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 تحریم های جدید آمریکا و بیانیه 
 شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

 رویارویی
 پيش از مذاکره 

دسترنج 4

 نمایندگان مدعی انقالبی گری، 
 پیروان آدام اسمیت هستند

 فشار بر کارگران 
به جای حل مشکالت 
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حذف دالر دولتی و نگرانی از تبعات اجتماعی آن

 گرانی دارو از جیب بیمار 
یا بیمه ها؟!

سياست 2

شهرنوشت 6

 بازگشت علی الریجانی به صحنه؛ 
حمالت تند جبهه پایداری را در پی داشت

تسویهحساب
باتمترس!

دور حمالت جدید جبهه پایداری علیه علی 
الریجانی اگرچه در صحن علنی مجلس استارت 
خورد، اما این بحــث در خارج مجلس پیگیری 
شد تا یک بار دیگر مشخص شود هنوز حساب 
پایداری ها و افراطیون گویا با علی الریجانی صاف 
نشده است. تصور این بود که بعد از ردصالحیت 
علی الریجانی در انتخابات ریاســت جمهوری 
و کمرنگ شــدن او در سیاســت با استعفا از 
مسئولیت اجرای سند راهبری 25 ساله ایران 
و چین؛ او کمتر در مرکز حمالت افراطیون قرار 

گیرد؛ اما روز چهارشنبه یک بار دیگر حمالت 
به او باال گرفت. این حمالت از یکســو می تواند 
ناشی از احســاس خطر برای بازگشت دوباره 
الریجانی به صحنه سیاست باشد و از سوی دیگر 
نگرانی از تبدیل شدن او به منتقد قوی دولت و 
افراطیون حاضر در عرصه حکومت.سهروز پیش 
بود که پس از سکوت طوالنی مدت الریجانی و 
غیبتش در عرصه سیاسی با حکم رهبر انقالب 
او به عضویت شــورای عالــی انقالب فرهنگی 

منصوب شد. 

پول  به جای آب
چرتکه 3

نگاهي به 13 بازي نخست پنج سرمربي تیم ملي

اسكوچیچ بر قله آمار

ائمه جمعه نباید با 
صحبت های خود  در میان 

مردم شكاف ایجاد کنند

رئیس جمهوری: 

 توجه به محیط زیست 
 در همه طرح ها 

به دقت لحاظ شود
همين صفحه

سياست 2

آدرنالين 7

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

مردم برای مدیریت درآمد، 
 مصرف لبنیات را 
حذف می کنند

چرتکه 3

 شورای امنیت خواستار تخلیه سفارت آمریکا
 در صنعا توسط انصاراهلل شد؛ 

 کنشگری سیاسی
 با درون مایه امنیتی

جهان 5

رئـیـس جـمهـــوری حفــظ 
محیط زیست  را موجب قدرت، امنیت 
و نوعی سرمایه گذاری بلند مدت و رشد 
تولیدات کشور دانست و گفت: توجه به 
محیط زیست در همه طرح های توسعه 

و فعالیت اقتصادی به دقت لحاظ شود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی 
روز جمعــه در نشســت تخصصی با 
نخبگان و فعاالن محیط زیســت که به 
مناسبت ســالروز ابالغ سیاست  های 
کلی محیط زیست توسط مقام معظم 
رهبری در2۶ آبان ۱۳۹۴ برگزار شــد، 
اظهار داشت: فلسفه تشکیل این جلسه 
بررسی و پیگیری اجرای سیاست های 
ابالغ شده توســط مقام معظم رهبری 
در حوزه محیط زیســت است و این که 
تاکنون پس از گذشــت ۶ ســال فقط 
۴۷ درصد این سیاست ها اجرایی شده 
به هیچ عنوان قانع کننده نیست و الزم 
است دستگاه های اجرایی بازنگاهی در 
عملکرد خود داشته باشند و در یک اقدام 
جمعی این عدد به رقــم قابل توجهی 

افزایش یابد.
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت 
تشکیل نشســت های تخصصی برای 
بررســی و پیگیری سیاست های کلی 
نظام در حوزه هــای مختلف، گفت: در 
چنین نشست  هایی باید علت اجرایی 
نشدن بخشی از سیاست های مصوب 
نظام بررســی و موانع تحقق کامل این 

سیاست  ها برطرف شود.
رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت 
و اهمیت توجه به محیط زیست اظهار 
داشت: جامعه بشــری باید نسبت به 
تعرض و طغیان علیه محیط زیســت 
حساس باشد متاســفانه قدرت های 
بزرگ بدترین استفاده را از محیط زیست 
به عمل می آورند و سپس با سازوکاری، 
از موضوع محیط زیست بعنوان حربه ای 
علیه کشورهای در حال توسعه استفاده 
می کنند همانند مساله حقوق بشر که 
امروز بزرگترین ناقضان آن مدعی حقوق 

بشر در سایر کشورها هستند.
رئیسی افزود: حفظ محیط زیست 
باید به عنوان یک موهبــت الهی برای 
حیات انســان و تمام موجودات زنده 
مورد توجه همگان باشد و در این راستا 
الزم است ساختارهای متناسب با این 
رسالت بزرگ ایجاد شده و برخی رفتارها 

ناصحیح اصالح شود.
رئیس جمهور با تاکید بر ارجحیت 
توجــه به محیط زیســت بر توســعه 
یافتگــی و فعالیت اقتصــادی و اینکه 
توســعه یافتگی فرع بر محیط زیست 
اســت، گفت: اگرچه توســعه یافتگی 
و فعالیت های اقتصــادی یک موضوع 
ضروری اســت اما حتما باید از پیوست 
محیط زیستی برخوردار باشد و توجه به 
محیط زیست در تمام طرح  های توسعه 
و فعالیت اقتصادی به دقت لحاظ شود 
ضمــن اینکه محیط زیســت هم باید 

پیوست اقتصادی داشته باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز 
کمبود آب، مشــکل همه مردم کشور 
در استان های مختلف است، گفت: در 
جریان سفرهای اســتانی، مهم ترین 
مشکلی که مردم آن را مطالبه می کنند، 
تامین آب است و در این زمینه معتقدم 

باید بــه مدیریت آب در کشــور توجه 
جدی شود و با استفاده بهینه و توجه به 
ظرفیت های اقلیمــی می توان بخش 
زیادی از مشکالت موجود را کاهش داد.

رئیســی اهمیت ارائــه آموزش در 
صیانــت از محیط زیســت را ضروری 
دانســت و گفت: امــروز الزم اســت 
رسانه های جمعی، دانشگاه ها، حوزه ها 
و صاحبان تریبــون در زمینه آموزش 
ایفای نقش کنند. آموزش می تواند به 
جلب مشارکت عمومی بیانجامد و هر 
کجا که مردم احساس مسئولیت کرده 
و مشارکت می کنند، مشکالت به راحتی 

برطرف می شود.
رئیس جمهــور توجه به ظرفیت ها 
و قابلیت های مناطق مختلف کشور را 
ضروری دانست و اظهار داشت: بی تردید 
دانشــگاه ها در این حوزه  ها مطالعاتی 
دارنــد و می توانند با نــگاه تخصصی، 
قابلیت های هر استان را شناسایی کنند 
و دولت مکلف است از این یافته ها، برای 
فعال کردن ظرفیت هــای موجود هر 

استان استفاده کند.
رئیسی با اشاره به مشکل پسماندها 
در کشور گفت: برای غلبه بر این مشکل 
نیازمند ایجاد ســازوکار فعــال برای 

مدیریت پســماند در کشور هستیم و 
ایجاد چنین مجموعه ای ضرورت دارد تا 
مسائل مربوط به حوزه پسماند را به طور 

متمرکز حل و فصل کند.
رئیس جمهور در ادامه خطرات ناشی 
از صید ترال و دغدغه های صیادان بوشهر 
و بندرعباس در این زمینه اشــاره کرد 
وگفت: حتما باید جلوی صید ترال گرفته 
شود چرا که این نوع صید به آبزیان، دریا 
و حتی صیادان آســیب می رساند و از 
رئیس سازمان محیط زیست می خواهم 
که با جدیت این موضوع را پیگیری کند.

رئیسی افزود: سازمان محیط زیست 
حکم بهداشــت را در وزارت بهداشت و 
درمان دارد و بر درمان مقدم است و اینکه 
سازمان محیط زیســت زیر نظر رئیس 
جمهور تعریف شده برای این است که 
نســبت به وزارتخانه ها و دستگاههای 
اجرایــی از جایــگاه برتــری بر حفظ 

محیط زیست تاکید کند.
رئیس جمهــوری گفــت: صرفا با 
توصیه نمی شود محیط زیست را حفظ 
کرد و در کنار آن بعضاً اقدام و عمل جدی 

نیز الزم است.
رئیسی با اشاره به اهمیت مشارکت 
مردم و سازمان های مردم نهاد در صیانت 
از محیط زیســت، گفت: سازمان های 
مردم نهاد نقش ارزشــمندی در حوزه 
محیط زیست دارند و باید از فعالیت مردم 
در این حوزه حمایت شود و اینها بهترین 

پشتوانه برای دولت هستند.
رئیس جمهور تصریح کرد: توجه به 
محیط زیست منحصر به مقطع خاص 
زمانی نیست و همواره باید نسبت به آن 

دغدغه داشت.
رئیسی همچنین با اشاره به اهمیت 
توجه به مدیریت آب و آبخیزداری گفت: 

باید برای اقلیم های مختلف راهکارهای 
متفاوتی، متناســب با آن اقلیم اتخاذ و 

اجرایی شود.
رئیس جمهوری در ادامه با اشــاره 
به اهمیت حفظ جنگل ها خاطرنشان 
کرد: جنگل ثــروت عظیم ملی و حفظ 
آن برای نسل های آینده ضروری است 
و همواره باید نسبت به حفظ و صیانت از 
ثروت های عظیم ملی حساس باشیم و 
غفلت از این سرمایه های عظیم می تواند 

کشور را دچار آسیب کند.
در این مراسم معاون رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان حفظ محیط زیست 
و ۱۷ نفر از اســاتید، نخبگان و فعاالن 
محیط زیست در ســخنان جداگانه ای 
بــا قدردانــی از توجه و اهتمــام ویژه 
رئیس جمهور نســبت بــه صیانت از 
محیط زیست، دیدگاهها، پیشنهادات 
و دغدغه های خود را با رئیس جمهور در 

میان گذاشتند.
ضرورت تحول و در ساختار سازمان 
محیط زیســت، اســتفاده از ظرفیت 
فناوری های نو و دانش بنیان در صیانت 
از محیط زیســت، دیپلماسی فعال در 
حوزه آب، توجه به آمایش ســرزمین 
در حــوزه آب، توجه بــه قابلیت های 
سرزمینی، توجه به پیوست اقتصادی 
در مسائل زیســت محیطی، مدیریت 
مناسب پسماند، اســتفاده از پنل های 
خورشــیدی، از رده خــارج کــردن 
خودروهای فرسوده، کاهش استفاده از 
ظروف پالستیکی، پرهیز از صید ترال، 
بازنگری در ماموریت های سازمان های 
محیط زیســت در حــوزه آب، کاهش 
تعارض تولید و محیط زیســت، توجه 
به ابعاد سیاســی، اجتماعی و امنیتی 
محیط زیســت، نوســازی تجهیزات 
محیط بانان و توجه به وضعیت معیشتی 
و اســتخدامی آنان و توجه به ظرفیت 
ســازمان های مــردم نهــاد در حوزه 
محیط زیست از جمله نکاتی بود که در 
این جلسه از سوی اساتید و فعاالن حوزه 

محیط زیست بیان شد.

نشست

رئیس جمهوری: 

 توجه به محیط زیست 
در همه طرح ها به دقت لحاظ شود

با ايلنا همراه شويد
 خبرگزاري 

کار ایران »ایلنا«

رئیس کمیســته شفافیت 
شورای شــهر تهران درباه عدم 
بارگذاری حقوق مدیران جدید در 
سامانه شفافیت گفت: با توجه به 
جابجایی دسترسی ها شاید امکان 
دید وجود نــدارد، وگرنه حقوق 

مدیران بارگذاری می شود.
»احمد صادقی« در گفت و گو 
با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی 

درباره عدم قرارگیری مصوبات شورای شهر در 
سامانه مصوبات شــورا در دوره جدید مدیریت 
شــهری گفت: مصوبات بارگزاری می شود. اما 
خیلی وضع خوبی ندارد. سیســتم آی. تی ما 
ضعیف است و همیشه در رای گیری ها به مشکل 
می خوریم و باید حتما این مساله اصالح شود. به 
هیات رئیسه اطالع داده ایم که حتما این مساله 

را پیگیری و اصالح کنند. 
او در واکنش به اینکه آیا روندی که در دوره 
پنجم بوده ادامه پیدا می کنــد؟ اظهار کرد: بله 
مصوبات در سامانه گذاشته می شود. آنچه که 
در گذشــته بار گزاری می شــد و االن نه، شرح 
مذاکرات است. اگر بخواهیم ایرادی بگیریم در 
مورد شرح مذاکرات است که بارگزاری نمی شود. 
او در پاسخ به سوال دیگری درباره بارگذاری 
حقوق مدیران شهرداری در سامانه شفافیت که 
تنها حقوق پایه در آن قرار می گرفت در حالی که 
میزان پاداش و مزایا مساله مهم و جای انحراف 

اســت، اظهار کرد: چیزی که در 
سامانه شفافیت است و باید اعمال 
شــود برمبنای ضوابط، قوانین 
و دســتورالعمل ها است. قانون 
مشخص می کند چه آیتم هایی 
گذاشته شود. دستورالعمل های 
هیات دولــت و مجلس مصوب 
می کند و ســلیقه ای نیست که 
امروز بگوییم آیتمــی حذف یا 

اضافه شود. 
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران 
افزود: آنچه که در سامانه شفافیت چه در دوره 
قبل و چه االن می خواهد انجام شــود، مبنای 
قانونی دارد، دســتورالعمل و مصوبه مجلس و 

هیات دولت را دارد. 
صادقی درباره سیاســت های این دوره در 
بارگذاری حقوق مدیران دوره جدید مدیریت 
شهری گفت: براساس قانون است و هرچه که 
قانون مشــخص کرده اجرا خواهد شد. چیزی 
نیست که ما بخواهیم مشخص کنیم و سلیقه ای 
عمل شــود. همه موارد تعریف دارد و براساس 

تعریف در سامانه بارگزاری می شود. 
او در واکنش به اینکه اما در دوره جدید هنوز 
بارگذاری حقوق مدیران انجام نشده است، اظهار 
کرد: با توجه به جابجایی دسترسی ها شاید امکان 
دید وجود ندارد، وگرنه حقوق مدیران بارگذاری 

می شود.

گفت و گو

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

واکنش به عدم بارگذاری حقوق 
مدیران دوره جدید در سامانه شفافیت

پاسخ استاندار به اعتراض بزرگ زیست محیطی در اصفهان 


