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در نشست »ضرورت های گفت وگوی ملی« مطرح شد؛ 

  مداح فحش بدهد، 
بعد جوان مؤدب حرف بزند؟!
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باالترین قیمت در بازار ارز ثبت شد

وشن  پاسخی ر
سیاست هایی ناکارآمد به 

حاال دالر رکورد تاریخی خود را شکسته است 
و در بازار آزاد حتی باالتر از قیمت 36 هزار تومان 

ایستاده است. 
 رشــد عجیب قیمــت دالر را بســیاری از 
معامله گران پاســخی می دانند بــه بالتکلیفی 
طوالنی مدت مذاکرات هســته ای از یک ســو و 
شــایعات مرتبط با جنگ ایران علیه عربستان، 
در کنار رشــد تورم ریالی و سیاست های نارسای 
بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز.   هر چند 
مقامات کشور از وضعیت موجود رضایت دارند و 
می گویند که اوضاع اقتصادی مناسب است، اما 
بازار ارز شاهد رشــد شدید تقاضاست. قیمت هر 
دالر در بازار صرافی های بانکــی به 29 هزار و 24 
تومان رسیده است و فاصله باالی قیمت دالر در 

صرافی های بانکی و بازار آزاد انگیزه را برای خرید 
دالر به شدت افزایش داده اســت.  کارشناسان 
بازار تهران از جمله دالیــل افزایش حجم تقاضا 
برای خرید ارز را گستردگی انتظارات تورمی در 
فضای بازار می دانند. بر اساس گزارش منتشر شده 
توسط مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در 
ماه نخست پاییز سال جاری به رقم 48.6 درصد 
رسیده است. کارشناسان نیز ضمن اشاره به همین 
امر بر این باورند که افراد جامعه و فعاالن بازار با هدف 
حفظ ارزش دارایی های خود در برابر تورم اقدام به 
خرید ارز و طال می کنند. در این میان ریزش عجیب 
بورس و بی اعتمادی شدید سهامداران به بازار را 
نباید نادیده گرفت به طوری که خروج پول حقیقی 

از بورس همچنان ادامه دارد...

آب باریکه هایی که برای پر کردن شکم مددجویان هم کافی نیستند

 زندگی با ۱۵میلیون تومان
پایین تر از خط فقر

دسترنج 4

پدیده های لیگ بیست و دوم چه کسانی هستند؟

غافلگیرکنندگان
آدرنالين 8
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جلسه »شورای عالی سالمت و امنیت غذایی« پس از وقفه ۵ ساله، ظهر 
شنبه با حضور رئیس جمهور، برگزار شد.

به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی در این جلســه با بیان اینکه 
»شورای عالی سالمت و امنیت غذایی« ماموریت بسیار خطیری در حفظ 
سالمت جامعه دارد بر تحقق کامل ماموریت این شورا با به میدان آوردن 
همه ظرفیت ها بخصوص ظرفیت مشــارکت مردمی و بخش خصوصی 

تاکید کرد.
رئیس جمهور همه دســتگاه های کشــور را در حفظ سالمت مردم و 
جامعه مسئول دانست و تاکید کرد: شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
با پرداختن به مهمترین مســائل مبتال به سالمت جسمی و روانی جامعه 
راهبردهــای الزم را در این زمینه ترســیم کند تا با اجرای آنها از ســوی 

دستگاه های مربوط، عقب ماندگی های ۵ سال گذشته جبران شود.
رئیسی در ادامه افزایش مشــارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه 
خدمات سالمت و امنیت غذایی را نیاز کشــور دانست و گفت: مشارکت 
مردم و بخش خصوصی در حوزه خدمات سالمت و امنیت غذایی بسیاری 

از مشکالت و کمبودها را مرتفع خواهد کرد.

تأمین غذای سالم، خدمات جامع ســالمت، بهره مندی عادالنه مردم 
از سبد سالمت، سالمت روانی جامعه، سبک زندگی مطلوب و حمایت از 
خانواده و همچنین توجه به مسائلی که سالمت را تهدید می کند و علل آن 
از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور به عنوان اولویت های دولت در حوزه 

سالمت برشمرد.
رئیسی همچنین حوادث ترافیکی و جاده ای را از مشکالت آزاردهنده در 
حوزه سالمت عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت سازمان های امدادی از 

جمله اورژانس، افزود: دستگاه های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و وزارت 
راه باید راهکارهای کاهش نرخ مرگ و میر جاده ای را بررسی و به فوریت 
عملیاتی کنند تا ما هر ساله شاهد مرگ هزاران نفر از هموطنان و داغدار 

شدن خانواده هایشان در حوادث جاده ای نباشیم.
به کارگیری پرســنل کارآمد و متعهد در حوزه سالمت، اضافه شدن 
ساالنه ۱۵ درصد به ظرفیت ناوگان اورژانس کشور، پیش بینی پایگاه های 
اورژانس در اتوبان ها و بزرگراه های در حال احداث، گنجاندن آموزش های 
کمک های اولیه در کتب درسی و افزایش مراکز پیشگیری و درمان سالمت 

از جمله مصوبات این جلسه بود.

مأموریت  به وزارت بهداشت 
برای کاهش هزینه دارو در سبد خانوار

رئیس جمهور همچنین روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به 
مسئوالن وزارت بهداشت و درمان تأکید کرد »تدابیر الزم برای گسترش 
پوشش بیمه ای اقالم دارویی به منظور کاهش هزینه داروها در سبد خانوار 

اندیشیده شود«.
رئیسی با ابراز خرسندی از کاهش آمار ابتال و متوفیان این بیماری و بهبود 
وضعیت رنگ بندی کرونایی کشور، بر تداوم آموزش و رعایت کامل ضوابط 

بهداشتی برای عبور ایمن از سویه های جدید بیماری تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به شیوع آنفلوآنزای فصلی در کنار بیماری کرونا 
گفت: کارشناسان تنها راه پیشگیری از بیماری و کاهش ابتال را استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله اجتماعی می دانند که انتظار می رود مردم به ویژه 

در اماکن عمومی پرتردد نسبت به این مسأله توجه کافی داشته باشند.
رئیسی همچنین خطاب به مســوالن وزارت بهداشت و درمان و سایر 
بخش های مربوطه تأکید کرد: تدابیر الزم برای گسترش پوشش بیمه ای 
اقالم دارویی به منظور کاهش هزینه داروها در سبد خانوار اندیشیده شود.

رئیس جمهور با اشاره به نزدیک بودن روز پرستار، از زحمات پرستاران در 
خدمت رسانی به بیماران و صیانت از جان مردم به ویژه در ایام شیوع بیماری 
کرونا قدردانی و بر تسریع در پرداخت معوقات تعرفه پرستاری تأکید کرد 

و آن را قدردانی عملی از این قشر زحمتکش دانست.
براساس این گزارش، در این جلسه همچنین با توجه به نزدیک بودن 
مسابقات جام جهانی فوتبال 2۰22 و تردد هموطنان و گردشگران بین 
ایران و قطر، بر ضرورت انجام تست پی.سی.آر از مسافران در مبادی ورودی 

کشور در این ایام تأکید شد.

نشست گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل صبح دیروز با حضور وزیر 
خارجه کشورمان و نمایندگانی از کشورهای  الجزایر، آنگوال، بالروس، بولیوی، 
کامبوج، چین، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، گینه استوایی، اریتره، 
ایران، جمهوری دموکراتیک خلق الئو، نیکاراگوئه، دولت فلسطین، فدراسیون 

روسیه، سنت وینسنت و گرنادینز، سوریه، ونزوئال، و زیمبابوه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در سال 2۰2۱ با 
هدف حفظ، ارتقا و دفاع از تفوق و اعتبار منشور سازمان ملل با مشارکت ۱9 

کشور ازجمله کشورمان ایران تشکیل شد.
در متن بیانیه پایانی این نشست آمده است:  ما، به عنوان هماهنگ کننده 
ملی در گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد، به منظور بحث و 
تبادل نظر در خصوص شیوه ها و روش های افزایش تالش های مشترکمان با 
هدف صیانت، تقویت و دفاع از عمومیت و اعتبار منشور سازمان ملل متحد، 
چه در نوشتار و چه در روح آن، و جهت بهبود هر چه بیشتر هماهنگی در مورد 
مسائل مورد نگرانی و عالقه مشترک و روش های بالقوه در جهت حرکت به 

سمت جلو گردهم آمدیم.  
در ادامه این بیانیه می خوانیم: ما هم نظر هستیم که استانداردهای دوگانه، 
همراه با رویکردهای گزینشی یا تفسیرهای منعطف و خود سازگار از مفاد 
منشور سازمان ملل متحد، با هدف پیشبرد اهداف سیاسی با ماهیت مشکوک، 
با توهین آشکار به قانون مداری بین الملل و بی توجهی به خیر عمومی و منافع 
جمعی مردم کشورهای عضو سازمان ملل، نمایانگر یکی از تهدیدات اصلی به 
عمومیت و اعتبار آن سند جهانی و نافذ می باشد که در برگیرنده دستاوردی 

بی نظیر برای بشریت و اعتماد کامل به ذات صالحه انسان است.
در بخشــی دیگر از بیانیه امضاکنندگان تصریح می کنند: ما خواستار 
افزایش اقدامات در جهت دموکراتیک شدن روابط بین الملل و تقویت چند 
جانبه گرایی و نظام چند قطبی بر اساس احترام متقابل به حق حاکمیت و 
تمامیت ارضی تمام کشورها، و هم چنین احترام به اصل حقوق برابر و حق 
تصمیم گیری ملت ها، حاکمیت قانون، دیپلماسی، گفتمان سیاسی، تسامح، 
همزیستی مسالمت آمیز، احترام به تنوع و گوناگونی، فراگیری و همه شمولی، 
فرهنگ صلح و عدم خشونت، و احترام درخور به تفاوت های موجود می باشیم 
که همگی برای همکاری سازنده و موثر در مورد مسائل مشترک مورد عالقه 

و نگرانی الزم هستند.
در ادامه بیانیه تأکید شده است:  سازمان ملل یک مجمع محوری و الینفک 
برای پرداختن و پیشبرد مسائل مربوط به همکاری های بین المللی به منظور 
توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، صلح و امنیت، حل و فصل صلح آمیز 
اختالفات، حقوق بشــر و حاکمیت قانون، بر اســاس گفتمان، همکاری و 
رویکردهای اجماع محور میان کشورها می باشد و از این رو به طور کامل به 
تعهدات خود جهت احیا و تقویت نقش این سازمان، به ویژه در برهه کنونی 
که جهان نیازمند همبستگی و همکاری هر چه بیشتر می باشد و هم چنین 
به ابزارهای دیپلماتیک تدارک دیده شــده در منشور سازمان ملل، پایبند 

می مانیم.

در ادامه بیانیه ضمن ابراز نگرانی از تاثیرات منفی بالقوه تنش های سیاسی در 
حال وقوع در زیر مجموعه بحران جهانی چند جانبه کنونی؛ همگان به احترام به 
حق حاکمیت و استقالل کشورها  در عین عدم پذیرش هر گونه اقدام در استقرار 
نگرش دوره جنگ سرد که مبتنی بر تقابل، تعمیق اختالف و چند دستگی، و 
تحمیل نگرش ها و اهداف ناهمگون در تالش برای تقسیم جهان به بلوک ها 

است، دعوت شده اند.
امضاکنندگان بیانیه از دبیرخانه سازمان ملل متحد خواسته اند به طور 
دقیق از منشور سازمان، به طور اخص مفاد ماده ۱۰۰، در انجام وظایف خویش، 
طبق ماموریتش، از جمله هنگام اجرای  قطعنامه های مجمع عمومی و شورای 

امنیت، پیروی کند.
در ادامه بیانیه آمده است: ما حمایت و همبستگی تزلزل ناپذیر خود را از 
مردم و دولت جمهوری اسالمی ایران، در معرض اقدامات قهری یکجانبه، از 
جمله تحریم های یکجانبه اعمال شده توسط برخی کشورها، که ناقض منشور 
ملل متحد و قواعد و اصول حقوق بین الملل است، اعالم می نماییم. این اقدامات 
بهره مندی کامل از حقوق انسانی و تحقق حق توسعه آنها را به شدت تهدید 
می کند. همانطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود به شورای 
حقوق بشر در ۱۷ اوت Add/33/۵۱/A/HRC( 2۰22.۱( در خصوص 
تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، متعاقب سفر 
رسمی ایشان به جمهوری اسالمی ایران از ۷ تا ۱8 می 2۰22، توصیه نموده 
است، ما نیز خواستار »برداشتن تمام این اقدامات یکجانبه علیه جمهوری 

اسالمی ایران، اتباع و شرکت های ایرانی« هستیم.  
در بخشی از این بیانیه نسبت به استفاده ابزاری برخی دولت ها از سازمان 
ملل به ویژه شورای امنیت با هدف مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و 
عضو کامل سازمان ملل متحد که جمهوری اسالمی ایران است، ابراز نگرانی 

شده است.
امضاکنندگان بیانیه در پایان بر عزم راسخ خود برای ادامه دفاع از منشور 
ملل متحد از طریق اقدامات هماهنگ گروه دوستان و ایستادن در کنار یکدیگر 

در این تالش واال تأکید کردند.

بیانیهخبر
رئیسی در جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی تاکید کرد:

تالش برای جبران عقب ماندگی ها در زمینه سالمت جسمی و روانی جامعه
در بیانیه نهایی گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد مطرح شد؛ 

محکومیت یکجانبه  گرایی و تحریم کشورهای مستقل

این »مشکوک ها« که در روز روشن و وسط شهر 
می ُکشند و می روند،کیستند؟  

سخنی با فرماندار خاش! 

 دیروز تجمعات دانشگاه ها
بیشتر رویکرد صنفی داشت؛  

اعتراض به تعلیق و تفتیش 
کیف دانشجویان 

الیحه ترمیم حقوق کارکنان و 
بازنشستگان تایید شد

یک کارشناس حوزه بین الملل خبر داد: 

پیام رسمی ایران به عربستان 
درباره ایران اینترنشنال 

  تشکیل ارتش پارتیزانی انگلیس در اوکراین، 
همزمان با تأیید شکست نسبی روس ها در خرسون

تک و پاتک به سبک اروپایی

با ایلنا همراه شوید
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«


