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رئیس دولت امارات متحده عربی درگذشت

خبرگزاری امارات امروز اعالم کرد شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی درگذشت.
از روز جمعه به مدت  ۴۰روز در این کشور عزای عمومی است و پرچم ها نیمه برافراشته خواهد بود .سه روز نیز همه
بخش های دولتی و خصوصی تعطیل است.

خبــــــــــــر

خبــــــــــــر

قاض یزاده هاشمی :امیدوارم مردم شیرینی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را بچشند
سید امیرحسین قاضیزاده
هاشمی در پاسخ به این سؤال
که شما به عنوان نامزد انتخابات
ریاست جمهوری برنامهای برای
ساماندهی به وضعیت یارانهها
داشتید و اکنون که این طرح در
دولت اجرا شده است برآیند آن
را چگونه میبینید؟ گفت :پرداخت
ارز معروف به  ۴۲۰۰تومانی دیگر
به شکل سابق امکان اجرای عملی
نداشت و این موضوع ربطی به
داشتن یا نداشتن ارز ندارد .نامزد

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری با اشاره به تالش تیم
اقتصادی دولت برای ساماندهی
وضعیت موجود یارانهها ادامه
داد :اکنون که دولت به یک مدل
اجرایی در این حوزه رسیده است،
امیدوارم با تالش و هماهنگی همه
دستگاههای مسئول و با همکاری
همه مردم انشااهلل این طرح به
یک نتیجه خوب برسد و مردم
شیرینی آن را یچشند نه تلخیاش
را.رئیس بنیاد شهید و امور

ایثارگران با تأکید بر این موضوع
که نیت دولت در هدفمند کردن و
ساماندهی یارانهها این است که
اقشار مختلف مردم به خصوص
قشر کمدرآمدتر مورد حمایت قرار
بگیرند ،اظهار کرد :به نظرم دولت با
اجرای این طرح تالش دارد تا با یک
تیر دو نشان بزند؛ یعنی هم مسئله
هدررفت بیت المال در موضوع ارز
دولتی را اصالح کند و هم میخواهد
از جامعه کمبرخوردارتر حمایت
ویژهتری داشته باشد.

رصدخانه
زاکانی:

اگر این موضوع خودزنی شهردار واقعی باشد حتامً برخورد
سختی خواهیم داشت

رئیس بیامرستان مجاز است به مراجعه کنندگان بی حجاب خدمات ندهد
سردار محمدحسین سپهر فرمانده
قرارگاه مرکزی مهارتآموزی ستاد
کل نیروهای مسلح :دشمنان
برای ترویج بی عفتی و انحرافات
اخالقی در جامعه تالش می کنند،
مسئوالن باید آتش به اختیار عمل
کنند.عفاف و حجاب از واجبات
مسلم دینی و مطالبه مراجع تقلید،
رهبری و رؤسای قوا و نخبگان و
متدینین ترویج عفاف و حجاب
در جامعه است .یکی از اهرمهای
مقابله با اساس انقالب اسالمی،

حجاب است.نسخه برخورد با
مردم ایران بی عفتی ،بی حیایی و
توسعه انحرافات اخالقی ،مشروب
خواری و ترویج استفاده از مواد
مخدر عنوان شده و امروزه با این
مسائل در کشور رو به رو هستیم.
با شبکههای پیچیده سازماندهی
شده ترویج بی عفتی و بی حجابی
و انحرافات اخالقی در جامعه
مواجه هستیم لذا منتظر دستور
نباشید .فرمانده قرارگاه عملیاتی
ستاد ملی مدیریت کرونا با اشاره به

اینکه در دولتهای گذشته همت و
غیرت الزم برای مقابله با بی عفتی
و بی حجابی وجود نداشت ،عنوان
کرد :عقب ماندگی زیادی در این
حوزه داریم لذا به غیرت ،همت و
مجاهدت مسئوالنی نیاز داریم که
آتش به اختیار به این حوزه ورود
کنند .رئیس بیمارستان مجاز است
با مراجعه کنندگان بی حجاب
برخورد کند و به او خدمات ندهد
زیرا آن شخص در حال انجام یک
کار غیرقانونی و جرم است /.مهر

علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه پنجمین
اجالسیه شورای عالی استانها و در جمع خبرنگاران
درباره حواشی حمله به شهردار ناحیه  ۳منطقه ۱۹
گفت :مدیریت شهری در این زمینه جدی است
پس از این حادثه من به عیادت این شهردار رفتیم
زیرا با همه ظرفیتها در جهت استیفای حقوق
شهر و شهروندان و پرسنل گام برمیداریم .وی
ادامه داد :در گزارشات آمده است ممکن است
آنچه که رخ داده ساختگی باشد و بر همین اساس
به بازرسی و حراست دستور دادهام تا این موضوع
را به دقت بررسی کنند و هیچ اغماضی در این

واکنش مناینده مجلس به طرحی جنجالی درباره اشیاء باستانی
یکی از نمایندگان امضاکننده
طرح «استفاده بهینه از اشیاء
باستانی و گنجها» در واکنش به
اعتراضات وارد شده به این طرح،
اظهار داشت که یک غفلتی در
طرح صورت گرفته است که هم
زمینه خروج اشیا از کشور را فراهم
میکند و هم دست سودجویان
را باز میگذارد .به همین منظور
متوجه شدیم که باید اصالحاتی
در طرح صورت بگیرد.حسین
جاللی درخصوص اعتراضات وارد
بر طرح «استفاده بهینه از اشیاء

باستانی و گنجها» ،گفت« :این
طرح یک مادهای دارد که مورد
اعتراض نمایندگان و حتی خود
امضا کنندگان هم قرار گرفته و آن
مادهایست که باعث سو استفاده
میشود و ممکن است باعث
حفاریهای متعددی شود و اشیا
از کشور خارج شوند ،بنابراین
زمینه سو استفاده از طرح وجود
دارد .به همین جهت یک غفلتی
در طرح صورت گرفته است که
هم زمینه خروج اشیا از کشور
را فراهم میکند و هم دست

منایندهمجلس:

ابوالفضل ابوترابی ،نماینده مردم
نجفآباد گفت :امروز تمام کشورهای
دنیا به سمت کوپن رفتهاند ،فرانسه ،آلمان و ترکیه این کار را شروع کردند و ما
هم ناگزیر هستیم که این کار را انجام دهیم ،پس ما باید یارانهها را هدفمند
به دست قشر نیازمند برسانیم ،اگر قحطی شود پولدارها چون پول دارند کمتر
آسیب میبینند اما قشر مستضعف است که بیشترین ضربه را میخورد ،لذا تا
وقتی هنوز به آن مرحله نرسیدیم باید از همین االن به فکر این مساله باشیم.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان ادامه داد :رهبری هم اخیرا فرمودند که
یک سری اتفاقات جهانی در حوزه سیاسی ،امنیتی ،نظامی ،تکنولوژی و  ...در
حال رقم خوردن است .لذا من احساس میکنم با توجه به اینکه دنیا االن کار
جیرهبندی و هدفمندی یارانهها را شروع کرده ،ما اکنون عقب هم هستیم.

رییس انجمن علمی مددکاری اجتامعی ایران:

سودجویان را باز میگذارد».
این نماینده مجلس با تاکید بر
اینکه این طرح باید اصالح شود،
عنوان کرد« :برخی از موارد این
طرح مورد اعتراض واقع شده و
حق هم با معترضین است .االن
متوجه شدیم که این طرح باید
اصالح شود .ما با طراح طرح هم
در خصوص اینکه باید اصالحاتی
صورت گیرد ،صحبت کردیم .با
این تفاسیر حساسیت رسانهها
و خبرنگاران صحیح و بهجاست
و باید از این تذکرات تشکر کنیم.

مردم یک باره فقیر منیشوند

مصطفی اقلیما ،استاد دانشگاه  ،محقق و مددكار
اجتماعى:افزایش حقوقها حداقل باید با میزان
تورم موجود برابری کند اما شاهد این اتفاق
نیستیم .در نتیجه این فقر آسیبهای اجتماعی هم
روز به روز افزایش پیدا میکند.رییس پلیس تهران
چند ماه قبل اعالم کردهبود  ۵۰درصد کسانی که در
این مدت اخیر به جرم دزدی دستگیر شدند ،دزدی
اولی بودهاند .شغل و مسکن یکی از جدیترین
معضالت و مشکالت امروز مردم و مانع اصلی برای
شکلگیری خانواد ه یا ایجاد تزلزل در خانوادهها
است.دانشجوی من که تجریش خانهای اجاره

قدرت خرید همه
دهکها ،با اصالح یارانهها
افزایشیافت
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت :مردمیسازی
قدرت خرید همه دهکها را افزایش داد؛ دهک اول با ۹۲۳
یا ر ا نهها
هزار تومان افزایش ،صدرنشین بازتوزیع عادالنه یارانهها است .وی افزود :با اعالم
نرخ جدید کاالهای اساسی از سوی اصناف و مقایسه این ارقام با آخرین سرانه
مصرف و مبالغ واریز شده به حساب خانوارها ،قدرت خرید همه  ۹دهک افزایش
یافته است .سخنگوی دولت تصریح کرد :سه دهک اول (اقشار با کمترین درآمد) به
طور میانگین  ۸۰۴هزار تومان افزایش قدرت خرید داشتهاند .بهادری جهرمی بیان
داشت :دهک اول تا نهم به ترتیب  ۹۲۳هزار تومان ۷۸۳ ،هزار تومان ۷۰۶ ،هزار
تومان ۲۹۱ ،هزار تومان ۲۳۶ ،هزار تومان ۲۳۴ ،هزار تومان ۱۵۰ ،هزار تومان ۷۱ ،هزار
تومان و  ۱۸هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا کردهاند.

مرندی :آمریکا هیچ تضمینی نداده ،حتی برای دوره بایدن!
محمد مرندی ،مشاور هیأت دیپلماتیک مذاکره کننده
ایرانی می گوید :دولت بایدن تاکنون نپذیرفته است
که اجرای برجام را حتی در دوره ریاست جمهوری خود
تضمین کند .این در حالی است که اگر تضمینی برای
سرمایهگذاران خارجی جهت ورود به بازار ایران وجود
نداشته باشد هیچ کمپانی و شرکتی جرأت نمیکند
با هدف سرمایهگذاری وارد ایران شود .مرندی گفت:
دولت بایدن تاکنون نپذیرفته است که اجرای برجام را
حتی در دوره ریاست جمهوری خود تضمین کند .این در
حالی است که اگر تضمینی برای سرمایهگذاران خارجی
جهت ورود به بازار ایران وجود نداشته باشد هیچ
کمپانی و شرکتی جرأت نمیکند با هدف سرمایهگذاری
وارد ایران شود و طبیعت ًا این مسأله بهطور فاحشی
منافع اقتصادی کشورمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
از اینرو تا زمانی که تضمینی برای اجرای تعهدات
دولت امریکا وجود نداشته باشد امکان توافق وجود
ندارد .ایران قبول کرد که اگر بایدن نمیتواند نسبت به
رویکرد دولت بعدی درباره برجام تضمین دهد ،دستکم
نسبت به تعهدات دولت خودش تا پایان کار به اجرای
تعهداتش در چهارچوب توافق احتمالی تضمین دهد اما
دولت امریکا این را هم نپذیرفته است .خب وقتی او

قالیباف رای باالیی در انتخابات
ریاست مجلس می آورد
نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه نامزد نائب رئیسی مجلس خواهد
شد ،گفت :قالیباف رای باالیی می آورد.علی نیکزاد در حاشیه نشست حزب
نسل نو جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات هیات رییسه
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :برای ریاست مجلس کاندید نمیشوم اما
برای نائب رئیسی حتما کاندید خواهم شد.وی در پاسخ به این سوال که
برخی میگویند رئیس مجلس از خارج از مجلس انتخاب میشود؟ تصریح
کرد :مجلس  ۲۸۶نماینده دارد و هر نماینده ای رای مستقل دارد .این چنین
فرمایشات توهین به مجلس است .مجلس مستقل است .معتقدیم که
رئیس مجلس مجدد رای باالیی خواهد آورد؛ البته کاندیداهای دیگری هم
برای ریاست داریم.

نگـــاره

خبر

حاضر نیست حتی مسئولیت اتفاقات احتمالی در دوره
خودش را بپذیرد ،ایران چرا باید خود را به چنین توافق
متزلزلی متعهد کند؟ حال آن که اگر آقای بایدن نه در
دولت بعدی در همین دولت از برجام خارج شود آن
وقت ایران بار دیگر هزینه گزافی را بابت این تصمیم

متقبل میشود .به این ترتیب اگر امریکا نتواند فعالیت
عادی سرمایهگذاران خارجی در ایران را تضمین کند ،چه
دلیلی برای کشورمان جهت اجرای برجام باقی میماند.
یعنی امریکاییها حاضر به پذیرش ضمانت حداقلی هم
نیستند.

کردهبود ،امسال به ورامین رسیدهاست .یعنی هر
سال با حقوق کارمندی و گرانی فقیرتر شد تا جایی
که امسال فقط ورامین توانست خانهای اجاره کند.
اساس طبقه متوسط از بین رفته است .یک درصد
کمی پولدار داریم و بقیه فقیر هستند .بعضی از این
فقیرها یک لقمه نان دارند که بخورند و باقی همان
را هم برای خوردن ندارند.اساتیدی را میشناسم
که بعدازظهرها در اسنپ کار میکنند .فکر کنید
استادی که بعدازظهرها اسنپ کار میکند و طبق
قانون موظف است برای هر  ۲ساعت تدریس باید
 ۶ساعت مطالعه کند .چه اتفاقی میافتد؟/امتداد

نیکزاد:

سخنگویدولت:

امروز متام کشورهای دنیا به
سمت کوپن رفتهاند و دنیا
«جیره بندی» را آغاز کرده

موضوع نخواهم داشت .زاکانی درباره تخلف رخ
داده در ساختمان ناحیه  ۳منطقه  ۱۹گفت تخلف
در آن ساختمان محرز از آنها در یک ساختمان چهار
طبقه چهار طبقه دیگر نیز بیشتر ساخته بودند که
برای جلوگیری از این تخلف شهردار ناحیه وارد عمل
شده است .او گفت :اما گزارش پزشکی قانونی بیان
صریح نداشته و گمانه زنی است و با گمانه زنی
نمیتوان قطعی حرف زد اگر این موضوع ساختگی
باشد حتم ًا برخورد سختی خواهیم داشت و اگر
ساختگی نباشد از حق و حقوق پرسنل خود صیانت
میکنم و تخلف را دنبال میکنیم.

خبــــــــــــر
رستم قاسمی:

 ۸میلیون جوان به
علت مشکالت مالی و
نداشنت مسکن مجرد
مانده اند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  ۱۰میلیون
مسکن جدید در کشور نیاز داریم ،گفت:
بیش از  ۸میلیون جوان به علت مشکالت
مالی و نداشتن مسکن مجرد مانده اند.رستم
قاسمی گفت :با توجه فارغ التحصیلی هر
ساله دانشجویان و امکان ازدواج انها در
کشور به بیش از  ۱۰میلیون نفر مسکن جدید
نیاز داریم و تاکنون  ۵میلیون نفر در سامانه
نهضت مسکن ثبت نام نموده اند .وزیر راه و
شهرسازی در گفتگو با برنامه قرن نواقتصاد نو
گفت :بیش از  ۵میلیون نفر در سامانه نهضت
مسکن ثبت نام کردند که عمده این افراد یا
مستاجر هستند یا در پشت بامها زندگی
میکنند که قطعا تعداد افراد بدون مسکن
بیش از اینها است.

قاچاقچیان آثار باستانی
در مجلس نفوذ کرده
اند؟
سید محمد بهشتی رئیس اسبق سازمان
میراث فرهنگی در روزنامه اعتماد نوشت:بدون
تردید اگر از نمایندگانی که طرح موسوم به
«استفادهبهینهازاشیایباستانیوعتیقهجات»
را مطرح کردهاند ،بپرسید با چه دلیل و
انگیزهای ابعاد محتلف این طرح را پیگیری
میکنند ،احتماال اینگونه پاسخ میدهند
با توجه به اینکه حفاریهای غیرمجاز آثار
باستانی و عتیقهجات یک واقعیت در کشور
است ،بد نیست دولت هم بهرهای از آن ببرد.
ادبیات طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی
و عتیقهجات» مجلس شورای اسالمی ،ادبیات
قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیر مجاز
است و میتوان این پرسش را مطرح کرد که
آیا حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به مجلس
نفوذ کردهاند

کیهان:

مردم ،زیادی رسشان
توی گوشی و اینرتنت
است /باید فضای مجازی
را محدود کرد
روزنامه کیهان نوشت :حضور به اندازه،
هدفمند و کنترلشده در فضای مجازی و
استفاده کاربردی از تکنولوژیهای روز تلفن
همراه موضوعی پذیرفته شده و واضح است
اما مشکل از آنجایی شروع میشود که این
روزها بسیاری از افرادی که مشتری فضای
مجازی هستند ،بیش از حد نیاز یا ضرورت
و بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشند
ساعتها مشغول به این فضای بیکران
میشوند.متأسفانه مدیریت این فضا در کشور
به شدت رها شده و این فضا تقریب ًا بدون
ضابطه و کنترل مناسب ،بر زندگی خانوادهها
و سبک زندگی کودکان و نوجوانان و افراد
مختلف احاطه پیدا کرده و سایه انداخته
است.همین رها بودن فضای مجازی بهترین
فرصت را به دشمنان داده است تا با خیال
راحت به طراحی و اجرای انواع و اقسام
پروژههای فکری ،ترویج مسائل ضدفرهنگی و
غیراخالقی ،تغییر سبک زندگی ایرانی اسالمی،
طرح زیرکانه و البته فریبنده شبهات ،شایعات
و ...پرداخته و بهویژه جوانان و نوجوانان و
حتی کودکان ایرانی را هدف قرار دهند.

بهنوشبختیاری:

ترنسهای سینامی ایران اگر
اعالم حضور کنند صدردصد
ممنوعالفعالیتمیشوند
بهنوش بختیاری ،بازیگر سینما ،تلویزیون:در
سینمای ایران ترنس داریم اما اگر اعالم وجود
و حضور کنند صددرصد ممنوعالفعالیت
میشوند .ترنسی داشتیم که عمل تطبیق
جنسیتش را هم انجام داد ولی از وقتی که
عملش را انجام داد دیگر به او کار ندادند.
من همیشه حامی و مدافع ترنسها بودهام.
ترنس تضاد روان و جنسیت است و نه
اختالل است و نه بیماری .یک حالت ژنتیکی
است که شاید گاهی ژنتیکی هم نباشد و
روحی باشد و خودِ آنها هم نمیدانند چرا
این اتفاق افتاده است.وقتی یک نفر شش
بار زیر تیغ جراحی میرود و به او شوک داده
میشود ولی باز هم پای حرفش میماند که
من روان و جنسیتم با هم در تضاد است پس
او یک چیزیاش هست و ما باید بدانیم که
حرفش جدی است و حتما باید نزد مشاور
برود/.مصاحبه با یک تلویزیون اینترنتی

