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سفیر سابق ایران در لبنان:

کاش خودِ ابراهیم رئیسی 
در اجالس بغداد حضور 

پیدا می کرد

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران:

افزایش مرگ های کرونایی 
ادامه خواهد داشت

در گفت وگو با سه آهنگساز آلبوم »بیست« مطرح شد؛ 

موسیقی معاصر ما در دنیا 
هیچ جایگاهی ندارد

در گفت وگو با فعاالن کارگری مطرح شد؛ 

 کارگران از وزیر کار جوان 
چه انتظاراتی دارند؟ 

یک طرح ملی جدید در وزارت صمت کلید خورد 

 انحصار در انتظار 
لوازم خانگی است؟
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 تنش میان الجزایر و مراکش با وجود 
 قطع روابط همچنان سیر صعودی دارد؛ 

قهر سياسی بر سر تل آویو
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 المپیک جبران شد؛

 عملکرد خيره کننده 
جودوکاران در پارالمپيک
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رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با اشاره 
به اهمیت توجــه به عدالــت و عدالت خواهی 
گفت: باید هر الیحه و بخشنامه ای در دولت یک 
پیوست عدالت داشته باشد و در همه بخش های 

دولت این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت،  ابراهیم 
رئیسی با بیان اینکه مکمل اجرای عدالت، مبارزه 
با فساد و بسترهای فسادزا است، خاطر نشان کرد: 
اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فسادزا از 
بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود 
انجام دهند و برای اصالح ســاختارهای فساد 
آفرین و قطع کردن دســتهای پنهــان رانت و 

فساد، اقدام کنند.
وی گفت: بی تردید برخورد و مبارزه با رانت 
و ویژه خواری ها ما را به اجرای عدالت نزدیک تر 

خواهد کرد.
رئیسی توجه به موضوع تعارض منافع را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: اینکه بعضی از تصمیمات 
در دستگاه ها به موقع اتخاذ نمی شود و یا در زمان 
مناســب به اجرا در نمی آید، بعضاً بخاطر وجود 
تعارض منافع است لذا باید نسبت به این مسأله 
حساسیت داشت و الزم است هم خود دستگاه 
و هم وزارت اطالعات و دســتگاه های نظارتی 
دست های پنهانی که مشکل ایجاد می کنند را 

شناسایی و با آن برخورد کنند.
رئیس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم 
انقالب در خصوص فعال شــدن ســامانه های 
الکترونیکی و تأثیر آن در مبارزه با فساد، اظهار 
داشــت: اگر در حوزه های مختلف اقتصادی از 
جمله بانک ها، گمــرکات، دارایی و مالیات این 
سامانه ها بهم متصل شوند، ضمن اینکه مقدمه 
شکل گیری دولت هوشــمند ایجاد می شود، با 
ایجاد شفافیت زمینه فســاد نیز از بین می رود. 
اتصال سامانه ها به یکدیگر اهمیت زیادی دارد و 

باید سریع تر این کار انجام شود.
رئیسی تأکید کرد: حلقه مفقوده، در اجرای 
تصمیمات و نظرات خوبی که اتخاذ می شــود، 
بخش پیگیری است که باید ۲ برابر تصمیمات، 
حوزه پیگیری ها فعال باشــند تا تصمیمات به 

موقع تحقق پیدا کنند، لذا دستگاه های مختلف 
باید بخش هایی را در حوزه مسئولیت خود برای 

پیگیری امور ایجاد کنند.
رئیسی با اشاره به مشکالت کشور در زمینه 
اقتصادی، خاطر نشان کرد: تیم اقتصادی دولت 
باید در نشســت های مختلف بویژه با نخبگان 
درون  ســازمانی و برون ســازمانی راهکارهای 
مناســبی را برای عبور از شــرایط نامناســب 
اقتصادی فعلی تدوین کنند تا براســاس آن در 

مسیر رفع مشکالت گام برداشت.
رئیس جمهور گفت: فــروش نفت به عنوان 
یکی از محورهای اساسی و موضوع بازگرداندن 
پول هایی که به ناحق در ســایر کشورها بلوکه 
شــده باید به صورت فــوری در دســتور کار 
دستگاه های مربوطه قرار گرفته و با جدیت دنبال 
شود. رئیسی با اشــاره به اینکه انجام اقدامات 
فوری و ضروری نباید دولت را از توجه به اقدامات 
ریشه ای و پایدار کشور غافل کند، اظهار داشت: 
کارهای زیربنایی و اساسی کشور باید بطور جدی 
توســط همه دســتگاه های دولتی مورد توجه 
 قرار بگیرد و دولت در این زمینــه اهتمام ویژه 

خواهد داشت.
رئیسی خاطرنشان کرد: راهبرد جدی رهبر 
معظم انقالب که نباید مشکالت اقتصادی به رفع 
تحریم، موکول شــود را دولت با قوت پیگیری 
خواهد کرد و ضمن اینکه بدنبال رفع تحریم ها 
خواهیم بود، اما تالش برای رفع مشکالت کشور 
را به تحریم متصل نخواهیم کرد و به گونه ای عمل 
خواهیم کرد که در شرایط تحریم هم بتوانیم با 
توجه به اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های داخلی 

کشور را اداره کنیم.

انجام اقدامات فوری برای کنترل بازار ارز 
و نرخ تورم 

رئیس جمهور همچنین دیروز در نخستین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تیم اقتصادی 
دولــت را مکلف کرد درخصــوص کنترل بازار 
ارز و نرخ تــورم، اقدامــات فوری و ســازمان 
یافته انجام دهد بــه نحوی که مــردم آثار آن 
را در زندگی خود احســاس کننــد و اطمینان 
 یابند که دولــت در این زمینه اهتمــام الزم را 

به کار گرفته است.
رئیسی با اشــاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی 
مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: پیوند نزدن مشکالت اقتصادی به 
مذاکرات هسته  ای و نتایج آن باید همواره مورد 
توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی 
اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم 
گیری ها ظرفیت های داخلی و تکیه بر نیروهای 

فعال و جوان و آماده به کار باشد.
رئیسی توجه الزم و دقیق به اصل مهم عدالت 
ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه های 
اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات 
دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر 

این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.
رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای 
پیدا و پنهان یارانه ها و اهمیت اشراف دولت بر 
این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادالنه و 
بهره مندی عموم مردم به ویژه دهک های پایین 
جامعه از یارانه، برنامه  ریزی ها و سازماندهی الزم 

صورت بگیرد.
 رئیســی همچنین به تیم اقتصادی دولت 
مأموریت داد با استفاده از تجربه ها و دیدگاه های 
نخبــگان هرچــه ســریعتر بودجــه دولت و 
راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه 
کند. انســجام در تصمیم گیری و عملکرد تیم 
اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه های مورد 
نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف 
بین بخش های اقتصادی و روان سازی امور در 
این زمینه از جمله دیگر محورهای  مورد تاکید 

رئیس جمهور در این نشست بود.

خبر

رئیس جمهور:

باید هر الیحه و بخشنامه ای در دولت یک پیوست عدالت داشته باشد 

 جدیدترین پیشنهاد درمورد بازگشایی مدارس،  
ترکیب آموزش مجازی و حضوری است، با یک شرط؛ 

اگر مهر نشد، از آبان یا آذر

سياست 2

شهرنوشت 6

واکنش های تازه و متفاوت به تصاویر منتشر شده از زندان اوین؛

تغییر موضع اشتباه از 
یک سیاست درست

وقتــی محمدمهــدی حاج محمــدی، 
رئیس سازمان زندان ها در توئیتر نوشت که 
مسئولیت تصاویر منتشر شده از خشونت ها 
در زندان اویــن را می پذیرد، بســیاری او را 
ســتودند و اقدامش را از آن رفتارهای نادر 
خواندند که کمتر از سوی مسئولی دیده شده 
اســت. هرچند که این پذیرش مسئولیت و 
عذرخواهی را ناکافی دانستند؛ اما همینکه 
واکنش او آغشته به توجیه و تکذیب نبود، از 
دید بسیاری قابل ستایش می نمود.  سه روز 
بود که تصاویر تکان دهنده با هشدار »ممکن 
است این تصاویر برای شــما ناراحت کننده 
باشد« در فضای مجازی و رسانه های خارجی 

پخش می شــد در حالی که در ایران سکوتی 
ســنگین بر آن حاکــم بود. توئیــت رئیس 
سازمان زندان ها این ســکوت را سنگین را 
شکست و فضا برای واکنش های بیشتر برای 
مطالبه مدنی و حقوقی باز شد؛ واکنش هایی 
که حتی تیر ترکششــان خود حاج محمدی 
را هم نشــانه می رفــت.  بــرای نمونه علی 
مطهری نوشت: »رســوایی ماجرای زندان 
اوین با یک عذرخواهی جبران نمی شود. اوالً 
مأموران ضارب، رئیس زندان و رئیس سازمان 
زندان ها باید مجازات شــوند و مجازات آنها 
ظرف مدت کوتاهی به اطالع مردم برســد. 

ثانیاً از کسانی که این ویدیوها را...

کندوکاو مصوبه جدید شورای رقابت در گفت وگوی »توسعه ایرانی« با یک کارشناس

اقدامی الزم، اما ناکافی برای خریداران خودرو
چرتکه 3


