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شکایت مجلس از رییس جمهور به خاطر توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی هستهای

توقف امور در ایستگاه
اختالف قوا

گیالن امروز -در جلسه صحن علنی دیروز مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان
مجلس اعمال ماده  ۲۳۴آئیننامه داخلی مجلس نسبت به مقامات دولتی
مسئول در اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را تصویب کردند.
قرار بود ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه  1400کل کشور در دستورکار
پارلمان قرار گیرد اما با توجه به جلسه غیرعلنی مجلس و مذاکرات صورت
گرفته در آن ،بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بینالمللی انرژی
هستهای در دستورکار قرار گرفت و نهایتا بررسی الیحه بودجه موقتا متوقف
شده است.
براساس جزییات توافق ایران و آژانس نظارت ها به برنامه هسته ای ایران در
حد پادمانی خواهد بود و پروتکل الحاقی اجرا نمی شود .با این حال ایران برخی
از فعالیتهای خود را به مدت سه ماه ضبط میکند اما آنها را در اختیار آژانس
قرار نمیدهد .نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید قانون مجلس را اجرا کند.
آنها میخواهند دولت درباره توافق با آژانس توضیح دهد.
در همین رابطه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت:
«مقرر شده است که مسئولین دولتی به مجلس دعوت شده و توضیحات
الزم را ارائه دهند؛ برای مجلس عمل به ُم ّر قانون و مصوبه مجلس مهم است و
کوچکترین تخطی از آن مورد پذیرش مجلس یازدهم نیست».
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد« :طبق قانونی که مجلس مصوب کرده
است و زمان بندی مندرج در آن قرار است امروز ( ۵اسفند) تمام نظارتهای
فرا پادمانی به دلیل آنکه طرفهای مقابل ایران طبق ماده  ۳۶برجام عمل

نکردند و روابط بانکی و فروش نفتی ما تغییری نکرده است متوقف شود».
این نماینده تاکید کرد که طبق قانون باید دولت تمام اقدامات خود را به
مجلس گزارش کند .شریعتی گفت« :ارزیابی فنی و نظارتی مجلس ،ارزیابی از
اجرای این موضوع در عرصه بینالملل و اتفاقات مربوط به منافع ملی در عرصه
بین الملل مالک امر است به همین دلیل دستور رسیدگی فعلی مجلس که
رسیدگی به الیحه بودجه  1400است را متوقف کردهایم».
او با بیان اینکه مجلس باید از جزییات توافق شب گذشته مطلع شود ،تاکید
کرد« :قطعاً با هرگونه تخطی حتی یک میلیمتر از قانون مجلس یازدهم
توسط دولت مقابله خواهد شد و آن را بر نمیتابیم».
دیگر به لجوجها اجازه نمیدهیم
فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی مجلس هم به تندی با توافق ایران و
آژانس مخالفت کرد .او با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اقدام راهبردی برای
لغو تحریم ها گفت« :بعد از این مصوبه عاقالنه مجلس  ،اینها مگر نگفتند چرا
شورای نگهبان این را تایید کرد و این دولت نبود که می خواست در آیین
نامه اجرایی آن اخالل ایجاد کند؟ و اگر مجلس برای عدم اجرای آن مجازات
نگذاشته بود ،محال بود که شکل اجرایی به خود بگیرد .بزرگ جامعه ما باید
فریاد بزند که همان دولتی که تعلیق کرده باید تعلیق ها را بردارد .ما باید
متوجه باشیم که آمدن شخص گِروسی حاوی این پیام است که ما باید مصوبه
مجلس را به تاخیر بیندازیم ،در حال که هیچ اقدامی از سوی طرف های غربی
صورت نگرفته است».
(ادامه در صفحه )2

رشت ،شهر زیستپذیر
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ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمیکنید

وزیر بهداشت :به جای وزیر بهداشت بگویید مدیرکل مرده شورخانه

گیالن امروز -وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنیها
و همچنین عدم برخورد با این افراد ،گفت :ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی
گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمیکنید؟ اینطور که نمیشود مملکت اداره کرد.
چقدر باید فریاد بزنم و بگویم .به گزارش ایسنا ،سعید نمکی در نوزدهمین آیین
پویش ره سالمت و بهره برداری از پروژههای دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گفت:
در حال حاضر حدود  ۱۳ماه از گرفتاری همکارانم با کووید ۱۹-میگذرد .البته
وقتی میگویم  ۱۳ماه ،این برای افراد کج خیال و بدفهم رفرنس نشود که اینها
آخرین روزهای بهمن ماه اولین مواردشان را اعالم کردند ،اما خودشان میگویند
ما  ۱۳ماه است که گرفتاریم .اوال به کسانیکه ادعا میکنند وزارت بهداشت قبل
از پایان بهمن مواردی از کووید ۱۹-داشت ،اما اعالم نکرد ،اگر یک مورد توانستند
ادعایشان را ثابت کنند ،به آنها جایزه میدهم.
من  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰نمونهای که از دی ماه و آذر ماه سال قبل از آنفلوآنزا نگه
داشته بودیم ،گفتم همه را یکبار دیگر تست کنید .زیرا میدانستم که برخی
آمریکاییها و به خصوص اسراییلیها به دنبال این بودند که بگویند کانون کرونا
ایران بود و عدهای هم اینجا پای بیرقش سینه زدند .من این را میدانستم .بر
همین اساس این نمونهها را مجددا تست کردیم و به جز سه نمونه در سراسر
سیمین
پارس
تولیدی و
شرکت
برای
هایی که
شیمیایی نمونه
موردی از کووید در
بود ،هیچ
کشور ،که از  ۲۳بهمن به بعد
آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده نشد .وی افزود :نمیدانم برخی چطور با کمال بیانصافی
برای سوار شدن بر یک موج سیاسی تبلیغاتی به راحتی یافتهها و گفتههای
مملکتشان را زیر سوال میبرند .اگر کسی توانست یک مورد از کرونا را قبل از
این تاریخ اثبات کند ،نه تنها به او جایزه میدهیم ،بلکه هزار بار از او عذرخواهی
میکنیم .در عین حال برای دفاع از حیثیت عزیزانی که طی این این مدت
خودشان را به آب و آتش زدند ،هیچ یاوهگویی که بخواهد سالمت این مجموعه
را زیر سوال ببرد ،رها نخواهم کرد و به هیچ وجه اجازه نخواهم داد.
با کج سلیقگی ساختار مدیریت کرونا را زیر سوال میبرند
وزیر بهداشت افزود :وقتی آقای المنظری به ایران میآید و اعالم میکند که
مدیریت ایران یکی از نابترین ،شایستهترین و مدرنترین شیوههای مدیریتی
بود که میتواند برای جهان الگو باشد ،یک آدم در داخل با کمال کجسلیقگی
چگونه صحت این ساختار را در ذهن مردم زیر سوال می برد؛ آن هم برای
درماندگی در شرایط سیاسی و کسب برخی سالیق در حوزه سیاسی .این را
بدانید که من اگر ُمردمُ ،مردم ،با دم مسیحا هم زنده نمیشوم .مردم این سرزمین
فقط به کسی بها میدهند که با آنها صادق باشد .دیگر به سیاسی کاری بها
نمیدهند .تمام شد .دوران عوام فریبی خاتمه یافت .آن ور دنیا کسی عطسه کند،
این ور دنیا به او میگویند که عافیت باشد .دوران عوامفریبی با این شبکههای
اجتماعی تمام شد .مگر میتوان مردم را با برخی شعارهای تند فریب داد؟
با دستهای بسته در اقیانوس شنا کردیم
نمکی ادامه داد ۱۳ :ماه را از این نظر گفتم که به محض اینکه در ووهان گزارش

ویروس را شنیدیم همهمان آماده شدیم و بالفاصله مرزها را بستیم و در تمام
مبادی نفر برای کنترل گذاشتیم .شروع به طراحی کیت کردیم .وقتی  ۵۷نفر از
دانشجویان ووهان را آوردیم ،با چه کیتی تست کردیم؟ با کیتی که در پاستور
طراحی شده بود .کسی به ما کیت نداد .وقتی قم شدید گرفتار شد و بعد گیالن،
تازه یکی از همکارانمان دستی مقداری کیت برایمان آورد .ما ونتیالتور و ماسک
و گان را خودمان طراحی کردیم و تنها در این اقیانوس با دستهای بسته شنا

گرفتم .خیلی جاها دارند مرتب گزارش میدهند .همکاران من کامال آماده اند.
مردم شریف باید بدانند که این ویروس علی رغم حرف انگلیسیها ،هم قدرت
سرایت و هم قدرت مرگزایی چند برابری دارد و هم جوانترها را بیشتر گرفتار
میکند .سه روز قبل در خوزستان کودک  ۱و  ۹ساله بر اثر کووید ۱۹-فوت کرد.
عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل شکنها و عدم برخورد با آنها
وی با بیان اینکه به روح همه شهدای سالمت درود میفرستم ،گفت :به شدت

کردیم .در اوج نامردی تحریم.
هیچ بیماری پشت در بیمارستان سرگردان نشد
وی افزود :ما از اولین روزهای دی حواسمان جمع این ماجرا بود و به همین دلیل
هم بود که وقتی ویروس آمد ،هیچ دانشگاهی دست و پایش را گم نکرد و هیچ
بیماری پشت در بیمارستان سرگردان نشد .این افتخار ایران بود .در عین حال
حاال مرحله جدیدی شروع شد ،من از مدتها قبل در ویدیوکنفرانس و نامه اعالم
میکنم که خودتان را برای یکی از سختترین یورشهای ویروس جهش یافته
آماده کنید .امروز دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر به یک نقطه نیست ،بلکه
همه جا میشود آن را یافت .دیشب  ۱۲شب دو کیس جدید از بیرجند گزارش

گله مندم از کسانی که پروتکلها را رعایت نمیکنند و به شدت گله مندترم از
کسانی که با پروتکل شکنها برخورد نمیکنند .وزارت بهداشت که ابزار ندارد.
ابزار ما جان است که فدا شده و بیش از این چیزی نداریم .ما از برخی اتفاقات
کشور ،اطالع نداریم .دیشب در ایالم خانم جوانی اینتوبه شد و حامله بود که با
سزارین کودکش به دنیا آمد .من نمیدانم که این کودک هرگز مادر را دید یا
خیر یا چشم این مادر بر سیمای فرزندی که ماهها در شکمش حس کرده باز
خواهد شد یا نه؟ ،اما چه کسی عامل مرگ این بانوی ایالمی است.
همکارانم تا کجا باید تاوان ندانم کاری برخیها را بدهند
وزیر بهداشت افزود :ما کی برای تردد از مرزها به سمت عتبات و برگشتش مجوز

توافق ایران و کرهجنوبی برای پولهای بلوکه شده
گیالن امروز -رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران،
در جلسهای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد ،در
مورد نحوه جابه جایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره
جنوبی توافق کردند .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در این
جلسه ،توافقات الزم در مورد انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام
و تصمیمات بانک مرکزی در باره حجم منابع مورد انتقال و بانکهای
مقصد به طرف کرهای اعالم شد.
سفیر کره جنوبی در ایران اعالم کرد :کشورش آماده انجام کلیه

اقدامات الزم برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی
است و هیچ سقف و محدودیتی در این مورد وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره
جنوبی گفت :اگرچه جمهوری اسالمی ایران از تغییر رویکرد کشورها
و افزایش همکاریها استقبال میکند ،اما پیگیریهای حقوقی این
بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری بانکهای
کرهای در سالهای اخیر به قوت خود باقی خواهد بود و طرف کرهای
باید تالش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از بین برود.

قابل توجه همشهریان عزیز
افتتاح مرکز معاینه فنی
خودروهای سبک

پوررستگار کد 4463

آدرس :رشت  -الکان بلوار پروفسور سمیعی ،نرسیده
به تقاطع راهآهن تلفن013 - 33403448-50 :

و اجازه دادیم؟ چه کسی از من نامه دارد در این زمینه .کدام یک از همکارانم
با برخی از این ترددها موافقت کردند؟ اتوبوسی میآید و آن را در مرز تست
میکنیم که فرد مثبت از آن بیرون میآید .این فرد مثبت پیاده میشود و
اتوبوس تا فالن شهرستان میرود .ردیابی میکنیم و تازه موارد مثبت در آنجا پیدا
میشوند .تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم کاری برخی را بدهند .ما چه گناهی
کردیم که در  ۱۳ماه مدام باید موج ایجاد شود ،موج را بشکنیم و شهید دهیم!
فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمیکنید؟
نمکی گفت :خدا شاهد است که داغ این شهدای سالمت دارد مرا نابود میکند.
نابترین بچههای نظام سالمت را از دست دادم .داغی برای هیچ فرماندهی
باالتر از این نیست که افسران ارشد و سربازانش را از دست بدهد آن هم به
دلیل ندانم کاری و سهل انگاری دیگران .من وزیر خبر ندارم چه کسی میآید
و بیرون میرود .فقط شدم ته رودخانه ،زخمی و جنازه جمع کن .بجای وزیر
بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه .این درد بزرگی است .ویروس ،ویروس
مهاجمی است .فکر نکنید ،انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف سالمت جهان را
دارد .انگلیس یکی از نظامهای سالمت مقتدر جهان را دارد .آلمان کشور کمی
نیست در مقابل مسایل بهداشتی درمانی ،اما به زانو درآمد .نه گستردگی اقلیم ما
را دارند و نه کم بضاغتی اقتصادی ما را دارند .ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی
گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمیکنید؟ اینطور که نمیشود مملکت اداره کرد.
چقدر باید فریاد بزنم و بگویم .چقدر باید خجالت بکشم از پزشک و پرستار و
علوم آزمایشگاهی و بقیه.
بزرگان نظام رعایت میکنند ،اما عدهای اصال حواسشان نیست
وزیر بهداشت تاکید کرد :نمیشود که من ناگهان باخبر شوم که بدون اطالع ما
یک گروه آمد و گروهی رفت .آن هم در کشوری که رهبر انقالب وقتی میخواهد
نشست مجازی بگذارد ،میگوید باید از وزارت بهداشت اجازه بگیریم .رییس
جمهور میخواهد برود مرقد امام (ره) میگوید از وزارت بهداشت بپرسید به چه
صورت باشد .این نمیشود که بقیه رعایت نکنند .بزرگان نظام رعایت میکنند،
اما عدهای اصال حواسشان به این چیزها نیست .وقتی هم اپیدمی آمد و کشتار
کرد ،میگویند در فالن جا غلظت اکسیژن کم بود .طبق گزارشات واصله در فالن
جا بیمار را دیر رسیدگی کردند و همه این سواالت شروع میشود ،اما یک نفر
نمیگوید که در پیک قبلی خوزستان که پروتکلشکنی ما را گرفتار کرد ،چه
کسی این را جمع کرد ،چه کسی شب تا صبح نخوابید ،چگونه اکسیژن رسید،
چرا یک نفر نیامد در خیابان فریاد بزند که ما امکانات نداریم .چه کسانی این
آتش را خاموش کردند.
اما اگر خدایی نکرده  ۵دقیقه دارویی دیر شود ،هزار قلم و هزار شبکه اجتماعی
راه میاندازند .اینطور نمیتوان مملکت اداره کرد .من مکتوب هم نوشتم .دیگر
برای ما و همکارانمان بیش از این صبوری میسر نیست .ما برای موج شکنی خلق
نشدیم و دیگران برای موج آفرینی .این را همه باید بدانند .محکم هم باید بدانند.

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین
پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگهای ساختمانی
صنعتی و رنگهای پودری الکترواستاتیک
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