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سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری روز چهارشنبه به 
مناسبت روز پرستار در ســالن اجالس سران با تاکید بر 
رفع دغدعه های جامعه پرستاری خاطرنشان کرد: از اینکه 
سارمانی برای بررسی مشــکل پرستاری وجود دارد باید 
اســتقبال کرد و من سازمان پرســتاری را نه تنها برای 
جامعه پرســتاری بلکه برای دولت نعمت می دانم. باید از 

این سارمان قدردانی کرد و به دنبال حل مشکل بود.
رئیــس جمهور با اعالم اینکه تاکنون ۶ میلیون نفر تحت 
پوشش بیمه همگانی نظام سالمت قرار گرفته اند، گفت: 
برنامه دولت این است که بیمه همگانی و تامین اجتماعی 
و همچنیــن نظام تعرفه گذاری خدمات پرســتاری طی 

ماههای آینده پایدار شود.
سید ابراهیم رئیسی خطاب به پرستاران گفت: پرستاران 
قشــر با ظرفیتی هستند چون آدم ظرفیت که به مشکل 
مواجه می شــود می گوید ما اهلش نیســتیم. مهمترین 
ویژگی این قشــر آن است که انسان های با ظرفیت هایی 
هستند چون در موضوع کرونا حتی پدر، مادر و فرزندان 
کرونایی خود را نمی توانســتند نگه دارند اما پرستاران به 
خاطر تعهد و مسئولیتشان و ظرفیتی که داشتند این کار 

را انجام دادند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایســتادن در برابر تهدیدات 
ظرفیت می خواهد، ادامه داد: امروز پرستاران در تاسی به 
بانو زینب کبری )س(  چهره های با ظرفیتی هستند و این 
ظرفیت به آنها جایگاهی داده که هم بیمار به آنها اعتماد 
داشته باشد هم خانواده بیمار و هم کادر درمانی. همه اینها 

برای مردم اطمینان بخش است.
وی اضافه کرد: این دلیل انســان دوستی و احساس تعهد 
است و از جلوه های بسیار ارزشمند دین ما دگرخواهی در 

پرتو خداخواهی است.

رئیســی با اشــاره به منفعت گرایی برخی اظهار داشت: 
غربی ها قبال می گفتند برای آزادی و نجات انسان هاست 
که تالش می کنند اما امروز شــفاف می گویند هر جا که 

می رویم با نگاه منفعت گرایی است.
رئیســی با بیان اقســام خدمت به ســه قسمت منفعت 
طلبانه، انسان دوستانه و دگرخواهی در پرتو خداخواهی 
گفت: خدمتی که امروز پرســتاری را در قلوب مردم جا 
داده منفعت طلبانه نیســت وگرنه نمی توانســت قلبها را 
تسخیر کند. این نگاه از خود گذستگی و ایثار است که در 
سختی ها کنار مردم بودند و دنبال نام و نشان نبودند و این 
نگاه جامعه به قشــر پرستاری است که قله آن، در مبارزه 
با کرونا است و این همان دگرخواهی در پرتو خداخواهی 

است. رئیس جمهور با تاکید بر حفظ شدن شان صبورانه 
و مبتکرانه پرستاری، گفت: یکی از اقدامات، بیمه سالمت 
برای آحاد مردم بود که ۶ میلیون نفر رایگان بیمه شدند و 
تالش دولت این است که در ماههای آینده بیمه سالمت 
و تامین اجتماعی پایدار شود تا هیچ بیماری نگرانی بیمه 

نداشته باشد.
رئیســی ظرفیت و روحیه خوب پرســتاران را انگیزه ای 
بــرای افزایش روحیه و ظرفیت بیمار دانســت و گفت: با 
ابن ظرفیت، تحمل درد برای بیمار فراهم می شود؛ وقتی 
پرســتاری ظرفیت دارد این ظرفیــت را به بیمار منتقل 
می کند. وی با تاکید بر رفع دغدعه های جامعه پرستاری 
خاطرنشان کرد: از اینکه ســارمانی برای بررسی مشکل 

پرســتاری وجود دارد باید اســتقبال کرد و من سازمان 
پرستاری را نه تنها برای جامعه پرستاری بلکه برای دولت 
نعمت می دانم. باید از این سازمان قدردانی کرد و به دنبال 
حل مشــکل بود. رئیس جمهور با اشاره به مساله تعرفه 
گذاری خدمات پرســتاری اظهار داشت: در بیمارستانی 
در خرم آباد قول دادم و اجرای تعرفه خدمات پرســتاری 
و پرداخت حقوق پرســتاران که رهبری هم بر آن تاکید 

داشتند دارد دنبال می شود.
وی افــزود: البته آن زمان که وعده داده شــده در دولت 
نبودم اما اگر وعده ای داده شد باید به آن عمل شود. غیر 
از این که تعرفه گذاری خدمات پرســتاری با قوت ادامه 
داشته باشد، این امر باید پایدار باشد تا پرستاران بتوانند 

براساس آن برنامه ریزی کنند.
رئیســی خطاب به پرستاران با اشاره به مشکالت موجود 
در دولت گفت: در شــرایطی در دولت هســتیم که مثل 
پرستاری، رتبه بندی مععلمان و مثل رتبه بندی معلمان، 
همســان سازی حقوق بازنشستگان مطرح است که همه 

اینها اقداماتی بود که باید از قبل انجام می شد.
رئیس جمهور در عین حال خاطرنشــان کرد: همه موارد 
اشــاره شده مورد توجه دولت خواهد بود و وزیر بهداشت 
و ســازمان برنامه بودجه مواردی که حتی باید در الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شود را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: با همدلی، همکاری و روحیه خدمتگذاری 
که در جامعه پرستاری و پزشکی وجود دارد یقین داریم 
شرلیط نسبت به امکانات و تجهیزات و اقدات پزشکی بهتر 
خواهد شــد و از علم و تجربه این جامعه خدوم استفاده 
خواهیــم کرد. رئیســی با قدردانی از چهره ارزشــمند و 
ماندگار جامعه پرســتاری تاکید کرد که با تقویت بیشتر 

جامعه پرستاری موافقم.

رئیس جمهور:

دغدغه  های جامعه پرستاری باید رفع شود

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: مجلس یازدهم 
اولویــت خود را در درجه اول بــه اقتصاد و در درجه دوم 
به مسائل زمین مانده در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی 

داده است.
به گزارش ایســنا، محمد باقر قالیبــاف در نطق پیش از 
دستور جلســه علنی دیروز )چهارشنبه( مجلس شورای 
اسالمی گفت: در آستانه روز مجلس وظیفه دارم گزارشی 
از عملکرد مجلس یازدهم محضر مردم شریف ایران عرض 
کنم که به دلیل کمبود زمان فقط اشاره ای کوتاه به برخی 
موارد اصلی خواهم داشت. مجلس یازدهم اولویت خود را 
در درجه اول  به اقتصاد و در درجه دوم به مســائل زمین 
مانده در حوزه فرهنگ و مســائل اجتماعی داد. بر همین 
اساس، مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد و برای خنثی 
سازی تحریم، برنامه اصلی خود را تصویب بسته »تحول در 
قوانین اقتصادی« کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی 
از ایــن قوانین را تصویب کرده و بقیه در مســیر تصویب 
قرار دارد تا ریل گذاری الزم برای چرخیدِن چرِخ اقتصاد 
انجام گیرد و نیازهای قانونِی دستگاه های اجرایی برای حل 

مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.
وی افزود: بهبود فضای کسب و کار از مهمترین نیازهای 
اشــتغال زایی است که قانون تسهیل در صدور مجوزهای 
کسب و کار بعنوان یکی از محورهای مهِم تحول در قوانین 

اقتصادی کشور، انقالبی در پایان دادن به امضاهای طالیی 
و کاغذبازِی اداری صدور مجوز محسوب می شود. همانطور 
کــه رهبر انقالب نیز تاکید داشــتند یکــی از مهمترین 
راهبردهای تحول در اقتصاد توجه ویژه به تولیدهای دانش 
بنیان است مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این 
مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی های زیاد، قانون جهش 
تولیِد دانش بنیان را تصویب و نیازهای قانونِی حمایت از 
نخبگان و تولیدهای دانش بنیان را برطرف  کرد و در کنار 
آن بــا در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون 

بودجه امکان اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی با تاکید بــر اینکه بی 
تردید یکی از الزامات تحــول در اقتصاد، یکپارچه کردن 
داده ها و اطالعات دستگاه های مختلف و هوشمند سازی 
در اســتفاده از آنها است، تصریح کرد: به همین دلیل در 
بســته تحول در قوانین اقتصادی قانون مدیریت داده ها و 
اطالعات ملی تصویب شــد که نه تنها اجرای آن اشراف 
دستگاه های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست کامل 

می کند، بلکه نقشی کلیدی، در حذف کاغذبازی دارد.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: از دیگــر الزامات تحول 
در اقتصاد، مقابله ســاختاری با فســاد و رانت اســت که 
موثرتریــن آن شــفافیت موضوعات رانت خیز اســت به 
همین دلیل مجلس یازدهم، شــفافیت قوای ســه گانه و 
دیگر دستگاه های اجرایی را تصویب کرد که در آن عالوه 

بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطالعاِت تمام معامالِت بزرگ 
و متوســط، اطالعاِت انتصابات و نحوه بکارگیری نیروها، 
دارایی ها و فرصت های ســرمایه گذاری شفاف می شود و 
باعث بازدارندگِی ساختاری از فساد و رانت می شود. البته 
این قانون توســط شورای نگهبان تایید شده اما در انتظار 

تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.  
قالیباف تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که مانع سرمایه 
گذاری برای استفاده از استعدادها و خالقیت های نخبگان 
می شــود حمایت از مخترعین و سرمایه گذاران در حوزه 
صنعت می باشــد که مجلس با تصویــب قانون مالکیت 
صنعتی گام بزرگی را برای این امر برداشت. صنعت خودرو 
نیز یکی از صنایع مادر محسوب می شود که متاسفانه در 
طول این سالها تبدیل به یکی از مصادیق ناکارآمدی شده 

است. 
مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب 
قانون ســاماندهی صنعت خودرو صادر کند و ریل گذاری 
الزم برای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده خودرو 
را انجام دهد. رئیس مجلس گفت: البته باید تصریح کرد، 
علــی رغم اینکه مجلس با تصویب احــکام الزام آور برای 
تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصالح ســاختار 
بودجه برداشت اما متاسفانه در عمل، این اتفاق مهم آنگونه 
که باید به نتیجه دلخواه نرسیده است و امیدواریم مجلس 
و دولت، در بودجه ســال آینده ناتــرازی آن را به حداقل 

رسانده و این مهم را رقم بزنند.
وی ادامــه داد: مجلس یازدهــم در کنار تحول در قوانین 
اقتصادی به برخی موضوعــات زمین مانده در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی نیز اهتمام ویژه داشت. تصویب قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواسته مهمی بود که 
علی رغم تاکیدات رهبرانقالب  سال ها زمین مانده بود که 
بر اســاس آن حمایت از خانواده و فرزندآوری مورد توجه 

قانونی قرار گرفت.
قالیباف تصریح کرد: همچنین در پاسخ به خواسته قدیمی 
و به حق معلمان عزیزمان  بعد از گذشت حدود ۱۲ سال، 

قانون رتبه بندی معلمان مورد تصویب قرار گرفت.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: از دیگر رویکردهای جدی 
مجلس یازدهم توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم 
اســت. عالوه بر مطالبه رتبه بنــدی معلمان و آموزگاراِن 
طرِح مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران 
ساختمانی و دانش آموزان کنکوری از مصادیق مهم در این 
زمینه است. در پاسخ به این اعتراضات، قانون بازنشستگاِن 
تامیــن اجتماعی تصویــب و قانون مربــوط به بیمه ی     
کارگران ســاختمانی اصالح شد و پیگیری مطالبه دانش 
آموزان کنکوری بدلیل اختالف نظر با شورای عالی انقالب 
فرهنگی همچنان ادامه دارد. مجلس یازدهم به طور عملی 
نشــان داد که به اعتراضاِت به حقی که هنجارشــکنانه 

نباشد، پاسخی عملی می دهد.

قوه قضائیه از محکومیت »اعضای شــبکه اراذل و اوباش 
مرتبط با سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی« به اعدام 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، مرکز رســانه قوه قضائیــه اعالم کرد: 
خردادماه ســال جاری بود که روابط عمومی کل سپاه، از 
دستگیری شــبکه ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس 

اطالعاتی رژیم صهیونیستی خبر داد.
این شبکه با هدایت سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی، 
اقدام به ســرقت و تخریب اموال شخصی و عمومی، آدم 

ربایی و اخذ اعترافات ســاختگی از طریق شبکه اراذل و 
اوباش میکرد که در نهایت اعضای آن با همکاری ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و وزارت اطالعات دستگیر شدند.
اعضــای این بانــد، با هدایــت افســران اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی با تهیه سالح جنگی اقدام به آدم ربایی کرده 
و دستمزد خود را بصورت ارز دیجیتال دریافت کرده بودند.
براســاس مفاد موجــود در پرونده، متهمــان از اراذل و 
اوباش ســابقه دار بودند و اعضــای اصلی این باند از اینکه 
ســفارش اقدامات خــود را از افرادی در خارج از کشــور 

دریافت می کردند و در قبال اخذ پول اقدام به بر هم زدن 
امنیت کشــور کرده اند، آگاه بوده اند. همچین متهمان از 
نوع اقدامات ضد امنیتی و اخذ دستورالعمل های حفاظتی 
پیرامــون تردد، ارتباطات و رعایــت مالحظات امنیتی از 

افرادی  در خارج کشور، آگاهی کامل داشتند.
پس از دســتگیری متهمان و طــی روال قانونی پرونده و 
صدور احکام اولیه متهمان، پرونده جهت فرجام خواهی به 

دیوان عالی کشور ارجاع شد.
پرونده در شعبه نهم دیوان عالی کشور بررسی و در نهایت 

رای نهایی برای ۷ نفر از متهمان صادر شد. براساس رای 
نهایی صادره از ســوی دیوان عالی کشور، متهمان ردیف 
اول تا چهــارم پرونده،  به نام های حســین اردوخانزاده، 
شاهین ایمانی محمودآباد، میالد اشرفی آتباتان و منوچهر 
شــهبندی بجندی به جرم همــکاری اطالعاتی با رژیم 
صهیونیستی و آدم ربایی به اعدام محکوم شدند. سه متهم 
دیگر،  بر اساس جرایمی از جمله ارتکاب جرم علیه امنیت 
کشــور، معاونت در آدم ربایی  و نگهداری سالح به پنج تا 

۱۰ سال حبس محکوم شدند.

احمد زیدآبــادی فعال سیاســی ، پیش از 
کناره گیــری از دنیای سیاســت، در کافه 
خبر »خبرآنالین« شرکت کرد و به سواالت 
عبدالجواد موســوی پاســخ داد. او در پاسخ 
به این ســوال کــه بعد از اعتراضــات اخیر، 
چه تحلیلــی از وضعیت دارید گفت: این که 
معترض و مخالف را به رسمیت می شناسند 
و تــالش می کنند میان آنان با اغتشاشــگر 

مرز بندی کنند، در گذشــته نبوده، و اظهار 
چنیــن موضوعی به دلیــل رویارویی با یک 
مســاله عینی مرتبط بــا بحران های متعدد 
در کشور اســت. جمهوری اسالمی با دست 
فرمان گذشــته دیگر نمی تواند ادامه بدهد. 
این وضعیت بن بســت مطلق است و امکان 
تداوم ندارد. سیستم هم در درون خودش این 

موضوع را احساس می کند.

او در پاســخ به سوالی راجع به عکس العمل 
نظام سیاسی نسبت به اعتراضات اخیر گفت: 
تاکید نظام سیاســی بر این که هر اعتراضی 
دارید به ما بگویید، نشــانه این نیســت که 
بنیان های فکری شان عوض شده، اما سیستم 
برای بقای خودش مجبور است در رفتار خود 
تغییر جهت بدهد. اگر کشور این گونه پیش 
برود نیاز به نیروی برانداز و دشمن ندارد و از 

درون دچار فروپاشی می شود.
او در باره پرسشــی راجع به این که بســیج 
دانشجویی خواهان گفت و گو است چه نظر 
دارد، گفت: چه بهتر که طرف مقابل خودش 
را رشد داده و خواهان گفت و گو است؛ زیرا 
همه طرف هــا از این موضوع بهره می گیرند، 
مادامی که طرف مقابل خودش را آماده گفت 
وگو می کند، آدمی که حرف دارد اگر دعوت 
به گفت و گو را پس بزند خودش را نفی کرده 

اســت. و من هرگز در موقعیتی که بخواهم 
خودم را نفی کنم نمی خواهم قرار بگیرم.

او در ادامه گفت: من از این وضعیت که کجا 
روی کســی را کم کرده ام، یا بینی کسی را 
به خاک مالیده ام عبور کرده و بسیار فاصله 
گرفته ام. بعضی ها نمی توانند این مســاله را 
تحمل کننــد. می گویند باالخره تو باید یک 
پرتابه خشمی باشی، که بپاشه به صورت همه 
آن کسانی که جبار و قدرتمند هستند و من 
اصال این نیستم و هیچ وقت اینگونه نبوده ام. 
و اگر یک وقتی چنین خیالی کرده اید، خیال 
خودتان بوده است. من که مسئول درک شما 
نیســتم. زیدآبادی در پاسخ به سوالی درباره 
این گفته علوی تبار که شطرنج بازی با طرف 
مقابل را یک نوع بازی با گوریل می داند زیرا 
هر وقت بخواهند زیر بازی می زنند، چیست، 
گفــت: علوی تبار می خواهد شــطرنج بازی 

کند، و به عبارتی با آن ها در قدرت ســهیم 
بشــود؛ با آن ها رقابت کنــد و فالن مناصب 
را بگیرد. طــرف مقابل هم اجازه نمی دهد و 
چه بســا هنوز هم همینگونه باشند، اما من 
در این ســطح وارد نمی شــوم و ادعایی که 
بخواهم مجلسی بگیرم و ... ندارم. من فکری 
را به چالش می کشم و می گویم که این فکر 
برای کشــور دارای این ضررها است...شاید 
از اول اشــتباه همین بود که اصالح طلب ها 
در قدرت سهیم شــدند و بازی منازعه برای 
کســب مناصب را درپیش گرفتند. مســاله 
اصلی روشنفکر حوزه مدنی، اعتالی جامعه، 
و تامین منافع عمومی بر اساس خیر عمومی 
است. من اساســا دنبال قدرت نیستم این ها 
هم خیالشان راحت است. همچنین خیالشان 
راحت است که دنبال حذف هم نیستم. بلکه 

دنبال متقاعد سازی هستم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: رکورد 
جدیدی که دیشــب در جریــان بازی فوتبال 
ایــران و آمریکا ثبت کردیم، ۶ ترابیت بر ثانیه 
ترافیک تولید و مصرف شــده در داخل بود و 
نشان داد زیرساخت های ارتباطی کشور آماده 
است و ظرفیت میزبانی چنین ترافیکی را دارد. 
به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور روز چهارشنبه 
در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه این میزان مصرف دیتا برای پخش 
زنده فوتبال همچون تلوبیون و دیگر پلتفرم ها 
بود، اظهار داشت: این برای نخستین بار بود که 
شاهد چنین ترافیکی در شبکه کشور هستیم. 
وی خاطر نشــان کرد: دیشب پلتفرم تلوبیون 
بیــش از ۲.5 ترابیت برثانیه ترافیک داشــت 
که عدد بســیار بزرگی است و هیچ پلتفرمی 

در کشور تاکنون اینقدر ترافیک نداشته است 
و به جای تبریــک دارد به خانواده ارتباطات و 
فناوری اطالعات کشور که هم زیرساخت های 
کار بــرای پذیرای این میزان ترافیک مهیا بود 
و هــم پلتفرم ها به قدری رشــد کرده اند که 
می تواننــد میزبانی کنند. وی بــا بیان اینکه 
۹5 درصد ترافیک اینترنت کشــور مربوط به 
تهران اســت، افزود: تکلیفی کــه به عهده ما 
گذاشته شده، اصالح مهندسی ترافیک شبکه 
کشــور است زیرا بیش از ۹5 درصد از ترافیک 
کشــور در تهران اســت؛ ما کاری را از پارسال 
شروع کردیم که بتوانیم از هشت نقطه دیتا و 
سرویس های پرمخاطب را به شکل محلی در 
اختیار مردم قرار دهیم. زارع پور ادامه داد: برای 
جام جهانی این کار را از چهار استان خراسان 

آذربایجان  خوزستان)اهواز(،  )مشهد(،  رضوی 
شرقی)تبریز( و فارس)شــیراز( شروع کردیم 
و دیشــب برای نخســتین بار این چهار نقطه 
برای بازی ایران و آمریکا زیر بار رفتند و برای 
نخســتین بار ۱5 درصد از ترافیک مورد نیاز 
مردم از همین نقاط تامین شد. وی با اشاره به 
اقبال هموطنان به شبکه های اجتماعی داخلی 
اظهار داشت: فعالیت پیام رسان روبیکا به ۳5 
میلیون کاربر فعال ماهانه رسیده است؛ ایتا ۱5 
میلیون کاربر ماهانه، بله و سروش پالس حدود 
۹.5 میلیون کاربر ماهانه دارند. وزیر ارتباطات 
و در ادامه به اتصال دستگاهها به پنجره واحد 
خدمات الکترونیک اشــاره کــرد و گفت: ۸۳ 
درصد دســتگاه به پنجره الکترونیکی متصل 
شــدند و ۱۷ درصد باقیمانده به مرور متصل 

می شوند. وی ابراز امیدواری کرد، حداکثر تا دی 
ماه همه دستگاه ها متصل می شوند. زارع پور به 
مصوبه جدید دو هفته پیش دولت اشاره کرد و 

گفت: قرار شد تا پایان سال پنج درصد خدمات 
دستگاه ها از طریق پنجره خدمات الکترونیک 

به صورت هوشمند ارایه شود.

قالیباف: 

مجلس به اعتراضاتی که هنجارشکنانه نباشد پاسخی عملی می دهد

قوه قضائیه: 

شبکه اراذل و اوباش مرتبط با رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شدند

زیدآبادی: 

کشور با این شرایط به نیروی برانداز نیازی ندارد

وزیر ارتباطات:

ترافیک اینترنت شب بازی با آمریکا رکورد زد

رئیسی امروز به کردستان می رود
 معاون اجرایی رئیس جمهور از سفر رئیسی به استان کردستان در روز پنجشنبه 
خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن منصوری در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت، 
اظهار کرد: در سفر رئیس جمهور به استان کردستان، طرح مهم آبرسانی سنندج  
افتتاح می شــود. منصوری با بیان اینکه تامین آب یکی از مشکالت جدی مردم 
شهر سنندج بود، افزود: با پایان یافتن ۸۰ درصد عملیات اجرایی سامانه آب شرب 
سنندج در یکسال اخیر، آب با کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد. معاون رئیس 
جمهور خاطرنشان کرد: اعتبار این پروژه ۸5۰ میلیارد تومان است. وی در پایان 
گفت: در جریان سفر رئیس جمهور  جلسه  علما و نخبگان استان کردستان برگزار 

خواهد شد و رئیس جمهور با مردم نیز دیدار می کند.

وزیر کشور:
شرایط امنیتی شهرهای غربی کشور آرام است

وزیر کشــور شرایط امنیتی شهرهای غربی کشور را آرام توصیف کرد و گفت 
که در این شهرها مراقبت از سوی دستگاه های مسئول انجام می شود. به گزارش 
ایســنا، احمدی وحیدی در حاشیه جلســه هیات دولت درباره وضعیت برخی 
شهرهای غربی کشور که اخیرا دچار ناآرامی شده بودند، اظهار کرد: وضعیت این 
شهرها آرام اســت و مشکلی ندارند. طبیعی است که جریان معاند، تروریست و 
تجزیه طلب خارج از مرزها دنبال این هستند که وضعیت این شهرها را بهم بریزند 

شرایط االن آرام است، ولی مراقبت از سوی دستگاه های مسئول انجام می شود.
وی یادآور شــد: در سفر نخست وزیر عراق به همین مسأله اشاره و درباره آن 
صحبت شد، مهم این است که مراقبت شود که تالش آن ها به نتیجه نرسد. وزیر 
کشــور درباره هدف تشکیل کمیته حقیقت یاب برای حوادث اخیر کشور توسط 
وزارت کشور، تصریح کرد: پیگیری حجم خسارات به افراد در ناآرامی ها ، پیگیری 
وضعیت افرادی که بی گناه جان خود را از دســت داده اند و پیگیری افرادی که 
موجب ایجاد این مسائل شده اند، از وظایف این کمیته است. به استانداری ها هم 
ابالغ شــده و آنها در حال پیگیری هســتند. جلساتی هم با حضور دستگاه های 
مختلف آغاز شده است. وی ادامه داد: عمده خسارات، بلکه همه خسارات توسط 
اغتشاشگران وارد شده است. نیروی انتظامی هم اعالم کرده است، اگر کسی دچار 
خسارت شده و شکایتی دارد، به آن رسیدگی می کنیم. هنوز برآوردی از میزان 

دقیق خسارت ها نشده است.

دستور رئیس کل دادگستری تهران
برای بررسی حمله سایبری به خبرگزاری فارس

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران در پی حمله ســایبری به خبرگزاری 
فارس و انتشار بخش قابل توجهی از اطالعات شخصی خبرنگاران و کارکنان این 
مجموعه، دستور بررسی این موضوع را صادر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رسانه 
و ارتباطات دادگستری کل اســتان تهران، در پی حمله سایبری به خبرگزاری 
فارس و انتشــار بخش قابل توجهی از اطالعات شــخصی خبرنگاران و کارکنان 
این مجموعه، علی القاصی رئیس کل دادگســتری اســتان تهران به دادسرای 
عمومی و انقالب تهران ماموریت داد تا با تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از 
کارشناسان فنی و ضابطان ذی ربط نسبت به بررسی ابعاد این موضوع اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین تاکید کرد که در صورت احراز 
هر گونه قصور یا تقصیر از سوی اشخاص نیز اقدامات قانونی الزم صورت گیرد.

القاصی همچنین از دادسرای عمومی و انقالب تهران خواست تا با بهره گیری 
از ظرفیــت ضابطین تخصصی و به طور ویژه پلیس فتا، از هر گونه سواســتفاده 

احتمالی از اطالعات خبرنگاران و کارکنان این مجموعه پیشگیری به عمل آید.

رئیس سازمان حفاطت محیط زیست:
امسال عزم خود را برای اجرای قانون هوای پاک 

جزم کردیم
علی سالجقه رئیس ســازمان حفاطت محیط زیست در پایان جلسه هیات 
دولت در پاسخ به سوالی درباره آبگیری سد چم شیر گفت: تا وزارت نیرو نتایجش 
را درباره ســر چمشیر ندهد نمی توانیم پاسخ دهیم و با توجه به چاهک هایی که 
آنجا در عمق حفر شــده و گمانه زنی هایی که هست، ما نظارت داریم ولی هنوز 
وزارت نیرو نتیجه را اعالم نکرده و تا این اتفاق نیفتد، پاســخ نمی دهیم. وی در 
خصوص آلوگی هوا و اقدامات دولت برای حل این مشکل عنوان کرد: امسال عزم 
خود را برای اجرای قانون هوای پاک جزم کردیم. موارد انجام نشده احصا شده و 
در ستاد هوای پاک مطرح کردیم. فقط این را می خواهیم که اعتباراتی که تاکنون 

مصوب شده حتما در بودجه ۱۴۰۲ دستگاه ها در نظر گرفته شود.

گزارش برنامه های دولت در حوزه کنترل تورم
در جلسه هیات دولت

ســخنگوی دولت از ارایه گزارشی از برنامه های دولت در حوزه کنترل تورم و 
هدف گذاری صورت گرفته با توجه به حجم نقدینگی در جلسه هیات دولت خبر 
داد. به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در جلسه هیئت دولت هم رئیس جمهوری 
و هم معاون اول تقدیر از نقش و جایگاه پرســتاران و کادر درمان به ویژه در ایام 
مدیریت کرونا داشتند. تاکید شد وزارت بهداشت با همکاری صداوسیما، وزارت 
فرهنگ و ارشاد و با حمایت ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد  تولیدات 
هنری، محصوالت رسانه ای و سریال هایی را طراحی کنند تا هرچه بیشتر تالش ها 
و ایثارگری های کادر درمان مستندســازی شــود. وی افــزود: همزمان ما ثبت 
پنجمین رکورد روز بدون فوتی کرونا را روز گذشــته داشتیم و خبر آن همزمان 
با روز پرستار شد که نتیجه همین تالش جامعه پزشکی و کادر درمان است که 
قدردان آنان هســتیم، آن هم هم زمان با دورانی که در برخی کشورها مرگ ومیر 
چندرقمی و قرنطینه ها را شاهد هستیم. سخنگوی دولت یادآور شد: هفته آتی 
سومین جلسه مشترک دولت و مجلس به میزبانی مجلس برگزار می شود. البته 
غیر از این ســه جلسه که به صورت عمومی تمامی نمایندگان مجلس با اعضای 
هیئت وزیران داشــتند، جلســات متعددی هم با روسای کمیسیون ها و هیئت 
رئیسه مجلس داشتند و این مسیر هم ادامه خواهد داشت. بهادری جهرمی اعالم 
کرد: ما در آســتانه روز تصویب قانون اساســی و روز معلوالن هم هستیم که به 
همین مناسبت شنبه آتی همایشی با حضور رئیس جمهوری و حقوقدانان کشور 
برگزار می شــود. وی با بیان اینکه وزیر کشاورزی گزارش خوبی از دستاوردهای 
ایــن وزارتخانه در حوزه های مختلف ارائه کرد، ادامه داد: در ســال اول فعالیت 
دولت به نسبت سال پایانی فعالیت دولت گذشته شاهد افزایش پانصد درصدی 
در واگذاری اراضی برای احداث شــهرک های کشاورزی و گلخانه ای داشتیم که 
نویدبخش آغاز تحول در رشد و توسعه اقتصاد کشاورزی باشد. سخنگوی دولت 
افزود: در همین مدت مشابه در حوزه تولید محصوالت آبزی با رشد ۲۳ درصدی 
مواجه بودیم و در حوزه صادرات همین محصوالت افزایش ۲۹ درصدی داشتیم 
و در حوزه واکسیناســیون پرندگان برای جلوگیری از شیوع آنفوالنزای پرندگان 
شــاهد افزایش ۳۰ درصدی بودیم. بهادری جهرمی یادآور شد: امروز گزارشی از 
برنامه هــای دولت در حوزه کنترل تورم و هدف گذاری صورت گرفته با توجه به 

حجم نقدینگی موجود در آغاز فعالیت دولت ارائه شد.

تاکید معاون وزیر کشور بر تقویت زیرساخت های 
برگزاری انتخابات

معاون سیاسی وزیر کشور ارتقای مشارکت سیاسی در انتخابات را مهم ترین 
رویکرد دولت دانست و گفت از هم اکنون باید زیرساخت های الزم را برای برگزاری 
با شکوه دو انتخابات سال آتی، فراهم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع 
رســانی وزارت کشــور، محمد رضا غالمرضا در نشست مشترک با اعضای ستاد 
انتخابات استان خراسان شمالی که با حضور محسن اسالمی مدیرکل انتخابات 
وزارت کشور در سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، این مطلب را 
مطرح کرد. وی افزود: در سال آینده دو انتخابات مهم دوازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را داریم که باید از هم 
اکنون زیرســاخت های فنی و پشتیبانی الزم را برای برگزاری هر چه باشکوه تر 
این دو انتخابات فراهم ســازیم. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ارتقای 
مشــارکت سیاســی در انتخابات، مهم ترین رویکرد مجموعه دولت است، ادامه 
داد: توطئه های شــوم دشمنان با همدلی و حضور مردم در بزنگاه های حساس 
سیاسی خنثی می شود. غالمرضا ، بر تقویت سرمایه اجتماعی تاکید کرد و گفت: 
برای ارتقای همدلی باید به مسائل و مشکالت داخلی کشور توجه جدی داشته 
باشیم. شناخت زمینه های ارتقای مشارکت در استان های سراسر کشور از دیگر 
محورهای مورد بحث بود که معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: مدیران استانی 
برای رصد دقیق مسائل استانی و شناسایی نقاط آسیب پذیر همت داشته باشند.

اخبار کوتاه


