روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

قیمت  2000تومان  /شماره 944

toseeirani.ir

پنجشنبه 4آذر  20 / 1400ربیعالثانی 25/ 1443نوامبر 2021

رهبرمعظمانقالبخطاببهبسیجیان:

میتوانید در همه
مسائلعمومیکشور
اثربخشومشکلگشاباشید

رئیسقوهقضاییه:

قضات تا جای ممکن
حکم زندان ندهند
سیاست 2

سیاست 2

صید ماهی فراوان در آب گلآلود مناسبات اداری ادامه دارد

مبارزه با نجومیبگیری یا نمایش صوری؟
دسترنج 4

مدیرکل آژانس به شورای حکام گزارش داد؛

زوایایمبهم
یکدیدار

سفری که رافائل گروســی ،رئیس آژانس
انرژی اتمی به ایران انجام داد تا پیشزمینههای
مذاکرات هســتهای وین آماده شود فایدهای
نداشت و او که قرار بود به محض بازگشت از ایران
کنفرانس خبری برگزار کند از انجام آن منصرف
شدوترجیحدادهمهچیزرایکبارهبرایشورای
حکام تعریف کند و اینگونه بود که گزارش داد:
«مذاکراتش با ایران درباره مســائل باقیمانده
پادمانی بینتیجه مانده است و با مقامات ایرانی
برای نظارتهای هســتهای به نتیجه نرسیده
است.وایندرحالیاستکهروزسهشنبهمحمد
اسالمی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران در

نشســت خبری با مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژیاتمیبابیاناینکهایراندربرنامههستهای
خود مصمم است ،گفته بود« :گروسی چندین
بارگفتهکههیچانحرافیدربرنامههایهستهای
ایران مشاهده نکردهاند».بر اساس وعدهای که
چندی پیش دادهشده بود گروسی روز دوم آذر
به ایران آمد تا با مقامات ایران درباره مذاکرات
هســتهای و بازدید از مراکز اتمی رایزنی کند؛
با این حال گویا این روند چندان که باید خوب
پیش نرفت که کار به شــورای حکام کشید و
جلسه شورای حکام سازمان بینالمللی انرژی
اتمی دیروز با محوریت ایران برگزار شد.

سیاست 2

ادعاهای اقتصادیمصباحی مقدم ،واکنش تند حسن عباسی را برانگیخت

«گشایش»؛
محل مناقشهجدید اصولگرایان
چرتکه 3

خبر

رئیسی:

به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود

رئیس جمهور با اشــاره به موضوع حقوقهای
غیرمتعارف تصریح کرد :حقــوق یک حدی دارد
که حد آن باید برای تمام افراد شــاغل در دولت و
شرکتهایدولتیمشخصشودوبیشازآنمیزان
همنبایدپرداختشود.مردمانتظارشنیدناخباری
درباره حقوقهای چند ده میلیونــی را ندارند و به
حقوقنجومیبایدخاتمهدادهشود.
رئیسجمهوربااشارهبهموضوعحقوقهایغیر
متعارف تصریح کرد :حقوق یک حدی دارد که حد
آنبایدبرایتمامافرادشاغلدردولتوشرکتهای
دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید
پرداخت شود .مردم انتظار شنیدن اخباری درباره
حقوق های چند ده میلیونــی را ندارند و به حقوق
نجومیبایدخاتمهدادهشود.
سید ابراهیم رئیســی صبح روز چهارشنبه در
جلسههیاتدولتضمنگرامیداشتهفتهبسیجو
تشکرازخدماتبسیجیانبههمهبخشهایکشور
گفت :بسیج در مسکن ســازی ،اقتصاد مقاومتی و
فضای مجازی اقدامات خوبی انجام داده است و می
تواندبرایهمهبخشهاگرهگشاباشد.
رئیس جمهور با اشاره به فعالیت بسیج در طرح
غربالگریشهیدسلیمانیاظهارداشت:نقشبسیج
بسیار اثرگذار است و بسیجیان نیروهای مخلص و
کارآمد هستند و اســتفاده از این ظرفیت می تواند
کارها را دقیقتر و سریع کند .امروز بسیجی بودن و
داشتنروحیهبسیجیاز شاخصهای مهم تحرک
وپویاییدردولتاست.
رئیسیبااشارهبهشیوعبیماریکروناوموفقیت
دولت در تامین واکســن و واکسیناسیون عمومی

بیانداشت:پسازموضوعکرونامسألهاصلیدولت
معیشتمردماست،وزرانیزاقداماتانجامشدهخود
دراینزمینهرابرایمردمتبیینکنند.
رئیسی در مورد مشــکالت آب در استان های
اصفهانوچهارمحالوبختیاریگفت:بایدمصوباتی
کهدراینموردانجامشده،پیگیریونتیجهبهمردم
گفتهشود.مسألهتامینآبشربوکشاورزیمردم
مهم است.رئیس جمهور ضمن تشکر از سرپرست
وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری کالسهای
مدارسبصورتحضوری،بیانداشت:والدیندانش
آموزان هم از برگــزاری توامان کالس ها به صورت
حضوریوغیرحضوریراضیهستند.

رئیســی با اشــاره به موضوع حقوقهای غیر
متعارف تصریح کرد :حقوق یک حدی دارد که حد
آنبایدبرایتمامافرادشاغلدردولتوشرکتهای
دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید
پرداخت شود .مردم انتظار شنیدن اخباری درباره
حقوق های چند ده میلیونــی را ندارند و به حقوق
نجومیبایدخاتمهدادهشود.
رئیس جمهور در همین زمینه از سازمان اداری

و استخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل
از نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام
پرداختعادالنهحقوقودستمزداقدامکند.
رئیس جمهور تاکید کرد :شــاید طبق قانون
دستگاه هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکتها و
یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه
نیز اقداماتی انجام شــود .پرداخت هــای نابرابر و
غیرمتعارف در دولت و شــرکت های دولتی قابل
تحملنیست.
رئیسی با تاکید بر اهمیت یک صدایی در دولت
گفت :سند تحول دولت در  ۳۷مسأله اصلی کشور
تدوینشدهکهبزودیاعالمخواهدشد.
بررسیکلیاتالیحهبودجهسال۱۴۰۱کلکشور
در جلسه هیات دولت ،سازمان برنامه و بودجه
گزارشــی از کلیات الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل
کشورارایهدادوکلیاتالیحهبودجهسال ۱۴۰۱کل
کشورراموردبحثوتبادلنظرقرارگرفت.
در این جلســه ،همچنین هیات وزیران پس از
بررسی سوابق و برنامههای جواد قناعت ،به وی به
عنواناستاندارخراسانجنوبیرأیاعتماددادند.
جواد قناعت متولد سال  ۱۳۴۴و دارای مدرک
دکتریشیمیآلی،کارشناسیارشدشیمیتجزیه
وکارشناسیشیمیمحضاست.
وی از سال  ۱۳۹۸تاکنون به عنوان معاون امور
توسعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان فعالیت
داشــته و پیش از آن نیز دارای مســئولیت هایی
همچوناستاندارگلستان()۱۳۸۸-۱۳۹۲ومعاون
سیاسی و امنیتی اســتانداری مازندران (-۱۳۸۸
)۱۳۸۴بودهاست.

برای چهارمین روز متمادی؛

ادامه اعتراضاتآبی درچهارمحال و بختیاری

دیروز گروهی از مردم در چهارمحال و بختیاری
برای چهارمین روز متمادی ،در اعتراض به بیآبی و

انتقال آب از این استان ،در نقاطی از شهرکرد مرکز
این استان تجمع کردند.
براساستصاویروویدیوهایمنتشرشده،مردم
ازنقاطمختلفاستان،مقابلساختماناستانداری
چهارمحال و بختیاری در شهرکرد گرد هم آمدند
و شعارهایی در مخالفت با انتقال آب سردادند.

شبکه محلی صداوسیما در شهرکرد نیز اعالم
کرد مردم از سراســر نقاط اســتان چهارمحال و
بختیاری برای پیگیری مشــکالت حــوزه آب و
طرحهای انتقــال آب ،در میــدان امامزادگان دو
خاتون شهرکرد تجمع کردند و خواستار رفع این
مشکالت شدند.

مخاصمه برای تثبیت حدود و ثغور،
همزمان با پیشروی جبهه تیگرای

حرکتنخستوزیر اتیوپی
بر خط سرخ
جهان 5

برای چهارمین روز متمادی؛

ادامه اعتراضاتآبی
درچهارمحال و بختیاری
همین صفحه

حکم قصاص آرمان عبدالعالی
در حضور خانوادهها اجرا شد

اینسو ماتم و سوگ
و آنسو ،آرامشو رضایت
شهرنوشت 6

الهالل به تنهایی پرافتخارترین تیم قاره شد

امپراتورآسیا!
آدرنالین 7

نگاهی به دو نمایش«اتاق» و
«اون و اراذل کوچهپشتی یا »...

دشوا ِر زیستن در جهانی
استعاریشده
فرهنگ و هنر 8

