومان به  ۳۱هزار و
 ۹۰۰تومان ،پزشکان فوق تخصص از  ۳۳هزار و
 ۷۰۰تومان به  ۳۸هزار و  ۴۰۰تومان و پزشکان
فوقتخصصروانپزشکیاز ۳۸هزارو ۴۰۰تومان
به ۴۵هزارو ۸۰۰تومانافزایشپیداکردهاست.

مجوزویژههیئتوزیرانبه
سخنگویجدید
اگرچه بر اساس تصویب نامه دی ماه سال۱۳۷۶
کابینه وقــت ،سخنگوی دولــت میتوانست در
جلسات هیئت وزیران و شوراها و ستادهایی که
به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شد حضور
پیدا کند ،طبق نامه جدید دولت به نهاد ریاست
جمهوری ،مقرر شده سخنگوی جدید عالوه بر
مواردفوق،بتوانددرجلساتیکهبهریاستمعاون
اول رئیس جمهور نیز تشکیل می شود ،حضور
قانونیوفعالداشتهباشد.

چهره ها و گفته ها

مشارکتحداکثری
زهرا شجاعی فعال سیاسی و رئیس مجمع زنان
اصالحطلب گفت :شــورای نگهبان باید زمینه
مشارکت حداکثری را بــرای حضور مــردم در
انتخاباتفراهموسازوکارآنرانیزخودشطراحی
و اجرا کند ،مسئله این نیست که مردم به هر کسی
رایبدهندامااگرمابهخردجمعی
اعتقاد داریم ،انتخاب اکثریت
م ــردم مـیتــوانــد پــاســخ گو
باشد/.ایلنا

نقشتحریمهادرگرانی
سیدافقهی کارشناس مسائل سیاسی با تأکید
بر این که حداکثر  ۳۵درصد گرانیها ناشی از
تحریمهاست،گفت:اوضاعآشفتهمعیشتیمابیش
ازآنکهبهتحریمبرگردد،مربوطبهرانتخواریها،
سلطانها و آقازادهها و مافیای بانکی است و حاال
هم که یک قــوه قضاییه قوی
آمدهوبااینهامقابلهمیکند،
انگ برخورد سیاسی به آن
میزنند/.فارس
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مشتریانجهانیبرایآبسنگینایران

هشدارسردارسلیمانی
بهاسرائیل

چراایرانازسقف 130تنآبسنگینعبورنکرد؟
هــادی محمدی – وقتی در 18
اردیبهشت ماه ترامپ اعالم کرد
دیگر ایران نباید آب سنگین تولید
کند و بــفــروشــد ،رئــیــس جمهور
کشورمان هــم در مقابل دستور
داد تا سازمان انــرژی اتمی ضمن
افــزایــش تــولــیــد آب سنگین در
مجتمع خنداب اراک ،از سقف
 130تــن ذخــیــره ایــن محصول
راهبردی که در برجام تصریح شده
نیز عبور کند .در پی این اقدام بود
که بهروز کمالوندی  27خــرداد
امسال در نشست خبری خود در
مجتمعآبسنگینخندابخبرداد
که ایــران تا دو مــاه دیگر از سقف
 130تن عبور خواهد کرد .پیش از
این در دهم خرداد نیز آژانس بین
المللی انرژی اتمی در جدیدترین
گ ــزارش خــود دربـــاره نحوه عمل
ایران به تعهدات برجامی اش اعالم
کرده بود که تاکنون ایران 125.2
تنآبسنگینراذخیرهکردهاست.
با توجه به تولید ساالنه  20تن آب
سنگیندراراکبایدتاکنونازسقف
130تن عبور می کردیم اما هنوز
چنین خبری از ســوی مسئوالن
مربوطاعالمنشدهاست.
در همین بــاره یــک منبع آگــاه در
ســازمــان ان ــرژی اتمی کشورمان
با بیان این که فاصله کمی تا این
ســقــف بــاقــی مــانــده بــه خــراســان
گفت«:اگرچه این تــوان و ظرفیت

رژیمصهیونیستیآخریندستوپاهایخودرامیزند

در مجتمع اراک وجــود داشــت که
تا امــروز از سقف  130تن تصریح
شده در برجام عبور کنیم اما با توجه
به این که این مجتمع در سال های
اخیر بازارهای خوبی را در عرصه
جهانی پیدا کرده و مصلحت نبود
این بازارها را که خریدار آب سنگین
ومحصوالتساختهشدهباآنبهویژه
دوتــره هستند از دست بدهیم ،در
این مدت همچنان صادرات خود را
ادامه دادیم و به همین علت هنوز تا
سقف گفته شده فاصله کمی باقی
ماندهاست.
وی افزود :ادامه فروش محصوالت
ســاخــتــه شـــده از آب سنگین به
کشورهای دیگر از جمله اروپــا در
شرایطی اســت کــه آمریکا خرید
این محصوالت را تحریم کــرده اما
خــریــداران مــا بــدون توجه بــه این
محدودیت و صرف ًا بر اساس قیمت و
کیفیتمحصولایرانیبهخریدهای

خود در این مدت ادامه داده اند اما
افزایش فروش و مصرف داخلی و
خارجی باعث شده تا امروز تقریبا
تولید ما با مصرف و صــادرات آب
سنگین و دوتــره هم انــدازه باشد.
ایــن منبع آگــاه در سازمان انــرژی
اتمی ،میزان ذخایر ایــران تاکنون
را 126تــن آب سنگین اعالم کرد
و گفت« :هفته آینده گزارش جدید
آژانسبینالمللیانرژیاتمیاعالم
خواهدشد».
همه این ها در حالی است که تا 14
شهریور که سومین مهلت  60روزه
ایرانبهاروپاپایانمییابدتنها 9روز
باقیماندهوفرصتهابهسرعتمی
گذرنداماهنوزباوجودوعدههاوفضا
سازی های رسانه ای ،امتیاز دندان
گیری برای کشورمان عرضه نشده
تاآنچنانکهظریفدرفرانسهگفت
ایرانهمهاقداماتشرابهقبلاز18
اردیبهشتبرگرداند.

پس از تهدید شدید اللحن دبیر کل حزب ا ...لبنان خطاب به صهیونیست ها،
فرمانده نیروی قدس سپاه نیز به اسرائیل هشدار داد .هشدار سردار سرلشکر
قاسم سلیمانی در پس حمالت دیوانه وار اسرائیل به مواضع نیروهای مردمی
در جنوب سوریه و دره بقاع صورت گرفت .به گزارش باشگاه خبرنگاران صفحه
منتسب به سردار قاسم سلیمانی در شبکه های اجتماعی ،چندعکسنوشتهبه
زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی حاوی نقل قولی از او را به اشتراک گذاشته
که در آن آمده است« :قطعا این عملیات های دیوانهوار ،آخرین دست وپا زدن
العملیات
هایرژیمصهیونیستیخواهدبود.اللواءقاسمسلیمانی:ستکونهذه
ّ
تخبطات».وزیرخارجهآمریکاونخستوزیررژیمصهیونیستی
الجنونیةحتم ًاآخر ّ
ّ
روز گذشته درباره ایران گفت و گو کردند و همزمان «آویو کوخاوی» رئیس ستاد
ارتشرژیمصهیونیستیبرایتوجیهحملهاخیراینرژیمبهجنوبسوریه،ایران
را متهم به اقدام پهپادی علیه این رژیم کرد .در عین حال علی ربیعی سخنگوی
دولت در نشست خبری دیروز خود از حمایت ایران از حزب ا ...لبنان خبر داد
و گفت :هرگونه پاسخ دفاعی به متجاوزان به حریم و شهروندان لبنان از جانب
حزب ا ...مــورد حمایت ماست .به گزارش
جماران ،ســردار عالیی اولین فرمانده
نیروی دریایی سپاه نیز در تحلیل این
حمالتگفت:اسرائیلحسمیکندکه
ایراندروضعیتفعلیتخاصمباآمریکا
بهدنبالافزایشتنشدرمنطقهنیست
و از هر اقدامی که به جنگ منجر
ش ــود ،اجتناب مــی کند،
بنابراین بهترین زمان
برای حمله به مواضع
سازمان ها و جریان
های طرفدار ایران
در کــشــورهــای
منطقهاست.

ربیعی:نفتآدریاندریارافروختهایم

گزارشهاازقطربهعنوانمقصدجدیدنفتکشایرانیحکایتدارد

همزمان با آن که برخی فعاالن توئیتری از
احتمال خرید نفت کشتی آدریــان دریا توسط
قطرخبرمیدهند،سخنگویدولتدرنشست
خبریخوددرپاسخبهپرسشیدراینبارهتنهابه
اینگفتهاکتفاکردکهایرانمحمولهایننفتکش
را فروخته است .علی ربیعی در نشست دیروز
خوددرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهبهتازگی
مطرح شده مقصد کشتی آدریان دریا از یونان
به قطر تغییر یافته است اظهار کرد« :مقصد این
کشتی را صاحب نفت آن مشخص میکند .ما
نفت را فروختهایم و اوست که تصمیم میگیرد
کشتی کجا پهلو بگیرد و با ما نیز این موضوع را
هماهنگنمیکند».بهگزارشخراسان،ربیعی
ضمن تبریک هفته دولت با بیان این که ما در
کنارمردم ۱۸ماهسختیراپشتسرگذاشتیم،
افزود :دولت با یک برنامه 24ماهه دوساله دوم
خودراآغازمیکند.شوکهاوگرانیهایناشی

از تحریم ها ،آثار و عالیمی را تا مدت ها بر جامعه
خواهد گذاشت ،اما عالیمی در بهبود وضعیت
امروز هویدا شده که در آینده نزدیک آثارش را
مردم در زندگی خود حس خواهند کرد .ربیعی
با اشاره به این که وزیر خارجه کشورمان بعد از
تحریمش توسط آمریکا ،فعال تر شده افزود:
خارجی ها هم بیشتر ظریف را دعوت می کنند

که نشان می دهد این تحریم رونــد معکوسی
داشتهاست.
▪اظهارات شمخانی درباره برجام شخصی
است

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش
در پاسخ بــه پرسشی مبنی بــر ایــن کــه علی

شمخانی به تازگی در مصاحبهای با شبکه
 NBCتاکید کــرده که امضای برجام اشتباه
ب ــوده اســت و ایــن کــه مــوضــع دول ــت در این
زمینه چیست و آیا دولت به دنبال جایگزینی
برای شمخانی است یا نه؟ اظهار کرد :آقای
شمخانی خــودشــان در آن گفتوگو تاکید
کردند که به عنوان یک شهروند اعــام نظر
میکنند ،نه این که موضع دولت را بیان کنند.
ما در دولت همچنان معتقد به درست بودن
امضای برجام هستیم .چــرا که بــرای صلح
جهانی نیز بسیار اثرگذار و مفید بوده است اما
درباره سوال دوم تان اجازه بدهید که به این
موضوع نپردازیم.

خارج از دستور

طرحاعادهاموالنامشروع
مسئوالندریکقدمیابالغ
جلسه دیــروز بهارستان که در دو نوبت صبح و
عصر برگزار شد ،حاشیه های متعددی داشت و
مملو بود از خبرهای گوناگون .از جمله دو گزینه
رئیسجمهوربرایدووزارتخانهآموزشوپرورشو
وزارتتازهتاسیسگردشگریاعالمشد.برخالف
انتظارهابهجایحسینیسرپرستوزارتآموزش
وپرورش،محسنحاجیمیرزاییبرایتصدیاین
سمت انتخاب شد .همچنین بر اساس اظهارات
پزشکیان نایب رئیس مجلس ،اصغر مونسان به
عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت میراث
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به مجلس
معرفیشدهاست.خبرمهمدیگر اینبودکهاحمد
امیرآبادیعضوهیئترئیسهمجلس،ازرفعایرادات
شــورای نگهبان به طــرح اعــاده امــوال نامشروع
مسئوالن در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس خبر داد و ابــراز امیدواری کرد با تصویب
نهایی این قانون و ابالغ آن به قوهقضاییه ،دستگاه
قضاییبرخوردباغارتگرانبیتالمالراآغازکند.
خبرهای حاشیه ای دیروز مجلس را در ادامه به
صورتفهرستوارمیخوانید.
* امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد،
طی تذکری با بیان ایــن که امــروز بحث مبارزه
با مفاسد یک نهضت شده اســت ،افــزود :دربــاره
خودروسازان و فجایعی که ایجاد کردند باید بگویم
اینها ۳۰هزارمیلیاردبهبانکهابدهیدارند۲۰،
هزار میلیارد بدهی به قطعهسازان دارند۱۳،هزار
میلیارد پول مردم کجا رفته اســت؟! آیا به غیر از
شرکتهای اقماری با واسطه انجام شده است؟ یا
این که در آفریقا ،سوریه ،روسیه سنگال و بالروس
سرمایهگذاریشدهاست؟!
*برخینمایندگانشمالیکشوردرنطقهایخود
معتقد بودند اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط
زیست در دیــدار سمن های اردبیلی ،توهین به
نمایندگانشمالکشورمحسوبمیشود.
*مصطفی کواکبیان نمایندهمردمتهراندرمجلس
با بیان این که باید از ظریف حمایت کنیم ،به نامه
 160نماینده برای حمایت از ظریف اشاره کرد و از
هیئترئیسهخواستازاینموضوعحمایتکند.
* محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی
و سالمسازی اقتصاد مجلس که پیش از این به
موضوع حساب شخصی رئیس دستگاه قضا ایراد
وارد کــرده بــود ،گفت که حسابهای فعلی قوه
قضاییه همچنان با ایرادهایی مواجه است .وی
در صفحه شخصی توئیترش چنین نگاشت که
تقلیلحسابهایسپردهقوهقضاییهاز ۶۳بهپنج
و افزایش صاحبان امضا از یک به سه رافع اشکال
نیست .اشکالها کماکان باقی اســت :تصرف
در وجوه امانی ،نقض اصل تمرکز دریافتها در
خزانهداریکلوگریزازحسابرسی.

