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سياست 2

 امام جمعه موقت تهران:

 اگر مردم خدا را
در نظر می گرفتند مبتال به 
مشکالت معيشتی نمی شدند 

چرتکه 3

رئیس اتاق ایران و ترکمنستان : 

 با دست خود تجار را 
 از بازار ترکمنستان

 دور کردیم 
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 نیشتر»تحریم« و »سوءمدیریت«
 بر زخم  عمیق محیط زیست
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نگاهی به تغییرات اخیر در حزب کارگزاران سازندگی

پوست اندازی یا 
باالگرفتن اختالفات؟!

حزب کارگزاران سازندگی این روزها به نظر 
دچار تالطمات عجیبی است؛ از یک سو خبر از 
استعفا می آید و از سوی دیگر دبیرکل را عوض 
می کند.همین چند وقت پیش بود که این حزب با 
دیگر احزاب اصالح طلب و جبهه اصالحات بر سر 
انتخابات ریاست جمهوری به اختالف نظر خورد؛ 
خود را واقع گرا و دیگر احزاب را آرمان گرا عنوان 
کرد و حتی غالمحسین کرباسچی در سخنانی 
عنوان کرد که »کار سیاســی که رودربایستی 
ندارد. درباره بقیه بزرگان هم همین طور است. 
حتی دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده 
و شخصیت موردعالقه ما باشند... آقای خاتمی 
یا هر کدام از رفقا. اگر به خاطر شــخصیت های 

بزرگوار و خصلت های قابل تحسینی که دارند، به 
خاطر اینکه نمی توانند به هیچ کسی نه بگویند و... 
نباید تعارف داشته باشیم...« و این آغاز جدا شدن 
کارگزاران بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی 
از جریان همسو بود.اما این همه ماجرا نبود که 
تا قبل از اعالم نتایج شورای نگهبان در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر سخن از احتمال حمایت 
از الریجانی می کردند و آنگاه که کلیه کاندیداهای 
مطرح اصالح طلبان از سوی شورای نگهبان رد 
صالحیت شــدند و جبهه اصالحات اعالم کرد 
که کاندیدایی برای شــرکت در انتخابات ندارد 
کارگــزاران برخالف ســایر دوم خردادی ها به 

همتی اقبال نشان داد. 

رئیسی برای عدم افزایش قیمت خودرو  وارد گود شد

زورآزمایی دولت سیزدهم با قیمت خودرو
چرتکه 3

 ادامه تور رایزنی هسته ای
 معاون سیاسی وزیر امور خارجه در اروپا

 کاماال هریس: 
 به دنبال بازگشت مجدد

 به مذاکرات هستیم

بردی که ایران را به هوا فرستاد

بادبان ها کشیده شدند ! 

 قیمت زعفران 
سر به فلک کشید

تالش نمایندگان مجلس برای تغییر ماده 41 قانون کار

 استثمار در روستاها 
قانونی می شود

نزاع بالروس و اتحادیه اروپا بر سر مهاجران به 
تهدید قطع گاز کشیده شد؛

 تالفی جویی
با اهرم پناهجویان

دسترنج 4
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جهان 5

رئیس جمهور بر باز اجتماعی کردن مددجویان 
مراکز بازپروری تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی صبح 
جمعه ضمن بازدید از مرکز نگهــداری، درمان و 
کاهش آسیب های اجتماعی سروش در حاشیه 
شهرستان ری با مددجویان و مدیران این مرکز به 
گفت و گو نشست و از نزدیک در جریان مشکالت 
آنان قرار گرفت.رئیســی گفت: من قلبا ناراحت 
می شوم که شما جوانان را اینجا می بینم. همت همه 
مدیران و مربیان اینجا هم بازگشت شما به جمع 
خانواده است، شــما هم تصمیم بگیرید که دیگر 

کاری انجام ندهید که مجددا به این مراکز بیایید.
رئیس جمهور اظهار داشت: هدف همه این است 
که شما اعتیاد را ترک کنید و شما هم اراده کنید 

دیگر سراغ مواد مخدر نروید.
رئیسی با اشاره به نگرانی خانواده ها و مسئولین 
از بازگشت دوباره افراد به دامن اعتیاد گفت: تامین 
شــغل برای مددجویان پس از بازگشت به جامعه 
ضروری است و اگر مددجویان همت کنند که سراغ 

اعتیاد نروند، جامعه آنها را به گرمی می پذیرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه زیبنده تهران و 
ری نیست که افراد شب ها در آنجا سرپناه نداشته 
باشند از استاندار تهران و مسئولین شهرری خواست 

نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.
رئیسی با اشــاره به اینکه این عزیزان جزئی از 
خانواده و عائله کشور هستند تاکید کرد: باید دالیل 
فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی گرایش به اعتیاد 

بررسی شــود.رئیس جمهور ضمن بازدید از فاز 
جدید این مرکز بازپروری گفت: ان شاءاهلل با همت 
شما و برنامه  ریزی متولیان، چهره تهران از معتادان 

متجاهر پاک شود.
آسیب های اجتماعی در سطح محدود هم 

زیبنده  نظام اسالمی نیست
رئیس جمهور همچنین پیش بینی، پیشگیری 
و درمان آســیب های اجتماعــی را وظیفه همه 
بخش هــای حکومت عنــوان و تصریــح کرد: 
آسیب های اجتماعی با ســرمایه اجتماعی رابطه 
متقابل دارند و هر چه آسیب های اجتماعی کاهش 

یابند سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد. 
رئیســی عصر پنج شــنبه در اولین نشست 
شورای اجتماعی کشور در دولت سیزدهم، گفت: 
به طور طبیعی همــه جوامع کم و بیش مبتال به 
آسیب های اجتماعی هستند، اما این آسیب ها 
حتی در سطح محدود به هیچ وجه زیبنده نظام 

اسالمی نیستند.
رئیس جمهــور آســیب دیدگان اجتماعی را 
بخشی از عائله و خانواده مملکت دانست و افزود: باید 
از مبتالیان به آسیب های اجتماعی حمایت و به فکر 
درمان آنها بود. باید علل شیوع آسیب های اجتماعی 
و گرفتار شدن افراد به این آسیب ها را با راهکارهای 

علمی و آکادمیک بررسی و رفع نمود.
رئیسی اظهار داشت: نگاه تمامی دستگاه ها باید 
معطوف به نجات آسیب دیدگان اجتماعی باشد و 
آسیب های اجتماعی را به مثابه ویروسی ببینیم که 

اگر مانند ویروس کرونا با آن مقابله نشود، به دیگران 
سرایت کرده و مشکل ایجاد می کند.

رئیسی خاطرنشــان کرد: در برابر آسیب های 
اجتماعی نیاز به اقدام هماهنــگ و هم افزا داریم و 
باید مشارکت مردم و ســازمان های مردم  نهاد را 

نیز جذب کرد.
رئیس جمهور گفت: همه نهادها باید گزارش 
عملکرد خود از اجرای تکالیف قانونی در مقابله و 
درمان آسیب های اجتماعی را ارایه کنند. آمار ارایه 
شده در گزارش عملکرد نهادهای مختلف حاکی 
از موفقیت در عمل به تکالیف قانونی آنهاست، اما 
وقتی به وضعیت جامعه نگاه می کنیم چیز دیگری 

می بینیم و این نگران کننده است.
 رئیسی مقابله با آسیب های اجتماعی را وظیفه 
اخالقی، دینــی و قانونی نظــام حکمرانی دینی 
برشمرد و اضافه کرد: دستگاه های مختلف مسئول 
در برابر آسیب های اجتماعی باید با تمرکز بر علل 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز این آسیب ها 

خدمات صیانتی و توان بخشی ارائه کنند.
رئیس جمهــور تأکید کرد: عمیقــاً به جذب 
مشــارکت مردم اعتقاد دارم. اگر در مقابله با کرونا 
تدبیر رهبری در به میدان آوردن مردم نبود، امروز 
وضعیت مناسبی در این زمینه نداشتیم و لذا دولت 
باید با ایفای نقش حمایتــی، هدایتی و نظارتی، 
ظرفیت  نهادهای مختلف و مردم را در عرصه مقابله 
با آسیب های اجتماعی به شکل هم افزا به میدان 
بیاورد. رئیسی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه 
عملکرد دســتگاه های مختلف در زمینه اجرای 
تکالیف قانونی در برابر آسیب های اجتماعی باید 
رصد شود، اظهار داشت: اگر دستگاهی به تکالیف 
خود عمل نکرده باید علت آن مشــخص شــود و 
شورای اجتماعی کشــور، موظف است عملکرد 

دستگاه ها را در این زمینه ارزیابی کند.
رئیس جمهور ادامه داد: شورای اجتماعی کشور 
وظیفه دارد، پس از ارزیابی عملکرد دســتگاه ها، 
برای جبران کم کاری ها زمان تعیین کند تا همه 
دســتگاه ها بدانند که عمل به تکالیف قانونی در 
عرصه مقابله با آسیب های اجتماعی ضمانت اجرا 
دارد. رئیســی تصریح کرد: انجام کار خوب از همه 

پسندیده اســت و از دولت، دستگاه های دولتی و 
کارکنان دولت و در کل هر دســتگاه و نهادی که 
به حکومت و نظام اسالمی مرتبط و متصل است، 
پسندیده تر لذا عملکرد کارکنان این بخش ها باید در 
نگاه مردم بهترین  و پسندیده ترین باشد و کارکنان 
دستگاه های حاکمیتی نباید نســبت به بایدها و 
نبایدها چه در عرصه شخصی و چه اداری بی توجه و 

بی تفاوت باشند.
رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: مدیران و 
مسئوالن دستگاه ها و نهادهای دولتی و حکومتی، 
باید مراقب باشند و به کارکنان خود تذکر دهند که 
عملکرد آنان در نظر مــردم بد جلوه نکند، چرا که 
دستگاه های حکومتی در زمینه عمل به بایدها و 

نبایدها در خط مقدم هستند.
 رئیســی گفت: همه بخش های فرهنگ ساز 
کشور از نظام تعلیم و تربیت، رسانه ها، بخش های 
رفاه و خدمات اجتماعی و انتظامی کشــور، باید 

همراه، هماهنگ و هم افزا عمل کنند.
رئیس جمهور اظهار کرد: در تدوین برنامه هفتم 
توسعه کشور باید موضوع رفع آسیب های اجتماعی 
و صیانت از جامعه در برابر این آسیب ها را به شکل 
جدی مد نظر قرار داد و یکی از محورهای تنظیم این 

برنامه باید کاهش رفع این آسیب ها باشد.
رئیسی ابراز امیدواری کرد تا با تقویت فرهنگ 
دینی و سبک زندگی ایرانی - اسالمی و رفع مسایل 
و مشکالت اقتصادی، شاهد کاهش هر چه بیشتر 
آسیب های اجتماعی باشیم.در این جلسه که بیش 
از ۲ ساعت به طول انجامید اعضای شورا به بحث و 
بررسی درباره عملکرد دستگاه ها در زمینه مقابله با 
آسیب های اجتماعی و راهکارهای صیانت از جامعه 
پرداختند و برنامه های متعددی در زمینه مقابله با 
حاشیه نشینی، اعتیاد و حمایت از خانواده و کاهش 

طالق به تصویب اعضا رسید.
  حتماً قانون جدید حمایت از خانواده را 

اجرا خواهیم کرد 
رئیس جمهورگفت: هیــچ راهکاری برای رفع 
مشکالت مربوط به کم آبی نادیده گرفته نخواهد 
شد و دولت یکی از مهم ترین مسئولیت های خود را 
کاهش و رفع دغدغه مردم در زمینه کم آبی می داند. 

رئیسی صبح پنج شنبه در ادامه نشست با مجامع 
استانی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دیدار 
نمایندگان استان های اصفهان، سمنان و قم، گفت: 
مهم ترین مسأله ای که در این دیدار مطرح شد ابراز 
نگرانی نسبت به کمبود آب بود که دولت در دو سطح 
کوتاه مدت و بلندمدت اقدامات و برنامه هایی برای 

رفع آن تدارک دیده است.
رئیسی همچنین درباره مسأله احیای زاینده رود 
اظهار داشت: به رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری مأموریت دادم مطالعات علمی 
در این زمینه را آغاز کنند. کمیته و کارگروه فعالی 
برای رسیدگی به این مسأله تشکیل خواهد شد تا 
احیای زاینده رود و رفع مشکل مربوط به آن مثل 
فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور به طور 
دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و 

عملیاتی برای رفع آن تهیه شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هرگونه توسعه 
در کشــور فرع بر حفظ محیط زیست خواهد بود، 
تصریح کرد: موضوع آالیندگــی حتماً باید مورد 

رسیدگی دقیق قرار گیرد.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه متأسفانه 
نظام پیچیده اداری کشــور باعث ایجاد تردید در 
سرمایه گذاران می شود، گفت: بهترین راهکار برای 
رفع موانع کسب و کار این است که موضوع به شکل 
مصداقی مطرح شده و مشــکالت برطرف شوند. 
برای تسهیل راه اندازی کسب و کار به اندازه کافی 
قانون وجود دارد و مشکل عدم اجرای قوانین است.

رئیسی به تصویب قانون حمایت از خانواده در 
مجلس اشاره و اضافه کرد: دولت حتماً این قانون 

جدید را اجرا خواهد کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شــرایط کشــور 

حساس اما رو به بهبود است، تصریح کرد: دشمن 
اقرار می کند که با وجود این مجلــس و دولت در 
پیشبرد اهداف خود ناکام مانده است و با هماهنگی 
و هم افزایی دستگاه های مختلف می توانیم بر همه 
مشکالت غلبه کنیم.رئیسی خاطر نشان کرد: همه 
باید تالش کنیم در ماه های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ 
از افزایش هزینه ها جلوگیری شــود. بودجه سال 
۱۴۰۱ به شکلی در حال تنظیم است که کسری 
بودجه نداشته باشیم تا تورم مهار شده و در نتیجه 

فشارهای اقتصادی کاهش یابد.
رئیسی تأکید کرد: رنج مردم، رنج ماست و بنده 
هیچ شبی را فارغ از دغدغه گزارش هایی که در طول 

روز دریافت می کنم، نگذرانده ام.
پیش از ســخنان رئیس جمهور نمایندگان 
اســتان های اصفهان، ســمنان و قم نیز به بیان 
دغدغه های خود در زمینه مشــکالت معیشتی، 
کم آبی، اشــتغال، مشکالت زیســت محیطی و 
ضرورت اجرای عدالت در نظــام پرداخت حقوق 

پرداختند.
تسریع در تعیین تکلیف و تثبیت مدیران کشور، 
کنترل قیمت ها، استفاده از ظرفیت های اقتصادی 
روستاها، تأمین زیرساخت های الزم برای استفاده 
از ظرفیت های معدنی در مناطق کویری، نظارت 
دقیق تر بر اجرای قانون به ویژه در پرداخت حقوق 
در مؤسسات عمومی غیردولتی و ضرورت اصالح 
نظام اداری از دیگر مسایلی بود که نمایندگان در 

این جلسه به آنها اشاره کردند.
اســتانداران قم، ســمنان و اصفهــان نیز در 
این جلســه یکی از راهکارهای تســریع در حل 
مشکالت استان ها را تفویض بیش از پیش اختیار 

به استانداری ها عنوان کردند.

خبر

در جریان بازدید از مرکز نگهداری و  درمان آسیب سروش مطرح شد 

تاکید رئیس جمهور بر باز اجتماعی کردن مددجویان 


