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روز پرستار و پدیده مهاجرت
چهارشنبه نهم آذر ماه روز پرستار بود و من مقاالتی 
که به بهانه روز پرستار منتشر شده بودند را  مطالعه می 
کردم  که  مصاحبه ای از آقای محمد میرزا بیگی رئیس  
سازمان نظام پرستاری توجهم را به خود جلب کرد، به 
گفته ایشان روزانه حدود 3 الی 5  پرستار از کشور خارج 
و برای کار به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند چرا که 
زمینه های جذب و ماندگاری ایشان در کشور به صورت 

مطلوب فراهم نشده است . 
از خواندن این خبر بسیار متاسف شدم ، چرا باید 
پرستاری که نظام آموزشی و بهداشتی کشور هزینه های 
فراوانی را برای تربیت و آموزش او صرف کرده به راحتی 
به کشورهای دیگر مهاجرت کند و کشورهای دیگر با 
اشتیاق فراوان بدون آن که هزینه ای برای آموزش او  
صرف کنند از تخصصش بهره ببرند ، این در حالیست 
که  براساس آمار مربوط به سال ۲۰۱۷ و همچنان که 
دبیرکل خانه پرستار می گوید، نسبت پرستاران ایرانی 
۱.۶ نفر به ازای هر هزار نفر برآورد شده ، در صورتی 
که وضعیت استاندارد، پنج تا ۶ نفر برای هر هزار نفر 
است و در بدترین حالت این تعداد از سه نفر نباید 

پایین تر بیاید.
بعد از خواندن این خبر به فکر فرو رفتم که چرا به 
راستی ما به این راحتی نیروهای متخصص و کارآمد خود 
را از دست می دهیم و هر روز به نوعی آمار مهاجرت 
نخبگان و افراد کارآمد و دارای مهارت های ویژه بیشتر 
از قبل می شود ؟ در صورتی که در خیلی از رشته ها 
و تخصص ها که آمار مهاجرت در آن ها زیاد است ، 
کشور نیاز مبرم به آن  نیروهای تخصصی دارد و با خود 
گفتم  پس چگونه است که مسئوالن محترم اقدامی 

اساسی برای حل این مشکل نمی کنند؟

آرین احمدی سرمقاله

حضور  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری  پارلمانی  معاون 
با  گفت:  است،  مثبتی  حرکت  مسئوالن  برای  مردم  میان 
این روحیه وزرا، مردم مانعی میان خود و دولت نمی بینند و 
دولت همه تالش خود را می کند تا با افزایش درآمد کشور، 
مشکالت معیشتی مردم حل شده و در کنار آن پروژه های برای 

سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دومین نشست 
پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم، با 
حضور »سید محمد حسینی« معاون رئیس  جمهوری در امور 

مجلس، ظهر امروز، چهارشنبه ۹ آذرماه برگزار شد.
ابراهیم  »سید  آیت الله  دولت  مردمی  رویکرد  راستای  در 
رئیسی« مبنی بر ارتباط بی واسطه مسئوالن با مردم و ابالغ 
معاون اول رئیس  جمهوری، وزرا، معاونان و اعضای کابینه 
پاسخگوی  هفته  از  مشخصی  روزهای  در  شدند  موظف 
تماس های تلفنی مردم باشند. پیش از این هم »سیدصولت 
مرتضوی« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه ۶ آذر با 
حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی 

سواالت و مشکالت آن ها شد.
مجلس  امور  در  رئیس جمهوری  معاون  امروز  برنامه  در 
نظام  درباره  تماس ها،  از  یکی  به  پاسخ  در  و  یافت  حضور 
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت اظهار داشت: دولت 
در حال تهیه الیحه پرداخت عادالنه حقوق در سازمان اداری 

استخدامی است که در آن نگاه عادالنه لحاظ خواهد شد.

حسینی افزود: قانون جامع نظام پرداخت هماهنگ، دچار 
ناهماهنگی شده که باید با یک بازبینی و اصالح دوباره پرداخت 

حقوق ها هماهنگ با عدالت شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره لزوم تامین کادر 
آموزشی مورد نیاز در دستگاه تعلیم و تربیت گفت: با توجه 
به کمبود نیروی معلم در آموزش و پرورش دولت از تبدیل 

وضعیت کارکنان ماهر و خبره به معلم استقبال می کند.

حجت االسالم احمد صالحی در پایان نشست انگیزه برگزاری 
این جلسات را ایجاد زمینه برای ارتباط مستقیم مردم و مسئوالن 
دانست و گفت: طرح حضور وزرا و معاونان دولت، در مرکز 
ارتباطات مردمی در حال اجراست و قرار شد، دولتمردان دو 
روز در هفته را به بررسی مهمترین موضوعات تخصصی که 

فراوانی بیشتری در تماس های مردمی دارند، پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: امروز ۱۴ تماس تلفنی برقرار شد که معاون 
پارلمانی با حوصله، آرامش و نشاط پاسخگوی آنها بود و حتی 

شماره شخصی خود را برای تماس و پیگیری به مردم داد.
حجت االسالم صالحی با تاکید بر اینکه عزم دولت برای ارتباط 
صریح و سریع با مردم، جزم است، گفت: خواسته های مردم با 
شفافیت در حال پیگیری است و وزرا طبق جدول زمان بندی در 
مرکز حضور می یابند و نشست بعدی روز یکشنبه هفته آینده 

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار خواهد شد.
سیدمحمد حسینی هم در پایان این نشست با اشاره به اینکه 
مردم در این تماس هم مشکل و هم راهکار آن را ارائه می کنند، 
تصریح کرد: عمده مشکالت اعالم شده در این نشست ایرادات 

و اشکاالت لوایح و طرح های تصویبی یا در حال بررسی بود.
حسینی کنکور، نظام پرداخت حقوق و رتبه بندی معلمان را 
از مهمترین محورهای مطرح شده در این تماس ها دانست و 
گفت: وقتی مردم حرف شان شنیده شنده و پاسخی قانع کننده 

به آن ها داده می شود، اعتماد آن ها هم افزایش می یابد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر این که حرف مردم 

»حرف حساب« است؛ گفت: برخی از موارد اعالم شده در 
تماس ها نیازمند تدوین الیحه و قانون جدید است و برخی دیگر 

هم نیازمند اصالح قوانین.
سوی  از  مردم  مطالبات  از  زیادی  بخش  افزود:  حسینی 
نمایندگان آنها در مجلس به ما منتقل می شود، بخش دیگری 
استانی  در جریان سفرهای  وزرا  که  نامه هایی  از طریق  هم 

دریافت می کنند، مورد بررسی قرار می گیرد.
حضور  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری  پارلمانی  معاون 
با  گفت:  است،  مثبتی  حرکت  مسئوالن  برای  مردم  میان 
این روحیه وزرا، مردم مانعی میان خود و دولت نمی بینند و 
دولت همه تالش خود را می کند تا با افزایش درآمد کشور، 
مشکالت معیشتی مردم حل شده و در کنار آن پروژه های برای 

سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را در دستور کار قرار دهد.
و  راه  وزیر  معرفی  جزئیات  درباره  رئیس جمهوری  معاون 
شهرسازی به مجلس گفت: برای تصدی وزارت راه گزینه های 
متعددی مطرح است که رئیس جمهوری در حال بررسی و 

رایزنی برای جمع بندی است.
این  برای  سرپرست  معرفی  به  توجه  با  گرچه  افزود:  وی 
وزارتخانه، از نظر قانونی فرصت سه ماهه برای معرفی وزیر 
وجود دارد اما تمام تالش دولت معرفی وزیر در کوتاه ترین 
زمان ممکن است که در این راستا با نمایندگان مجلس هم 
درباره افراد مختلف مشورت می شود و مهرداد بذرپاش هم از 

گزینه های مورد بررسی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

دولت در حال تهیه الیحه پرداخت عادالنه حقوق است
اخبار

وزیر کشور: 
اجازه روایت سازی دروغین به دشمن ندهیم

وزیر کشور بر ضرورت آگاهی کامل از جنگ شناختی دشمن تاکیدکرد و گفت: 
به تاسی از جهاد تبیین حضرت زینب)س(، اجازه روایت سازی های دروغین به 

دشمن ندهیم.
پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی  از  به نقل  ایسنا  به گزارش 
روز چهارشنبه در جمع کارکنان این وزارت خانه با تبریک سالروز میالد حضرت 
خاطر  به  الشهدا)ع(  سید  حضرت  قیام  دوام  افزود:  پرستار  روز  و  زینب)س( 
رشادت های حضرت زینب سالم الله علیها بود و این بانوی عزیز اسالم پیام آزادی 
بخش حضرت امام حسین)ع( را به گوش همه رساند. وزیر کشور با اشاره به جهاد 
تبیین حضرت زینب)س( در افشاگری جنایت یزیدیان اظهار کرد: تاکید رهبر عزیز 
انقالب اسالمی بر جهاد تبیین ناظر به همین امر است که رسوا کردن اقدامات پلید 
و معاندانه دشمن، اثرگذاری دارد. وحیدی اضافه کرد: دشمن همواره به دنبال 
عوض کردن جای جالد و شهید است و در صحنه کربال، یزیدیان به دنبال باطل 
جلوه دادن قیام حق حضرت امام حسین)ع( بودند اما توطئه شومشان با جهاد 
تبیین حضرت زینب)س( نقش بر آب شد. وی با بیان اینکه این رویه محدود 
به آن دوران نیست و دشمنان اسالم همواره این رویکرد را دنبال می کنند؛ ادامه 
داد: در همین اوضاع و احوال کنونی نیز شاهد جنگ روایت های دشمن و ترویج 
دروغ هستیم. وزیر کشور تاکید کرد: باید با شناخت و آگاهی کامل در جنگ 
شناختی دشمن عمل کنیم. امروز اقدام بسیجی مخلص و انقالبی که در عرصه 
تامین امنیت مردم جان نثاری می کند، از سوی دشمن به نوع دیگری روایت گری 
می شود و این اوج رذالت و پستی است. وحیدی تصریح کرد: به تاسی از قیام 
حضرت زینب)س( اجازه روایت سازی های دروغین را به دشمنان اسالم و کشور 
ندهیم. وی یادآور شد: یکی از مسائل مهم که از سوی رسانه های دشمن تبلیغ 
می شود، مساله زن و زندگی است که تالش دارند گفتمانی غیر از نگاه اسالم  و 
دین را ترویج دهند. وزیر کشور خاطرنشان کرد: زن جایگاه بسیار کلیدی در اسالم 
دارد و طبیعی است که این زن باید در خط و امتداد حضرت زینب کبری)س( عمل 
کند. وحیدی با بیان اینکه زن ایرانی زندگی در مسیر حضرت زینب را آموخته است 
و تحت تاثیر القائات دروغین دشمن قرار نمی گیرد، گفت: همه مردان و زنان به 
عظمت، شجاعت و صبر حضرت زینب ارادت دارند و باید از سیره و الگوی رفتاری 

و عملی این بانوی عزیز اسالم برای رشد و تعالی بهره مند شویم.

جنتی: 
مردم قدر خادمان واقعی خود را می دانند

تجلی گاه  زینب)س(  حضرت  برکت  با  زندگی  گفت:  نگهبان  شورای  دبیر 
نقش آفرینی موثر اجتماعی زن مسلمان درعین رعایت کرامت انسانی است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، آیت الله احمد 
جنتی دبیر شورای نگهبان روز چهارشنبه، ۹ آذر، ۱۴۰۱ در جلسه این شورا با 
تبریک به مناسبت میالد مبارک حضرت زینب)س( و روز پرستار به تشریح ابعاد 
شخصیتی این بانوی مکرم پرداخت و گفت: ایشان یک الگوی تمام عیار برای 
زندگی مومنانه هستند، چراکه در مراحل مختلف زندگی تصویری دقیق از یک 
انسان مومن و باتقوا را ترسیم کرده اند و این حاصل آشنایی ایشان با مبانی اسالم 
و عمل به احکام الهی است. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس)ره( و روز مجلس شورای 
اسالمی گفت: یاد این شهید واالمقام را گرامی می داریم و روز مجلس را نیز به 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تبریک می گوییم و از خداوند متعال 

می خواهیم به آنها در انجام وظایف قانونی و انقالبی شان توفیق عنایت فرماید.
وی افزود: مهم ترین دلیل توفیق شهید مدرس)ره( در انجام وظایف نمایندگی را 
در میان سخنان او می توان یافت؛ آنجا که می گوید: خداوند دو چیز را به من نداده 
است؛ یکی ترس و دیگری طمع که وقتی این دو چیز را نداشته باشی حرف های 

خود را می توانی صریح بیان کنید و حرص و طمع باعث ذلت انسان می شود.
جنتی در پایان تاکید کرد: این نکته که امروز از شخصیتی مانند شهید مدرس)ره( 
با احترام یاد می شود اما آن دسته از نمایندگان هم دوره او که به وظایف خود در 
برابر مردم عمل نکردند، فراموش شده اند، نشان می دهد که مردم بصیر ایران قدر 

خادمان واقعی خویش را می دانند.

طحان نظیف: 
باید مسیر صیانت از اعتراض ها پیش بینی شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را 
به رسمیت  شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می دانیم اما باید 
توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن ها به 

اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیش بینی شود تا از اعتراض ها صیانت شود.
به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای 
نگهبان و عضو حقوقدان این شورا در همایش “حاکمیت قانون و اعتراض مدنی” 
که به منظور بررسی ظرفیت های قوانین داخلی و بین المللی در رسیدگی به 
اعتراضات برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت حقوق و به تعبیری، قانون تنظیم گری 
است. ما روزانه با بسیاری از موضوعات روبرو هستیم که نیازمند تنظیم گری 
و مقرره گذاری هستند. حقوق این وظیفه خطیر را برعهده دارد تا تنظیم گری 
و مقرره گذاری کنند. یکی از مهمترین دغدغه ها پس از مقرره گذاری، برقراری 
حاکمیت قانون است؛ اینکه قانون محترم شمرده شود و همه به آن احترام 

بگذارند.
فرآیند  و  قانون  کیفیت  در  است  ممکن  گاهی  »البته  که  کرد  تاکید  وی 
تصمیم گیری نواقصی وجود داشته باشد که در اجرا به چشم می آید که در این 
صورت، آن قانون باید از مسیر قانونی اصالح شود؛ اما در هر صورت باید حریم 
قانون حفظ گردد« و با اشاره به یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به برخی 
از طرح ها یعنی اصل ۷5 قانون اساسی گفت: در این اصل به بُعد اجرایی قانون 
و به نوعی بار مالی اجرای قانون توجه شده است. شورای نگهبان از این جهت 
که نگهداشت حرمت قانون برایش مهم است، به این اصل در بررسی طرح ها به 

طور ویژه توجه دارد تا قانون دچار بی عملی نشود.
وی در این رابطه به »مصوبات مربوط به مطالبات برخی گروه ها و اقشار در 
مجلس« اشاره کرد و گفت: در بررسی این مصوبات به طور ویژه به بار مالی 
توجه می کنیم تا از خالل تعامل میان قانون گذار و مجری، قانونی تصویب شود 

که قابلیت اجرا داشته باشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که 
»در هر کشوری، ساختارها و ساز و کارهایی برای اعتراض وجود دارد که از 
طریق آن ها می توان موارد را پیگیری کرد و به نتیجه رسید«، گفت: ممکن است 
عده ای نسبت به برخی از قوانین و فرآیندهای آن اعتراض داشته باشند که 
چگونگی اصالح آن نیز از طریق قانون بوده و در آن پیش بینی شده است. در 
بعد نظری در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نظرات و دیدگاه های مختلفی 
وجود دارد. برخی می گویند که باید اعالمی باشد و نباید نیاز به دریافت مجوز 
باشد. اما برخی هم معتقدند که باید با دریافت مجوز باشد که این موارد باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید مجدد بر این که »ممکن است برخی از قوانین دارای اشکاالت و 
نواقصی باشند«، گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به قانون انتخابات اشکاالتی 
داریم. این قانون دارای نواقص و عیب هایی است از جمله اینکه مهلت های در 
نظر گرفته شده اندک است و ممکن است حق افراد را ضایع کند. اما تا وقتی 
که این قانون وجود دارد ما به آن عمل خواهیم کرد و آن را مبنای کار خودمان 
می دانیم. اگر روزی بخواهیم از پیش خودمان چیزی به آن اضافه یا کم کنیم، 
حتما شما حقوق دانان به درستی به ما ایراد می گیرید؛ لذا برای اصالح قانون باید 

از مسیرهای قانونی پیش رفت.
وی درخصوص اغتشاشات اخیر و حمایت هایی که برخی از کشورهای غربی 
از اغتشاشگران کردند، گفت: در هر کشوری ساختارهای قانونی وجود دارد. آن 
کشورهایی که از اغتشاشگران حمایت کردند، اگر در کشورهای خودشان نیز 
چنین اتفاقی رخ می داد، چه می کردند؟ قانون در همه جا محترم است، در همه 

جا نسبت به تروریسم و در برابر تجزیه طلبی حساسیت وجود دارد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این که »نسبت به این موضوع حتی در 
قوانین اساسی هم حساسیت وجود دارد« ادامه داد: به عنوان مثال در اصل 
۷8 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نسبت به تغییرات مرزی حساسیت 

بسیاری وجود دارد. به این صورت که هر گونه تغییر را در خطوط مرزی ممنوع 
دانسته مگر اصالحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه 
نباشد و به استقالل و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم 
مجموع نمایندگان مجلس برسد. هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت 
ارضی اش تعارف ندارد. وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می شود، اولین چیزی 
که فدا می شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه اش بی نظمی، آشفتگی و 
تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است. بنابراین 
بیشترین حساسیت به اغتشاش را باید منتقدان و معترضان داشته باشد؛ چراکه 
اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد، همان چیزی است که در طلب 

آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: قوانین تمهیداتی برای برگزاری تجمعات پیش بینی کرده اند 
اما اگر اشکاالتی دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. سالمت قانون نیز در 
این است که این مسیرها را پیش بینی کند. البته گویا مجلس و دولت در حال 
آماده سازی طرح یا الیحه ای در خصوص برگزاری تجمعات هستند. همچنین 

ظاهرا وزارت کشور نیز در حال تهیه آیین نامه ای در این باره است.
وی با بیان این که »در اصل ۲۷ قانون اساسی و تعدادی دیگر از اصول این 
قانون، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز )بدون اسلحه( به رسمیت 
شناخته است«، گفت: متاسفانه در هفته های گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از 
اعتراض بود؛ در مواردی به جان و مال مردم تعرض شد، به مقدسات توهین شد 
و پرچم ایران به آتش کشیده شد. برخی کشورها و رسانه هایشان نیز از نقض 

حاکمیت ملی ایران حمایت کردند که عملکردشان قابل پیگیری است.
طحان نظیف تاکید کرد: البته مردم مانند همیشه خط خودشان را از اغتشاشات 
جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند و گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری 
تجمعات را به رسمیت  شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می دانیم 
اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن ها 
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اژدهایی که تنوره 
می کشد

شرح در صفحه  6

حجم پایه پولی به رقم۷۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و رکورد ده ساله را 
شکسته است

آمارهای تکان دهنده و ارقام تازه از رشد نقدینگی نشان می دهد که رکورد ۱0 ساله چاپ پول در 
کشور شکسته شده و آمار های تازه بانک مرکزی نشان می دهد سهم »پول« از نقدینگی در پایان 
تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این باالترین رقمی است که طی یک دهه اخیر 
رقم خورده و این اتفاقی است هشدارآمیز که در ۶ ماه دوم سال اثرات خود را در تورم های باال بروز 

خواهد داد.
بر اساس گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن در مهرماه سال جاری، مشخص است که نقدینگی به 
رقم ۵.۶۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۴.۳ درصدی 
داشته است. حجم پایه پولی نیز در نخستین ماه فصل پاییز، به حدود ۷۱۳ هزار میلیارد تومان 
رسید که رشد نقطه به نقطه آن ۳۴.۵ درصد بوده است. نگاهی به روند این دو متغیر پولی نشان 
می دهد در مهرماه به نسبت شهریور ماه ۳.۲ واحد درصد از رشد نقطه به نقطه نقدینگی کاسته 
شده است؛ اما رشد نقطه ای پایه پولی روند صعودی ۴ ماهه خود را ادامه داد و در این بازه حدود 

۸.۳ واحد درصد افزایش داشته است. 

دولت موظف به رسیدگی 
به مطالبات پرستاران

رئیس  جمهوری به مناسبت روز پرستار 
مطرح کرد

سیاست »کووید صفر«سیاست »کووید صفر«
پاشنه آشیل پاشنه آشیل حزب کمونیستحزب کمونیست

تظاهرات اعتراضی در چین ادامه داردتظاهرات اعتراضی در چین ادامه دارد
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