
ــاره به آزادي مرزبانان ايراني گفت: اگر  ــور با اش وزير كش
ــرار  ــتان دوباره پناهگاه اش ــه اتفاقي بيفتد كه پاكس در منطق
ــد و ما يقينا اين بار  ــور رسما بايد پاسخگو باش ــود، اين كش ش

خويشتنداري نخواهيم كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر، عبدالرضا رحماني فضلي در 
ــيه همايش استانداران و فرمانداران در جمع خبرنگاران  حاش
ــاس و  ــزود: منطقه اي كه جغرافيا به ما تحميل كرده حس اف
ــفانه به علت ناامني هايي كه در جوار  ــت و متاس راهبردي اس
ــورهاي همسايه به علت  ــرقي ما وجود دارد، كش مرزهاي ش
مسائل داخلي شان تقريبًا كنترلي بر آن ندارند. وي گفت: ما در 
كشورهاي همسايه با خأل امنيتي مواجهيم و تالش مي كنيم 
آن منطقه را از نظر استحكامات و امكانات به گونه اي تجهيز 

كنيم كه امكان وقوع چنين ناامني هايي نباشد.
ــپاه پاسداران انقالب اسالمي و  رحماني فضلي افزود: س
ــي به قطعه اي حدود  نيروي انتظامي قول داده اند راه دسترس
ــده اند تا پايان  ــه مرزبانان در آن ربوده ش ــر را ك 300 كيلومت
ــهريور فراهم كنند و دولت نيز اعتبار الزم را براي اين كار  ش

تامين كرده است.
وزير كشور تاكيد كرد: با اين حال اگر چنين اتفاقي يك بار 

ــئول تامين امنيت  ــود از نظر بنده به عنوان مس ديگر تكرار ش
ــت و نيروهاي ذي ربط حتما بايد  داخلي حتما قابل قبول نيس
ــخگو باشند؛ البته همه نيروها براي فراهم  در اين زمينه پاس
ــردن تمهيدات و تجهيزات اعالم آمادگي كرده اند تا چنين  ك
ــود. وزير كشور هشدار داد: اگر دوباره چنين  اتفاقي تكرار نش
اتفاقي تكرار شود، هم كشورهاي متقابل بايد پاسخگو باشند 
و هم نگاه ما به اجراي عمليات در قبال اشرار و نفوذ در منطقه 

يقينا مانند قبل نخواهد بود.
ــري درباره  ــش ديگ ــخ به پرس ــي در پاس  رحماني فضل
ــات دريافتي ما را  ــت يكي از مرزبانان گفت: اطالع سرنوش
ــت كه نيروي ما در آنجا شهيد شده باشد، زيرا  قانع نكرده اس
ــدارد، به نحوي  ــاهداتي در اين باره وجود ن ــند و مش هيچ س
ــهادت وي اظهار  ــه حتي نيروهايي كه در آنجا بودند، از ش ك

بي اطالعي مي كنند.
وي تاكيد كرد: ما همچنان پيگير موضوع هستيم و وظيفه 
ــتان مي دانيم كه اين موضوع را به دقت پيگيري  دولت پاكس
ــهادت  ــد؛ ما به هيچ عنوان ش ــخص كن ــف ما را مش و تكلي
نيروي خود را رسما تائيد نمي كنيم و پيگير هستيم تا بتوانيم 

به خبرهاي خوبي در اين زمينه برسيم.

وزير كشور: مشكل امنيتي در مرز پاكستان تكرار شود 
خويشتنداري نمي كنيم

ــاره به قطعنامه اخير پارلمان اروپا در قبال  رئيس جمهور با اش
ــالمي ايران اين  ــر دولت جمهوري اس ــار كرد: از نظ ــران اظه اي
ــت  ــت و پارلمان اروپا كوچك تر از آن اس قطعنامه فاقد ارزش اس

كه بخواهد به ملت برزگ ايران توهين كند.
ــن  ــت جمهوري، حس ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــوراي  ــي در ديدار نوروزي جمعي از نمايندگان مجلس ش روحان
ــي با اشاره به توسعه  ــالمي، مسئوالن دولتي و فعاالن سياس اس
ــي كشور با  ــتگاه ديپلماس تعامالت با جهان گفت: مذاكرات دس
ــق جامع درخصوص  ــتيابي به تواف طرف هاي خارجي براي دس
ــائل هسته اي پيچيده و دشوار است، ولي با اميدواري به پيش  مس
ــي تالش ها در جهت تخريب اين تعامالت  مي رويم، گرچه برخ

صورت مي گيرد.
رئيس جمهور با بيان اين كه قطعنامه هايي چون قطعنامه اخير 
ــال گذشته 60  ــي ندارد، گفت: در چهار س پارلمان اروپا هيچ ارزش
قطعنامه با ادبياتي تندتر از قطعنامه اخير توسط اين پارلمان عليه 
ــت و درخصوص آن سر و  ــي نداش ــد كه هيچ ارزش ايران صادر ش
ــد. خوشبختانه امروز به واسطه آرامش و شفافيت  صدايي هم نش
ــور، كوچك ترين اهانتي  ــت خارجي كش ــم بر فضاي سياس حاك
ــخنان موهن موضع  ــنيده و البته ملت ما در برابر س ــوح ش به وض

مي گيرد.
ــان اروپا داراي  ــزود: قطعنامه پارلم ــي در عين حال اف روحان
ــرف از راه حل  ــر مذاكره و بهره گيري ص ــي نظير تاكيد ب بندهاي
ــي بر سر برنامه هسته اي است كه به وضوح در تضاد با نظر  سياس
ــردان آمريكايي مبني بر «وجود همه گزينه ها روي  برخي دولتم

ميز است»، مي باشد.
ــعه همكاري ها با ايران، استقبال  وي اظهار كرد: تاكيد بر توس
ــته اي و تالش براي دستيابي به توافق دائم از  از توافق موقت هس

نكات مثبت اين قطعنامه است.

 تالش براي ايجاد رونق اقتصادي همزمان با مرحله 
دوم قانون هدفمندي يارانه ها

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر 
اين كه دولت مصمم است تورم را امسال به 25 درصد كاهش دهد، 
گفت: تالش ما ايجاد رونق اقتصادي همزمان با اجراي مرحله دوم 

هدفمندي يارانه هاست.
ــراي مرحله دوم هدفمندي  ــراز اميدواري كرد اج روحاني اب
يارانه ها، منجر به تحقق اهداف مهم دولت و مجلس از هدفمندي 
يارانه ها در سال جديد، نظير متعادل كردن مصرف انرژي، افزايش 
توليد، اشتغالزايي، ارتقاي نظام سالمت و حفاظت از محيط زيست 
ــه اي در اين  ــزود: اگر تعداد قابل مالحظ ــود. رئيس جمهور اف ش
مرحله براي دريافت يارانه ثبت نام نكنند، منابع بيشتري در اختيار 
دولت براي دستيابي به اهداف عالي نظام و كمك به افراد نيازمند 
ــوراي اسالمي،  قرار مي گيرد و وظيفه همه نمايندگان مجلس ش
افراد صاحب نظر و اصحاب رسانه هاست كه در اين روزها واقعيت 

مسائل را توضيح دهند.
ــاهد  ــال 1392 ش روحاني با بيان اين كه در ماه هاي پاياني س
ــش تورم بوديم، بر عزم دولت براي جلوگيري از افزايش پايه  كاه
پولي كشور تاكيد و اظهار كرد: «ميوه ممنوعه» در دولت يازدهم 
ــتقراض از بانك مركزي است و اميدواريم امسال مردم ايران  اس
ــاهد آرامش، رفاه و عزت بيشتر در همه حوزه ها بويژه در بخش  ش

اقتصادي باشند.
ــال 93 به نام  ــدن ابتداي س ــاره به مزين ش رئيس جمهور با اش
حضرت زهرا(س)، نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقالب را 
يادآور شد و ابراز اميدواري كرد، همه مردم و مسئوالن دست در دست 
يكديگر در فضايي بانشاط، مشكالت كشور و انقالب را يكي پس 
از ديگري مرتفع كنند. روحاني در خاتمه بار ديگر از آزادي سربازان 
ــندي كرد و خواستار رعايت اخالق اسالمي، ادب،  ميهن ابراز خرس
احترام به يكديگر و پرهيز از توهين و دروغ در سالي كه به نام اقتصاد 

و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي است، شد.

 بايد در زمينه آب و برق به سطح اطمينان پايدار برسيم
ــور در وزارت نيرو  ــا حض ــن ديروز ب ــور همچني رئيس جمه

ــتي با وزير، معاونان و مديران ارشد اين وزارتخانه با اشاره  درنشس
ــور بر  ــعه كش به اهميت آب و برق در زندگي روزمره مردم و توس
ــتفاده از ظرفيت ها،  ضرورت برنامه ريزي و مديريت صحيح و اس
توانمندي ها و نيروي انساني متحد و به كارگيري بخش خصوصي 

در راستاي توسعه هرچه بهتر اين بخش تاكيد كرد.
ــاله آب و برق از اهميت زيادي  ــاره به اين كه مس روحاني با اش
در كشور برخوردار است،  گفت:  در موضوع آب كشور ما دچار يك 
ــكل ريشه اي است؛ زيرا در منطقه اي نيمه خشك قرار دارد و  مش
به اين لحاظ بايد هميشه از منابع آبي مراقبت شده، در مصرف آن 
صرفه جويي شود و اين منابع مورد صيانت و بهره برداري صحيح 

قرار گيرد.
روحاني با مهم قلمداد كردن نقش مديريت منابع آب در كشور 
ــتفاده  گفت: بايد بتوانيم با مديريت و برنامه ريزي، از منابع آبي اس
ــاي بلندمدت ما بايد براي يك  ــم و در حقيقت برنامه ريزي ه كني

جمعيت 150 ميليوني در كشور در دهه هاي آينده صورت گيرد.
ــاني توانمند در  ــاره به حضور نيروي انس ــور با اش رئيس جمه
ــمت خودكفايي كامل در موضوع آب  ــرو و حركت به س وزارت ني
ــبختانه در اين زمينه روي پاي خودمان  ــرق گفت: امروز خوش و ب
هستيم و حتي خدمات فني و مهندسي خود در بسياري از زمينه ها 

از جمله سدسازي را به ديگر كشورها نيز صادر مي كنيم.
ــي با بيان اين كه مديريت جهادي زماني اتفاق مي افتد  روحان
ــد،  ــش و مديريت توأم با ايثار، تعهد و فداكاري باش ــه علم، دان ك
ــور اعتماد  ــان كرد: ما به مديران صنعت آب و برق كش خاطرنش
ــته ايم تا براي توسعه پايدار اين صنعت و  ــته و به آنها اميد بس داش

خدمت رساني قابل اعتماد به مردم برنامه ريزي و اقدام كنند.
رئيس جمهور همچنين با اشاره به حضور و نقش فعال بانوان 
ــگاهي بر ضرورت حضور و ارتقاي  ــور در مراكز علمي و دانش كش
ــرايط  ــي تاكيد كرد و افزود: امروز ش ــان در حوزه هاي مديريت آن
ــت كه دوران مديريت  ــرايط جامعه ما به گونه اي نيس جهاني و ش
مردساالرانه بخواهد ادامه يابد، بلكه بايد معيار در انتخاب مديران 
صرفا شايستگي باشد نه جنسيت و بايد از هركسي كه شايستگي 
ــتفاده كرده و براي حضور آنها در مديريت  انجام كاري را دارد اس

بخش هاي مختلف ايجاد فرصت كنيم.
ــور را مديريت  ــي با بيان اين كه بايد مصرف آب در كش روحان
ــور  و بهره وري را مدنظر قرار دهيم، گفت: عمده مصرف آب كش
ــاورزي است و متاسفانه هنوز شيوه هاي آبياري در  در بخش كش
ــت كه بايد در اين راستا به منظور تامين آب  ــنتي اس اين بخش س
ــتر محصوالت از جمله خودكفايي در  كشاورزي براي توليد بيش

گندم افزايش بازده آب و بهبود روش ها برنامه ريزي شود.
رئيس جمهور همچنين با بيان اين كه مهار و مديريت آب هاي 
ــد، تصريح كرد:  ــته باش ــرزي بايد در اولويت اقدامات قرار داش م
استفاده صحيح از آب هاي مرزي كه امروز بيشتر آن هدر مي رود، 

مي تواند در كشور تحولي ايجاد كند و ما بايد به آن توجه كنيم.
ــاي مرزي با  ــراي قرارداده ــپس بر ضرورت اج ــي س روحان
ــورهاي همسايه در زمينه حقابه ها بخصوص در شرق كشور  كش
ــرمايه گذاري ها در  ــا بيان اين كه س ــد كرد. رئيس جمهور ب تاكي
ــيرين كن در حدود 2000 كيلومتر سواحل جنوبي  فناوري آب ش
كشور بايد توسعه يابد، تصريح كرد:  تحقق اين امر نقشي اساسي 
ــور خواهد داشت و  ــعه صنايع معدني و صنعت فوالد كش در توس

مي توان در اين راستا از انرژي خورشيدي نيز استفاده كرد.
روحاني با اشاره به اين كه در همه طرح هاي وزارت نيرو اجراي 
اقدامات بايد به بخش خصوصي سپرده شود تا از چابكي و پشتكار 
اين بخش استفاده شود، گفت: بخش دولتي بايد وظيفه حاكميتي 

و برنامه ريزي را به طور جدي ايفا كند.
رئيس جمهور افزود: در عين حالي كه به عنايات آسماني چشم 
مي دوزيم بايد هم در زمينه برق و هم در مساله آب برنامه ريزي ها 
ــيده و  ــطح اطمينان پايدار رس ــه اي انجام دهيم تا به س را به گون

نگراني هاي لحظه اي را از بين ببريم.
ــاي تجديدپذير  ــه توليد انرژي ه ــاره به اين ك ــي با اش روحان
ــويق قرار گرفته و ظرفيت عظيم انرژي  ــور بايد مورد تش در كش
ــيدي در وادي كشور پهناور ايران بتواند با توجيه اقتصادي  خورش
مورد بهره برداري قرار گيرد، گفت: صرفه جويي در مصرف انرژي 
ــيار ضروري و توسعه فناوري هاي جديدي كه مصرف انرژي  بس
خانگي، صنعتي و كشاورزي را كاهش مي دهند بايد مورد حمايت 

و تشويق قرار گيرد.
ــورهاي همسايه در زمينه خريد و  رئيس جمهور ارتباط با كش
ــاره قرار داد و با بيان اين كه اولين  فروش و انتقال برق را مورد اش
قدم تامين امنيت ملي يك كشور ايجاد يك رابطه خوب و صميمي 
با همسايگان است، گفت: تفاوت ساعت اوج مصرف بين ايران و 

همسايگان يك مزيت قابل توجه در زمينه صادرات برق است.
روحاني ادامه داد: صادرات برق راهي براي درهم تنيده شدن 
ــورها با يكديگر است كه دوستي و  اقتصاد هاي ايران و ديگر كش
ــن كرده و بهترين راه حفظ امنيت و صلح  ــي ملت ها را تامي نزديك

در منطقه است.
رئيس جمهور اظهار كرد: يكي از راه هاي تحقق رهنمودهاي 
رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي همين است كه درهم تنيدگي 
ــراي تهديدات و  ــدت يابد تا زمينه اي ب ــايگان ش اقتصاد با همس

تحريم ها باقي نماند.
ــت هم داده و با  ــت به دس روحاني با بيان اين كه اميدواريم دس
همت مسئوالن و كاركنان وزارت نيرو تابستان پيش رو، تابستان 
ــكالت را با مردم در  ــد، گفت: ما بايد مش ــي براي مردم باش خوب
ــتند كه با مسئوالن  ميان بگذاريم زيرا مردم ما مردمي خوب هس
همكاري مي كنند و امروز براي اداره بهتر كشور راهي جز حضور، 

تالش و همكاري مردم در بخش هاي مختلف نداريم.
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 سفر رئيس جمهور به قم منتفي شد
ــع اعالم كرده  ــن برخي مناب ــود آن كه پيش از اي ــا وج ب
ــراي ديدار با  ــت آخر هفته ب ــن روحاني قرار اس بودند، حس
ــتاندار قم از منتفي شدن اين سفر  ــود، اس مراجع راهي قم ش
ــفر استاني آتي  ــود كه س خبر داد. در همين حال گفته مي ش
ــتان و بلوچستان است و استاندار اين  رئيس جمهور به سيس
ــفر هفته  ــتان نيز تائيد كرده كه برنامه ريزي براي اين س اس

آينده نهايي مي شود.
چك بابك زنجاني براي ارديبهشت ماه

ــت  آخرين خبرها از پرونده بابك زنجاني حاكي از آن اس
ــه وي براي پرداخت بدهي اش تعهد كرده و چكي هم داده  ك

كه تاريخ سررسيد آن  ماه ارديبهشت  است. 
ــتي، عضو كميته مشترك كميسيون هاي  حسين دهدش
انرژي و اصل 90 مجلس براي پيگيري پرونده بابك زنجاني 
ــت كه روز يكشنبه طي رايزني هايي مقرر  به فارس گفته اس
ــيون اصل 90 برگزار كنيم، البته  ــاتي با كميس ــد كه جلس ش
جلسات مربوط به اين پرونده هم با كميسيون اصل 90 و هم 

با قوه قضاييه برگزار خواهد شد.
 حضور يك مشاور حقوقي 

در تيم مذاكره كننده
ــده كه  ــته اي در حالي آغاز ش ــرات هس ــازه مذاك دور ت
ــابق تيم  ــين زماني نيا، از اعضاي س ــود اميرحس گفته مي ش
مذاكره كننده هسته اي كشورمان به عنوان رئيس يك گروه 
ــده تا در وين  ــاوره حقوقي به تيم مذاكره كننده اضافه ش مش
ــك كند. به گزارش  ــب مورد به مذاكره كنندگان كم بر حس
ــايت انتخاب، يك منبع نزديك به مذاكره كنندگان گفته  س
ــرات جاري دليل اين  ــيار پيچيده و فني مذاك كه ماهيت بس

انتصاب بوده است.
 ادعاي تازه

 درباره دسترسي به درآمدهاي توافق ژنو
ــي به نقل از  ــتريت ژورنال» در گزارش ــه «وال اس روزنام
مقامات و ديپلمات هاي غربي نوشته است مشكالت مختلف 
موجب شده تا ايران نتواند به تمام درآمدهاي نفتي آزادشده بر 
ــاس توافق ژنو دست يابد. به گزارش فارس به نقل از اين  اس
ــي  ــده ايران در دسترس روزنامه، يكي از داليلي كه موجب ش
ــواري مواجه شود، هراس بانك ها از نقض  به اين مبالغ با دش
ــت، بخصوص آن كه  ــفت و سخت آمريكاس تحريم هاي س
توافق ژنو موقت بوده و خروجي نهايي مذاكرات هنوز به طور 

قطعي مشخص نيست.
 تائيد حكم اعدام 

عامالن ترور دادستان زابل
ــتان عمومي و انقالب زاهدان از تائيد  محمد مرزيه، دادس
حكم اعدام عامالن ترور دادستان زابل در ديوان عالي كشور 
خبر داد. آن گونه كه مهر منتشر كرده، وي گفته است كه حكم 
مجازات سه محكوم به اعدام بزودي اجرا مي شود و به اتهام 
ــيدگي خواهد شد.  ديگر متهمان اين پرونده نيز در دادگاه رس
دادستان زابل حدود پنج ماه پيش از سوي عده اي تروريست 

به شهادت رسيد.
تفسير منندز از لبخند ديپلمات هاي ايراني

ــناي  ــه روابط خارجي س ــس كميت ــدز، رئي ــرت منن راب
ــديد تحريم ها عليه ايران  ــنهادش براي تش آمريكا كه پيش
ــفيد ناكام ماند، ديروز در كنفرانس ساالنه  با مخالفت كاخ س
ــريه صهيونيستي جروزالم پست در نيويورك مدعي شد:  نش
راستي آزمايي ايران با برچيدن زيرساخت هاي هسته اي اين 
ــور بايد آغاز شود. به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از  كش
روزنامه صهيونيستي جروزالم پست، او ادامه داده است: اصال 
ــا دارند به مذاكره كنندگان  ــتباه نكنيد، زماني كه ايراني ه اش
ــت صحنه  ــد مي زنند، آنها پش ــز مذاكره لبخن ــت مي ما پش
ــند. از اين رو وقت آن رسيده حرف هاي  ــه مي كش  دارند نقش

ايران را محك بزنيم. 
بازداشت ضارب شهيد خليلي پيش از فرار

ــاني نيروي انتظامي پليس تهران اعالم  مركز اطالع رس
ــهيد علي خليلي كه درصدد خروج غيرقانوني  كرد: ضارب ش

از مرزهاي شرقي كشور بود، بازداشت شد. 
ــتگير  ــال 90 دس ــهيد خليلي پيش از اين در س ضارب ش
ــد، اما به علت مجروحيت خليلي، دادگاه ديه جراحت براي  ش
ــهادتش، موضوع  ــارب صادر كرد، اما اكنون با توجه به ش ض
ــكي قانوني بايد اعالم كند كه فوت وي بر  تغيير كرده و پزش
ــت يا خير كه در صورت تائيد، جرح به قتل تبديل  اثر جرح اس
مي شود. طلبه شهيد علي خليلي، جانباز ناهي از منكر تيرماه 
ــطه امر به معروف و نهي از منكر مورد ضرب و  1390 به واس

شتم قرار گرفت و دو هفته قبل درگذشت.
 عارف براي انتخابات مجلس

 راهبرد تدوين مي كند
ــد ايرانيان كه از وي  ــارف، رئيس بنياد امي ــا ع محمد رض
به عنوان سرليست انتخاباتي اصالح طلبان براي رقابت  هاي 
ــت: در  ــود، گفته اس ــي مجلس دهم نام برده مي ش انتخابات
ــات مجلس  ــركت در انتخاب ــن راهبردهاي ش ــال تدوي ح
ــتيم، زيرا بايد انتخابات مجلس با عزم ملي برگزار شود.  هس
ــي از مديران و اعضاي  ــارس، او در ديدار جمع ــه گزارش ف ب
ــت: ما  ــتانداران دولت اصالحات، تاكيد كرده اس ــع اس مجم
ــتيم. وي  ــاركت جدي در انتخابات مجلس هس به دنبال مش
ــار روزنامه ــي زمان انتش ــم گفته كه در حال بررس ــن را ه  اي

 اميد ايرانيان هستيم.
اساتيد دانشگاه، جانشين فرهاد رهبر را 

انتخاب مي كنند
در حالي كه حكم رياست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران در 
اسفند 92 تمديد نشد، موضوع تعيين جايگزين او در سال 93 
هنوز هم خبرساز است. در تازه ترين واكنش ها، عبدالحسين 
فريدون، مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم از دخالت نكردن 
ــگاه تهران خبر  ــه در تعيين رئيس جديد دانش ــن وزارتخان اي
ــه تعيين رئيس  ــه او، وزارت علوم، وظيف ــت. به گفت داده اس
ــگاه واگذار كرد  ــگاه تهران را به طور كامل به اين دانش دانش
ــت را ابالغ مي كند. به گزارش  و وزير علوم صرفا حكم رياس
ــت: تعيين رئيس دانشگاه تهران تا  فرارو، وي اضافه كرده اس

 ارديبهشت ماه به طول مي انجامد.

ادامه از صفحه اول
ــش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي  2 -8 - افزاي
ــتقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين  ــالمت با اس س

استانداردها.
ــي، حمايتي براي  ــع مراقبت ــن برنامه جام 3-8- تدوي
ــور با هدف ارتقاي سالمت و  جانبازان و جامعه معلوالن كش

توانمندسازي آنان.
ــتي و درماني  ــعه كمي و كيفي بيمه هاي بهداش 9- توس

با هدف: 
1-9- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.

ــش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه ها  2-9- پوش
ــهم مردم از هزينه هاي درمان  براي آحاد جامعه و كاهش س
ــه و رنج ديگري  ــج بيماري، دغدغ ــا كه بيمار جز رن ــا آنج ت

نداشته باشد.
3-9- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي 
در چارچوب دستورالعمل هاي قانوني و شفاف به گونه اي كه 
ــات پايه درماني همواره از مطلوبيت الزم  كيفيت ارائه خدم

برخوردار باشد.
ــتي و درماني  ــته خدمات جامع بهداش 4-9- تعيين بس
ــطح بيمه هاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و  در س
درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه اي و نظارت مؤثر توليت 
ــته ها با حذف اقدامات زائد و هزينه هاي  بر اجراي دقيق بس

غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان.
ــه خدمات بيمه  ــي براي ارائ ــازار رقابت ــت ب 5-9- تقوي

درماني.
ــالمت  ــن تعرفه خدمات و مراقبت هاي س 6-9- تدوي
ــواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي  مبتني بر ش

يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
ــالح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد،  7-9- اص
ــش كارايي، ايجاد درآمد عادالنه و ترغيب انگيزه هاي  افزاي
ــات و توجه خاص به فعاليت هاي  مثبت ارائه كنندگان خدم

ارتقاي سالمت و پيشگيري در مناطق محروم.
10- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سالمت با تأكيد بر:

ــا، هزينه ها و  ــد درآمده ــازي قانونمن 1-10- شفاف س
فعاليت ها.

ــب با ارتقاي  ــالمت، متناس ــهم س 2-10- افزايش س
ــي، از توليد  ــتي و درمان ــات بهداش ــه خدم ــت در ارائ كيفي
ــي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه باالتر  ناخالص داخل
ــورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز   از ميانگين كش

تحقق يابد.
ــر محصوالت و مواد و خدمات  3-10- وضع عوارض ب

زيان آور سالمت.
4-10- پرداخت يارانه به بخش سالمت و هدفمندسازي 
يارانه هاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاي 

ــالمت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي  س
به اقشار نيازمند و دهك هاي پايين درآمدي.

ــئوليت پذيري، توانمندي  ــي، مس ــش آگاه 11- افزاي
ــاختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در  ــاركت س و مش
ــالمت با استفاده از ظرفيت نهادها  تأمين، حفظ و ارتقاي س
ــازمان هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه اي كشور تحت  و س

نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ــي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن  12- بازشناس

طب سنتي ايران.
ــت گياهان دارويي تحت نظر وزارت  1-12- ترويج كش
ــعه نوآوري هاي علمي و  ــاورزي و حمايت از توس جهاد كش
فني در توليد و عرضه فرآورده هاي دارويي سنتي تحت نظر 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ــردن روش هاي  ــد ك ــازي و روزآم 2-12- استانداردس
ــاي  ــنتي و فرآورده ه ــب س ــي ط ــخيصي و درمان  تش

مرتبط با آن.
ــورها در زمينه  ــاير كش ــات با س ــادل تجربي  3-12- تب

طب سنتي.
ــان و آموزش  ــت، درم ــارت وزارت بهداش 4-12- نظ

پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.
5-12- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي 
و طب نوين براي هم افزايي تجربيات و روش هاي درماني.

6-12- اصالح سبك زندگي در عرصه تغذيه.
ــكي ــعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزش  13- توس

 به صورت هدفمند، سالمت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، 
پاسخگو و عادالنه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به 
ــالمي حرفه اي و داراي مهارت و شايستگي هاي  اخالق اس

متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور.
ــكي با رويكرد  14- تحول راهبردي پژوهش علوم پزش
نظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي 
در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب 

پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسالم.

رهبر معظم انقالب در ابالغيه سياست هاي كلي سالمت:

پارلمان اروپا كوچك تر از آن است كه به ملت ايران توهين كند بيمه ها بايد تمام نيازهاي درماني را پوشش دهند
رئيس جمهور: 

روحاني در ديدار جمعي از نمايندگان، قطعنامه اخير پارلمان اروپا را بي ارزش خواند / عكس:  سايت رياست جمهوري

ــرويس هاي  ــته به س ــتي وابس اعضاى يك تيم تروريس
جاسوسي بيگانه در خوزستان شناسايى و دستگير شدند.

به گزارش روابط عمومي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
ــرويس هاي  ــر اقدام س ــي مبني ب ــت اطالعات ــي درياف در پ

و  ــگان  بيگان ــه  ب ــته  وابس ــي  جاسوس
ــم عملياتي  ــزام يك تي ــازماندهي و اع س
ــتي و خرابكارانه ــات تروريس ــراي اقدام  ب

ــده اطالعاتي و  ــران، با عمليات پيچي  در اي
شناسايي، رصد و كنترل اعضاي تيم مذكور 
در خارج از مرزها، پس از ورود آنان به كشور 
ــد، نيروهاي  ــال جدي ــاي آغاز س در روزه
ــتان  ــپاه ولي عصر(عج) اس ــي س اطالعات
خوزستان در عملياتي سريع آنها را غافلگير 

و دستگير كردند.
ــت ها  ــاس اين گزارش، تروريس بر اس
ــات رواني  ــك پروژه عملي ــوب ي در چارچ

ــن  ــي اماك ــكاري در برخ ــذاري و خراب ــدف بمب گ ــا ه ب
ــاي  ــاد فض ــرور و ايج ــايي، ت ــاس، شناس ــاي حس  و مقره
ــر حمايتي  ــي در جامعه، تحت چت ــت و ناامن ــب و وحش رع
ــمنان ملت ايران وارد كشور  ــي دش ــرويس هاي جاسوس س

شده  بودند.
ــاده  ــاي آم ــزارش محموله ه ــن گ اي
ــبان و كنار جاده اي،   انفجار، بمب هاي چس
ــامانه هاي ارتباطي مجهز  تلفن همراه و س
ــه رمزنگاري در فضاي مجازي  و اينترنت  ب
ــت آمده از  ــه دس ــزات ب ــه تجهي را از جمل

دستگيرشدگان ذكر كرده است.
بازداشت شدگان در اظهارات اوليه خود 
ــازماندهي هسته تروريستي  به ارتباط و س
ــي  جاسوس ــرويس هاي  س ــوي   س از 
ــرا منطقه اي  ــمنان ف ــت حمايت دش  تح

اعتراف كرده اند.

دور ديگري از مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 در حالي از 
ــود كه محمدجواد ظريف، وزير امور  امروز در وين آغاز مي ش
خارجه كشورمان ديروز در بدو ورود به اتريش اعالم كرد كه 
ــي بحث ها را در اين دور تمام مي كنند  طرفين مذاكره، تمام
ــت ماه برگزار  ــا كه در ارديبهش ــدي گفت وگوه و در دور بع

مي شود، طرفين وارد تدوين متن نهايي مي شوند. 
ــواد ظريف كه  ــد مركزي خبر، محمدج ــه گزارش واح ب
ــته اي وارد شهر وين  ديروز در صدر هيات مذاكره كننده هس
ــروع  ــد، افزود: در اين دور از مذاكرات بحث هايي را كه ش ش
ــه مي دهيم و تمام مي كنيم. وي تصريح كرد:  كرده ايم، ادام
ــويم و بنابراين اين دور،  ــده، وارد تدوين متن مي ش از دور آين
ــيدن به مرحله نهايي  آخرين دور گفت وگو و بحث قبل از رس
ــف با بيان  ــت. ظري ــدن به تدوين متن اس ــره و واردش مذاك
ــه همكاران ما در  ــم با توجه به كار خوبي ك ــه اميدواري اين ك
ــات فني كردند، زمينه آماده باشد، تاكيد كرد: ان شاءاهللا  جلس
در ارديبهشت ماه وارد تدوين متن  نهايي مي شويم. ظريف در 
پاسخ به پرسش خبرنگار واحد مركزي خبر كه چه موضوعاتي 

ــي قرار  ــت  در اين دور از مذاكرات مورد بحث و بررس قرار اس
ــات  ــد در جلس گيرد، گفت: هر موضوعي كه باقي مانده باش

سه شنبه و چهارشنبه (امروز و فردا) بحث خواهد شد.

  احتمال دستيابي به توافق جامع تا30 خرداد 
ــيه گفت: اين  در همين حال معاون وزير امور خارجه روس
امكان وجود دارد كه ايران و گروه 1+5 تا قبل از بيستم ژوئن 

(30خرداد) به يك توافق جامع دست يابند.
ــي  ــايت بخش انگليس به گزار ش واحد مركزي خبر، س
ــنبه  ــرگئي ريابكوف روز دوش ــرد: س ــالم ك ــاس اع ايتارت
ــي براي  ــاي بهار زمان حساس ــان كرد، اين ماه ه خاطرنش
ــتيابي به يك توافق است. ريابكوف گفت: شش ميانجي  دس
ــتيابي به  بين المللي و ايران زمان و فرصت هايي را براي دس
يك توافق جامع تا قبل از بيستم ژوئن بر سر برنامه هسته اي 
ــان داريم و اين  ــته اند.  وي گفت: ما همچنان زم ــران داش اي
ــدول زماني به يك توافق  ــاس ج امكان وجود دارد كه بر اس

برسيم اما اين به تالش هاي مضاعف نياز دارد.

ادامه از صفحه اول
ــخ  ــبحاني، از مراجع تقليد نيز درپاس همچنين آيت اهللا س
به  استفتاى جمعى از مقلدان خود در همين باره گفت: اصوال 
ــت و بيت المال، مال كساني است  اين يارانه ها، بيت المال اس
كه استحقاق به آن داشته باشند؛ بنابراين كساني كه به مقدار 

شأنشان درآمد دارند، اخذ يارانه براي آنها جايز نيست.
ــا خبرنگار واحد مركزي  ــبحاني در گفت وگو ب آيت اهللا س
خبر  نيز تصريح كرد : فقرا و كساني كه درآمدشان كم است، 
ــت و اما كساني كه  ــلما براي آنها گرفتن يارانه حالل اس مس
ــأن خود درآمد دارند، مسلما شرايط دريافت يارانه  به مقدار ش

را ندارند و گرفتن يارانه براي اينها جايز نيست.
ــبحاني  افزود: من فكر مي كنم بيش از نيمي از  آيت اهللا س
ــأن  ــتاها) به اندازه اي كه ش مردم (غير از طبقه كارگر در روس

ــد، بنابراين بايد  ــن دارند و به يارانه نياز ندارن ــت، تمك آنهاس
احتياط كنند و به مقداري كه الزم است، بگيرند و آنهايي كه 

الزم نيست به ديگران واگذار كنند.

 دولت، وجوه را صرف رفاه عمومى كند
ــخ  آيت اهللا علوى گرگانى از ديگر مراجع تقليد نيز در پاس
ــوى كسانى كه تمكن  به اين كه آيا دريافت يارانه نقدى از س
ــت، تصريح كرد: از آنجايي كه  ــت يا نيس مالى دارند جايز اس
ــت  يارانه جهت كمك به بخش ها و خانواده هاي نيازمند اس
ــا داراي تمكن مالي بوده و دريافت  ــاني كه عرف بنابراين كس
نكردن يارانه تاثيري در زندگي آنها ندارد، نبايد يارانه دريافت 
ــت اين وجوه را  ــد و متقابال دولت محترم نيز موظف اس كنن

صرف رفاه حال عمومي ملت كند.

شناسايي و دستگيري يك تيم تروريستي در جنوب كشور

ظريف: همه بحث ها را در اين دور تمام مي كنيم

حضرات آيات مكارم، نوري همداني ، سبحاني و علوي گرگاني:
آنها كه نياز ندارند،  نبايد يارانه بگيرند

 هاشمي: همه بايد 
از تيم مذاكره كننده حمايت كنيم

ــنجاني، رئيس مجمع تشخيص  ــمي رفس آيت اهللا هاش
ــام گفت: همه بايد از اعضاي تيم مذاكره كننده  مصلحت نظ
ــتند و  كه به قول مقام معظم رهبري از فرزندان انقالب هس

دارند در سنگري ديگر خدمت مي كنند، حمايت كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، 
وي در ديدار با جمعي از نمايندگان مجلس و مسئوالن دولتي، 
ــيار  ــترش دامنه آن را بس توقف تحريم ها و جلوگيري از گس
ــد كه ملت  مهم خواند و گفت: دنيا بايد به اين باور عملي برس
ــاس سه اصل عزت، حكمت و مصلحت خواستار  ايران براس
ــت و آموزه هاي ديني و انقالبي به آنها  تعامل با جهانيان اس

آموخته نه ظلم كنند و نه زير بار ظلم بروند.
ــخيص مصلحت نظام با اشاره به تاكيد  رئيس مجمع تش
ــال گفت:  ــگ و اقتصاد در نامگذاري امس ــري بر فرهن رهب
ــائل  ــائل هنري يا حجاب و مس فرهنگ فقط محدود به مس
ــاخص هاي هويتي ــامل همه ش ــت؛ بلكه ش ــطحي نيس  س

 يك ملت است كه در اخالقيات اسالمي متبلور است.


