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به استقبال آخرین مسابقه فصل فوتبال ایران

شنل قرمز، روبان آبی! 

پایان ماه جاری؛

 مونسان برای لغو  ویزا 
به روسیه می رود

کرونا؛ فرصتی طالیی برای ورود اقامتگاه های 
بومگردی به دنیای دیجیتال

»دیجیتالی شدن« خالف 
»بومی بودن« نیست

شبکه شاد برای معلمان 
 و دانش آموزان 
رایگان می شود

اشمید از تأکید مجدد اعضای کمیسیون 
مشترک برجام بر یک اصل خبر داد؛ 
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طرح اصالح قانون انتخابات زیر سایه شورای 
نگهبان، به خرداد 1400 می رسد؟

یک تغییر 
اصولگرایانه

سياست 2

سال هاســت کــه تاش هــا بــرای اصــاح قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوری به َدِر بســته می خورد و از رهگذر همین َدِر بسته 
اســت که هر بار در جریان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، 
در کنار مردان نام آشنای سیاسی و تشنگان خواص قدرت، لشگری از 
تشــنگان عوام قدرت و نامتعادل های روانی هم به سوی وزارت کشور 
گسیل می شــوند و خود و فرآیند انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
را سوژه مضحکه می کنند.  شــورای نگهبان بارها به این حجم عظیم 
ثبت نام کنندگان و فشار کاری که به این شورا تحمیل می کند، اعتراض 

کرده و خواستار اصاح قانون انتخابات شده است. 
وقتی مجلس دهم بر سر کار بود، دولت برای این منظور الیحه داد، 
اما الیحه اش در بهارســتان به سرانجامی نرســید چراکه نمایندگان 
می خواستند طرح خود را برای اصاح قانون انتخابات بریزند اما آنها هم 
ره به جایی نبردند.  مجلس دهمی ها در آخرین روزهای حضور خود در 
بهارســتان در حالی طرح خود برای اصاح قانون انتخابات را پیگیری 
می کردند که تعداد بســیاری از آنها برای شرکت در انتخابات مجلس 
یازدهم رد صاحیت شــده بودند و لفاظی های کنایه آمیز میان آنها و 

سخنگوی شورای نگهبان سخت باال گرفته بود. 
از مجلس سرکش  تا مجلس سر به راه

به طور کلی نگاهی به روزهای مجلس دهم به خوبی مؤید این حقیقت 
است که میان این مجلس و شورای نگهبان، آن میزان از توافق و تفاهم که 

منجر به اصاح قانون انتخابات شود وجود نداشت...

محمد صدر:

قرارداد۲۵سالهباچینبدونتصویبFATFعملیاتینمیشود
سياست 2

شهرنوشت 6

کاهش مصرف گوشت، تخم مرغ و لبنیات در کشور؛

فقرامرزدهکهارادرمینوردند

رئیس  جمهوری با تاکید بر اینکــه اولویت اول ما آموزش حضوری 
با رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی است، گفت: بدون مشارکت 

خانواده ها، رعایت پروتکل ها در مدارس امکان پذیر نیست. 
به گزارش ایرنا، حســن روحانی دیروز در جلســه هیات دولت با 
اشاره  به آغاز سال تحصیلی گفت: از شنبه ۱۵ شهریور ماه مراسم سال 
تحصیلی آغاز می شود برای ما مهم بود در تمام مراحل که بگوییم فاصله 
جان و نان معنا ندارد، فاصله جان و کار معنا ندارد، فاصله معیشــت و 
سامت معنا ندارد، فاصله سامت و دیانت معنا ندارد، در محرم دیدیم 

که هیچ فاصله ای بین این ها نبود.
روحانی خاطرنشان کرد: از ۱۵ شهریور می خواهیم بگوییم فاصله ای 
بین جان و یادگیری و آموزش وجود ندارد. هم می شود درس خواند و 
هم می شود مراتب تحصیلی را ادامه داد و هم جوانان می توانند به آینده 
خود امیدوار باشــند درس خواندن در همه مقاطع برای ما مهم است 
انشــاءاهلل با نظر گرفتن تمام پروتکل های بهداشتی که از ستاد کرونا 

اعام شد، این کار به خوبی انجام می شود.
  امسال آموزش ترکیبی 

از آموزش حضوری و غیر حضوری است
وی اظهار داشــت: باید نوجوانان و جوانان ما در ســامت باشند و 
تحصیل خود را انجام دهند، امســال آموزش به طور طبیعی آموزش 
مرکب خواهد بود، یعنی ترکیب شده از آموزش حضوری و غیر حضوری 
آنجایی که آموزش و پرورش با رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند 
کاس خود را تشکیل دهد فاصله ها هست معلمان سر کاس می روند 
اولویت اول ما آموزش حضوری اســت و همه پروتکل های بهداشتی 

باید رعایت شود.
 رئیس جمهــوری گفــت: آموزش و پــرورش به همــه مدارس و 
مدیــران خــود اباغ کــرده هر دانــش آمــوزی که وارد مدرســه 
می شــود، اعم از شستن دســت ها، داشتن ماســک، حرارت سنج، 

نحوه نشســتن باید به دقــت مراعات شــود از خانواده هــای عزیز 
 می خواهم آنها هم مشــارکت کنند و بدون مشــارکت آن ها این کار 

امکان پذیر نیست.
روحانی با تاکید بر اینکه دانش  آموزان باید پروتکل های بهداشتی را 
از زمان خروج از خانه رعایت کنند، افزود: این دستورالعمل ها از زمان 
خروج از خانه، داخل سرویس مدرسه، در مدرسه و زمانی که از مدرسه 
خارج شده تا بازگشت به خانه توسط معلمان و خانواده ها و همه آنهایی 

که می توانند در این زمینه یاری و کمک کنند، رعایت شود. 
 هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل باز بماند

وی با بیان اینکه باید همه دســت به دســت هم بدهیم و تصمیم و 
اباغ ما هم این اســت که هیچ کودک ایرانی از تحصیل محروم نماند، 
افزود: همه باید بتوانند از آموزش بهره مند شوند. البته عاوه بر آموزش 
حضوری، صدا و سیما هم با آموزش و پرورش همکاری می کند که این 
کار  با کمک صدا و سیما انجام شود و امسال باید تاش بیشتری در این 

زمینه صورت بگیرد.
 رئیس دولت تدبیر و امید اظهارداشــت: البتــه طبق پروتکل های 
بهداشتی ممکن است آموزش برای بعضی از مدارس با توجه به شرایط 
مدرســه، جمعیت، هر روزه یا روز در میان باشــد که این موارد اباغ 

خواهد شد اما آموزش از طریق فضای مجازی فعال خواهد بود.
شبکه شاد برای مدارس دولتی رایگان می شود

روحانی ادامه داد: مدارس مختلف از شــبکه ها و اپلیکیشــن های 
مختلف در آموزش به دانش  آموزان استفاده کردند مدارس خصوصی 
با شرایط خاصی به دانش آموزان در تماس بودند و در مدارس دولتی نیز 
وزارت آموزش و پرورش شبکه شاد را در اختیار دانش  آموزان قرار داد.

وی یادآورشــد: البته مردم برای استفاده از شــبکه شاد متحمل 
پرداخت مالــی و هزینه اینترنت می شــدند اما به ســازمان برنامه و 
بودجه، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعــات و وزیر آموزش و پرورش 
دستور دادم که شبکه شــاد برای مدارس دولتی و برای دانش آموزان 
 بدون هزینه باشــد و خانواده ها در این زمینه نبایــد هیچ پرداختی 

انجام بدهند.
 رئیس جمهــوری با تاکید بر اینکــه وزارت ارتباطــات مدارس را 
به شــبکه ملی اطاعات متصل کرده اســت، تصریح کــرد: این کار 
بدون هزینه انجام شــده و این کار بزرگی اســت که وزارت ارتباطات 
با کمک مالی ســازمان برنامه و بودجه انجام داده و خانواده ها به ویژه 
آنهایی که از شرایط مالی خوبی برخوردار نیســتند، نباید هزینه ای 
برای شــبکه شــاد پرداخت کنند تا آموزش به معنــای واقعی کلمه 
 برای دانش  آموزان به صورت رایگان انجام شــود و ان شــاء اهلل رایگان 

انجام خواهد گرفت.

خبر

روحانی: 

اولویت دولت آموزش حضوری با رعایت پروتکل هاست


