
آیت هللا رییسی در شورای قضایی استان قم: 

امنیت ملی تعارف بردار نیست
موافقت رهبر انقالب صرفاً با پیشنهاد 

FATF تمدید بررسی لوایح
روابــط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
صدور اطالعیــه ای، تأکید کرد: رهبر معظم انقالب 
در پاســخ به تقاضای ریاســت محترم جمهوری، 
صرفاً با تمدید زمان بررســی لوایح FATF موافقت 
فرموده اند. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به منظــور تنویر افکار عمومی پیرامون اخبار 
منتشر شده در خصوص تمدید زمان بررسی لوایح 
FATF اطالعیــه ای صــادر کرد. در ایــن اطالعیه 
آمده اســت: همانگونــه که دبیر محتــرم مجمع 
درحاشیه ی جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام )۱۹/۹/۹۹(، در جمع خبرنگاران اعالم کرد، 
ریاســت محترم جمهوری طی نامــه ای به محضر 
مقام معظم رهبری ضمن درخواســت تمدید زمان 
بررســی لوایح »پالرمو« و »ســی اف تی« مربوط 
به پیوستن جمهوری اســالمی ایران به گروه اقدام 
مالی )FATF( در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
از معظم له درخواســت کرده اســت که مجمع، با 
اضافــه کردن تحّفظ جدید، شــرایط الحاق به این 
معاهــدات را فراهم کنــد. رهبر معظــم انقالب در 
پاسخ به دو درخواست مذکور، صرفاً با تمدید زمان 
بررســی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام موافقت فرموده اند. همچنین در این اطالعیه 
آمده است: کمیسیون های مجمع در سال جاری با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی جلسات مستمری 
داشــته اند و نشســت های صحن مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام نیز متناســب با وجود دســتور و 

ابالغیه های ستاد ملی کرونا برگزار شده است.

کرونا جان ۱۷۸ بیمار دیگر را گرفت
ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی آخرین آمار مبتالیان بــه کرونا را تا ۲۸ 

آذر ماه اعالم کرد.
ســیما سادات الری افزود: از ۲7 آذر تا روز ۲۸ آذر 
۱۳۹۹ بر اساس معیار های قطعی تشخیصی هفت 
هــزار و ۱۲۱ بیمار جدید مبتــال به کووید ۱۹ در 
کشور شناسایی شد و هزار و ۸۵ نفر بستری شدند. 
با این حساب، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور 

به یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۶۵۱ نفر رسید.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: خوشــبختانه 
تاکنــون ۸۶۵ هزار و ۴7۴ نفــر از بیماران، بهبود 
یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین 
۵۶۲7 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه کووید۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند 
و تاکنون ۶ میلیــون و ۹۴۴ هزار و ۴۶۲ آزمایش 

تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
الری افــزود: در حــال حاضر و بر اســاس آخرین 
تحلیل ها، ۱۲ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۲۸۸ 
شهرســتان نارنجی و ۱۴۸ شهرستان در وضعیت 
زرد قرار دارند. به گفته وی، شهرســتان های زرین 
دشــت در اســتان فارس، بافت در استان کرمان، 
گمیشــان در استان گلستان، آســتارا، بندرانزلی، 
رودســر و تالش در اســتان گیالن و آمل، بهشهر، 
رامسر، گلوگاه و نکا در استان مازندران در وضعیت 

قرمز قرار دارند.میزان

توضیحات امیرعبداللهیان درباره 
برگزاری مراسم سالگرد گرامیداشت 

شهید سلیمانی
ســخنگوی ستاد مردمی ســالگرد شهید سلیمانی 
با اشــاره به تأکید رهبر معظم انقالب بر برگزاری 
مردمی سالگرد شــهادت سردار سلیمانی گفت: به 

زودی جزئیات این برنامه ها اطالع رسانی می شود.
حســین امیرعبداللهیان ســخنگوی ستاد سالگرد 
مردمی ســردار ســلیمانی گفت: با توجه به دیدار 
اخیر اعضای محترم خانواده شهید سلیمانی، بنیاد 
حاج قاسم )مکتب سلیمانی ( و ستاد سالگرد شهید 
بــا مقام معظم رهبری، عالقمندان بی شــماری از 
سراسر کشــور، منطقه و جهان بی صبرانه جویای 
جزییات مراســم و ایفای نقش خود و ادای احترام 
به ایــن قهرمان ســتودنی مبارزه با تروریســم و 
صهیونیســم و  تضمین کننده صلح و امنیت ملی ، 
منطقه و جهان هستند. دستیار ویژه رییس مجلس 
شورای اسالمی در امور بین الملل خاطرنشان کرد: 
ضمن قدردانی از همــه عزیزان در داخل و خارج، 
بــه اطالع می رســاند، همانگونه کــه مقام معظم 
رهبــری در این دیدار تاکیــد کردند ویژگی اصلی 
مراسم سالگرد گرامیداشت مقام شهید سلیمانی و 
همراهان متکی بر »مردمی« بودن است با این حال 
بــه زودی جزییات برنامه های متنوع تدارک دیده 
شده از سوی ستاد سالگرد و بنیاد سردار سلیمانی 

عزیز به سمع و نظر مشتاقان خواهد رسید.

اخبار

رییس قــوه قضاییه با تاکید بر اینکه امنیت ملی مســئله 
مهمی اســت که نباید احساســی و با تعارف با آن برخورد 
کرد، گفت: نباید اجازه داد در کشور کسانی از طریق رابطه 
با بیگانگان و به عنوان عامل دشــمن به امنیت ملی آسیب 
بزند. آیت اهلل سید ابراهیم رییسی که شامگاه پنجشنبه در 
جریان سفر یک روزه خود به قم که با هماهنگی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و رعایت پروتکل های ویژه بهداشتی صورت 
گرفت، در جلسه شــورای قضایی این استان اظهار داشت: 
حمایت از تولید، مبارزه با فساد و حفظ کرامت انسانی سه 

اولویت مهم دستگاه قضا در سال جاری است.
رییس قوه قضاییه افزود: حمایت از تولید در ســال جهش 
تولید از مهمترین مســائل است که مبارزه با فساد از پیش 
زمینه های آن است و نباید در هیچ زمانی این دو مسئله به 
حاشیه برود. رییسی افزود: مبارزه با فساد کمک به سزایی 
به رونــق و جهش تولید می کند و تامین امنیت ســرمایه 
گذاران و تولید گران در گرو مبارزه با فساد و ناامنی است.
رییس دســتگاه قضا بر همین اســاس به همــه مدیران 
دســتگاه های اجرایی و فعاالن تولیدی و مسئوالن قضایی 
تاکید کرد که نســبت به امر فساد حساس بوده و در هیچ 
شرایطی اجازه ندهند مفســدان امنیت اقتصادی کشور را 
بــه هم بزنند. وی افزود: ورود دســتگاه قضایی به موضوع 
حمایت از تولید مانعی برای فعاالن اقتصادی و تولید گران 

نخواهد بود بلکه در نظام قضایی به دنبال رفع مشــکالت 
واحد های تولیدی و موانع رونق تولید است.

رییــس قوه قضاییــه گفت: تاکید مقــام معظم رهبری بر 
وحدت و انسجام ملی امری راهبردی است و بنای همواره 
همکاری با مجلس و دولت و همه دستگاه ها و نهاد ها بوده 
تــا همه با همدلی و همفکری در جهت قوی شــدن ایران 
درعرصــه اقتصادی و امنیتی و علمــی و فرهنگی حرکت 
کنند. رییسی با بیان اینکه راهبرد رهبری در بی اثر کردن 
تحریم ها باید با جدیت پیگیری شــود، متذکر شــد آنچه 
کشــور را قوی می کند خنثی کردن تحریم ها و تهدیدات 
اســت. رییس دســتگاه قضا قوی شــدن ایران اسالمی را 
وظیفه الهی و ملی برای همه قوا دانست و امنیت ملی را از 
اقتضائات این قوی شدن عنوان کرد و گفت: مسئله امنیت 
ملی برای ما بســیار مهم است و نباید احساسی و با تعارف 
با آن برخورد کرد. رییســی افزود: نباید اجازه داده شود در 
کشــور کســانی از طریق رابطه با بیگانگان و بعنوان عامل 
دشمن علیه کشور فتنه و توطئه کنند چرا که امنیت ملی 
متعلق به همه ملت اســت. رییس دســتگاه قضا بر همین 
اســاس نیرو های امنیتی و اطالعاتی و قضایی و همچنین 
نیرو های مسلح تاکید کرد: نسبت به مسئله محوری امنیت 

ملی حساسیت و جدیت بیشتری داشته باشند.
آیت اهلل رییســی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از 

زحمات همکاران دســتگاه قضا در استان قم به آمار باالی 
تصادفات در اســتان قم اشــاره و بر لزوم برنامه ریزی در 

جهت کاهش این آمار تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه بــا تاکید بر این که مطلقاً نباید حکمی 

خالف بّین شــرع صادر شــود، افزود: تعیین سلسله مراتب 
قضایی برای تضمین حق مردم است و اگر ثابت شد حکمی 
خالف بّین شــرع بوده و حقی از کسی تضییع شده، حتماً 

باید اعاده شود.  مرکز رسانه قوه قضاییه

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با برشمردن شاخص های 
هم گرایی و وحدت مسلمانان، بر اهمیت وحدت جهان اسالم 
در مواجهه با استکبار جهانی و ایجاد صنایع دفاعی مشترک 

میان کشورهای اسالمی تأکید کرد.
سرلشــکر »محمد باقری« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در ششمین کنگره جغرافیدانان جهان اسالم که در دانشگاه 
خوارزمی برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم 
علمی پژوهشی در تبیین گستره و در برگیری علم جغرافیا 

و از برگزاری این کنگره علمی بین المللی 
با اشــاره به اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشورهای 
اســالمی در پهنه جغرافیایی جهان، بیان کرد: اگر ساختار 
فضای جغرافیایی جهان اســالم را متشکل از کشورهایی با 
اکثریت جمعیت مســلمان فرض کنیم، شامل سرزمینی با 
وسعت بیش از ۳۱ میلیون کیلومتر مربع و قریب یک چهارم 
مساحت خشکی جهان با بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
نفر مسلمان در قالب ۵7 کشور و در محدوده غرب اقیانوس 
اطلس تا غرب چین و جهت جغرافیایی تقریباً جنوب غربی 
– شمال شرقی می شــود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در ادامه با اشاره به تالش استکبار جهانی در اختالف افکنی 
و ایجاد تفرقه میان مســلمانان بیان کرد: استکبار جهانی از 
آن زمان تا به امروز با ترفندهای شــیطانی بســیار عمیق و 
اندیشه های خطرناک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همواره 
در جهت ایجاد کینه و عداوت و فســاد در میان کشورهای 
اســالمی و مسلمانان تالش داشته است و روز به روز بر این 
تالش می افزاید. سردار باقری در این رابطه گفت: در همین 
دهه های اخیر و پس از غصب ســرزمین فلســطین و قبله 
اول مســلمانان در میانه قرن بیستم میالدی و به ویژه پس 
از پیروزی انقالب اســالمی ایــران به عنوان مهم ترین نمونه 
منادی وحدت و بازگشــت به خویشتن اسالمی، در اشکال 
گوناگوِن انتصاب و حمایت از حکام سرســپرده در برخی از 
کشورهای اسالمی، دامن زدن به اختالفات ارضی و مرزی و 

اقتصادی در جهان اســالم، ایجاد و حمایت از مجموعه های 
تندروی وحدت شــکن چه در میان اهل تشــیِع مرسوم به 
انگلیســی و چه در میان بخشــی از اهل سنت و جماعت، 
ایجاد گروه های تروریســتی با جذب نیــرو از جوانان ناآگاه 
کشورهای اســالمی تحت عنوان داعش و مانند آن و ایجاد 
جنگ و خرابی در کشــورهای اسالمی و نهایتاً ایجاد رابطه 
میان برخی کشورهای اسالمی با رژیم غاصب صهیونیستی 
با گروکشی از امنیت ســالطین و حاکمان سرسپرده آن ها 

کاماًل مشهود و ملموس است.
سرلشــکر باقری افزود: پس اولین عامــل وحدت در جهان 
اســالم، همان گونه که رهبر معظم انقالب اســالمی تأکید 
دارند، بازگشــت مسلمانان و کشــورهای اسالمی به صراط 
مســتقیم الهی و عمل به دســتورات قرآن است. این اصل 
بایستی در میان تمامی رهبران و نخبگان جهان اسالم برتر 
از هر عامل متمایزکننده و اختالف برانگیز شــمرده شده و 
شاخص اتخاذ تصمیم نهایی در میان جوامع اسالمی و نسبت 

به سایر قدرت ها و کشورهای جهان قرار گیرد.
ســردار باقری در ادامه، عــدم واکنــش و همراهی برخی 
کشورهای اســالمی در مواجهه با ظلم و ستم به مسلمانان 
را از دیگر آســیب های جبران ناپذیر جهان اســالم عنوان و 
بیان کرد: اگر مسلمانان و در رأس آن ها، رهبران و حاکمان 
کشورهای اســالمی، مطابق دستور اسالم عمل و در مقابِل 
غصب قبله اول مســلمین و ســرزمین فلسطین ایستادگی 
می کردند و اگر مسلمانان در برابر اهانت به مسلمانان عزیز 
کشمیر و سایر بخش های شبه قاره هند عکس العمل مناسب 
نشان می دادند و اگر در سایر درگیری ها و منازعات فی مابین 
مسلمانان با غاصبان ایستادگی و همراهی بین اسالمی نشان 
می دادند و اگــر در برابر اهانت عده ای قلم به مزد به پیامبر 
اســالم )ص( یا احکام اســالمی و آیات قرآن کریم مقاومت 
یکپارچه نشــان می دادند، چنین وضعیتــی در تداوم این 
هتاکی هــا و تجــاوزات امکان پذیر نبود و دشــمنان عبرت 
می گرفتند. وی افزود: دومین عامِل شــکل گیری و توسعه 

و قوام وحدت در جهان اســالم، نقش آفرینی دانشمندان و 
نخبگان جوامع اســالمی است که با قلم و زبان و روش های 
جــذاب هنری و بهره گیــری از فناوری های نوین مجازی و 
مجامعــی همانند این گونــه همایش ها، بــا تبیین مداوم و 
مکرر ضرورت ها و بیان شــاخص های هم افزایی و انسجام و 
هم گرایی جوامع و کشورهای اســالمی در برابر بیگانگان و 
غاصبان ممالک و منابع جهان اسالم، به روشنگری در میان 
مردم و نصیحت حاکمان و طــرد معانداِن این امر ضروری 
بپردازند. سرلشــکر باقری اضافه کرد: سومین عامل وحدت 
در جهان اســالم، مطالعه و توجه عمیق و اکتشاف و درک 
نیات خصمانه دشمنان اسالم و ایجاد دژ واحد و سنگرهای 

پیوسته کشورهای اسالمی در برابر آنان است. 
ســردار باقری افزود: مصوبه سال ۲۰۰7 سنای آمریکا برای 
تجزیه کشورهای اسالمی غرب آسیا به واحدهای کوچک و 
نیازمنــد و طرح خاورمیانه بــزرگ در این زمینه قابل دقت 
و تأمل اســت. نمونه دیگر، طراحی و پیشــبرد طرح هایی 
همچون »معامله قرن« اســت که میــزان اندک و حداقلی 
از حاکمیت صاحبخانه فلسطینی بر سرزمین آبا و اجدادی 
خود را برنمی تابد و با کمال تعجب با استقبال و داللی برخی 
حاکمان سرسپرده در کشورهای اسالمی مواجه می شود. در 
همیــن زمینه تأکید بر مقاومت یکپارچه اســالمی در برابر 
تجاوزات رژیم صهیونیســتی در برابر اتهام بی اساس هالل 
شــیعی کاماًل ضروری اســت؛ لذا بیان شــیوا و مداوم این 
توطئه ها و نهراســیدن از غول های رسانه ای استکباری جزو 
وظایف اساســی نخبگان و دانشــمندان جهان اسالم تلقی 
می شــود. وی عنوان کرد: عامل چهــارم تأکید بر کل نگری 
و پرهیز از بخشــی نگری تا حد ممکن است. جوامع اسالمی 
بایستی حداکثر پرهیز را نسبت به موارد افتراق و بیشترین 
تأکید و تکیه را بر عوامل اشــتراک داشــته باشند. در ادامه 
نیز بایســتی به عنوان عامل پنجم بر نهادســازی در میان 

کشورهای اسالمی بر اساس نقاط اشتراک تأکید کرد.

روحانی اعالم کرد

شنبه و یکشنبه تردد خودروها 
از ساعت ۲۰ ممنوع است

رئیس جمهور گفت: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، 
اصناف از ساعت ۱۸ تعطیل و تردد خودروهای شخصی نیز 

در این دو روز، از ساعت ۲۰ ممنوع می شود.
حجت االســالم حســن روحانی روز پنجشــنبه در جلسه 
رؤســای کمیته های ســتاد ملی مبارزه با کرونا، با اشاره به 
گزارش های ارائه در جلســه درباره جایگاه نخست واگیری 
کرونــا در دورهمی ها و تجمعات فامیلــی و خانوادگی، از 
کمیته های بهداشــتی و درمانی و اطالع رســانی و قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با کرونا خواســت در خصوص 

مناسبت هایی نظیر شــب یلدا و ایام عزاداری صدیقه کبرا 
)س( و دهه هــای فاطمیــه، اطالع رســانی و مراقبت های 
ضروری را انجــام دهند. رئیس جمهــور همچنین در پی 
گزارش های کمیته بهداشــتی و درمانی و قرارگاه عملیاتی 
از طرح جامع مقابله با کرونا و تبدیل وضعیت بســیاری از 
شــهرها از قرمز به نارنجی و یا از نارنجی به زرد و همچنین 
اعمــال جرایم و میزان همراهی کســب و کارها در رعایت 
دستورالعمل ها، به کمیته های تبلیغات و بهداشتی و درمانی 
و قرارگاه عملیاتی دستور داد نسبت به بحث اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی به جامعه در خصــوص ضرورت مراعات 
دستورالعمل ها با همان جدیت و قاطعیت دوران اوج کرونا 
اقدام کنند. همچنین مقرر شد کمیته بهداشتی و درمانی با 
اهتمام ویژه به توسعه طرح غربالگری ها و کنترل هوشمند، 
ادامــه دهد و قرارگاه عملیاتی همچنان در حوزه رصد روند 
اجرای وضع محدودیت ها و شــرایط شــهرها در پی اعمال 

این محدودیت ها و ورود به شرایط مختلف فعال عمل کند. 
در این جلسه براساس پیشنهاد قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا و بررســی های انجام شــده، برای پیشگیری 
از رفت ها و آمدها و تجمعات شــب یلدا مقرر شد روزهای 
شــنبه و یکشــنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه، اصناف از ساعت ۱۸ 
تعطیــل و تردد خودروهای شــخصی نیز در این دو روز، از 

ساعت ۲۰ ممنوع شود.
مسئول کمیته بهداشتی و درمانی ستاد ملی مقابله با کرونا 
نیز در ادامه این جلسه گزارشــی از اقدامات انجام شده در 
خصوص ساخت واکسن کرونا در داخل و تأمین آن از خارج 
کشور ارائه کرد. رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش ضمن 
ابراز خرســندی از اقدامات انجام در مســیر ساخت واکسن 
داخلی، بر تســریع در فرایندهای اجرایی تأمین مالی خرید 
واکسن از خارج از کشور و تأمین اعتبارات الزم برای آن نیز 
دستورات الزم را صادر کرد و از دستگاه های دخیل خواست 

هر چه ســریع تر با هماهنگی یکدیگر اقدامات الزم را انجام 
دهند. همچنین با توجه به درخواســت ســازمان سنجش 
آموزش کشور در خصوص امکان برگزاری آزمون استخدامی 
دستگاه های اجرایی و بررسی های کمیته بهداشتی و درمانی 
و قرارگاه عملیاتی، مقرر شــد این آزمــون با بهره گیری از 
تجربیات برگزاری آزمون های مختلف کنکور در سال جاری 
و با توجه به شــرایطی که متعاقباً از طریق مراکز مســؤول 
اعالم خواهد شــد، برگزار شــود. رئیس جمهور تاکید کرد 
که اجرای ســایر برنامه های مرتبط با قطع زنجیره کرونا با 
قدرت ادامه یابد و فقط به ایجاد محدودیت ها و منع ترددها 
بسنده نشود. روحانی همچنین گفت: انجام تست های فراوان 
و هدفمنــد، ایزوله کردن بیماران، آموزش و اطالع رســانی، 
تقویت درمان سرپایی، مراقبت از افراد سالمند و آسیب پذیر 
از جمله برنامه های مؤثری اســت کــه باید با جدیت دنبال 

شود. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

گزارش

نامه قالیباف به روحانی برای اصالح الیحه بودجه ۱۴۰۰
عضو کمیســیون تلفیق گفت: رییس مجلس طی نامه ای به رییس جمهور 
خواستار اصالحات اساســی در بودجه  سال ۱۴۰۰ شد. رحیم زارع عضو 
کمیســیون تلفیق در این زمینه اظهار داشت: محمد باقر قالیباف رییس 
مجلس شورای اســالمی طی نامه ای به رییس جمهور خواستار اصالحات 
اساسی در بودجه ۱۴۰۰ شــد. وی افزود: بعد از ابالغیه ۲۳ آذرماه رهبری 
به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه های جاری، منابع 
و مصارف الیحه بودجه ۱۴۰۰ دچار تغییرات عمده ای شــدند. عضو کمیســیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در همین راستا رئیس مجلس طی نامه ای در تاریخ 
۲۵ آذر خطاب به رئیس جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی، اصالحات الیحه دولت 
را مطالبــه کردند تا بودجه با درآمدهای پایدار، حداقل وابســتگی به نفت و اصالحات 

ساختاری بودجه ارائه شود.  فارس

مجلس الیحه بودجه ۱۴۰۰ را اصالح می کند
نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس گفت: بودجه نباید متکی به نفت 
باشد چرا که وابستگی به نفت اثرات زیانباری برای کشور دارد و مجلس 

در بررسی الیحه بودجه ایرادات را رفع می کند.
احمد مرادی درباره الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، اظهار داشت: بودجه ای 
که دولت به مجلس ارائه کرده است، شفافیت الزم را ندارد و قابل تحقق 
نیست. وی بیان کرد: دولتی ها خودشان به خوبی می دانند که عملی کردن 
این بودجه کار ســختی اســت و از آنجایی که در ماه های پایانی این دولت هستیم، 
ارائه این بودجه کاری اخالقی نیست چرا که مشکالت زیادی را برای دولت بعدی به 
وجود می آورد. مرادی با تاکید بر اینکه ما باید از خام فروشی جلوگیری کنیم، گفت: 
سالهاست که مقام معظم رهبری تاکیدشان بر این است که بودجه بدون اتکا به نفت 

تدوین شود چرا که وابستگی به نفت اثرات زیان باری برای کشور دارد.

برخی مدیران بانک ها و بیمه ها حقوق های نجومی دریافت می کنند
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفت: اطالعاتی به دســت ما رسیده 
اســت که برخی مدیران بانک ها و بیمه ها و برخی اعضای هیئت مدیره 
شــرکت های دولتی حقوق های نجومی دریافت می کنند. حســن لطفی 
بــا بیان اینکه یکی از مشــکالتی که امروز در حــوزه پرداخت حقوق و 
دستمزدها در کشور داریم عدم راه اندازی سامانه ای برای این منظور است، 
گفت: نتیجه عدم راه اندازی ســامانه دســتمزد و حقوق این است که برخی 
از دســتگاه های اجرایی حداقل حقوق ها را پرداخت می کنند و برخی از دســتگاه ها 
همچنان حقوق های نجومی پرداخت می کنند.  وی با بیان اینکه هیچ ســاز و کاری از 
ســوی دولت و مجلس برای پیشگیری از حقوق های نجومی تعریف نشده است، ادامه 
داد: یک قانون مدیریت خدمات کشــوری داریم که در کشــور باید حاکم می شد، اما 

امروز ۲۵ دستگاه اجرایی خودشان را از این قانون مستثنی کرده اند.  تسنیم
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