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سخنگوی وزارت خارجه:  

آمریکا پاسخ خود را به نظرات 
ایران اعالم کرد
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تورم 60 درصدی وزیر اقتصاد از کجا آمده است؟

»سیاه نمایی« گذشته
برای »توجیه« وضعیت فعلی

شهریور سال گذشته برای دولت سیزدهم 
دو کارکرد دارد. یکی کارکــرد تلخ و دیگری 
روی شیرین. کارکرد تلخ آنجایی خود را نشان 
می دهد که مجلس خواستار بازگشت قیمت 
کاالهای اساسی و کاالبرگی به قیمت این سال 
است و کارکرد شیرین آن نیز استناد به وضعیت 

بدتر برای توجیه وضعیت بد است.  
مقامات دولتی برای آنکه بگویند وضعیت 
بهتر شده است شرایط ســال گذشته را بدتر 
از آنچه بود توصیف می کننــد و این برنامه ای 
است که به نظر می رســد همچنان در دستور 
کار مردان کابینه قــرار دارد.  تاخت و تاز تورم 
به حدی ادامــه دارد که حــاال مقامات دولت 
ســیزدهم همچنان خود را مجبور به اصالح 

آمارهــای تورمی دولت قبلــی می دانند تا به 
استناد آن ثابت کنند نرخ تورم در ایران کاهش 
یافته است.   پیش از این سید ابراهیم رئیسی، 
در گفتگویی تلویزیونی تورم را در آخرین ماه 
فعالیت دولت پیشین برابر با 60 درصد اعالم 
و تاکید کرد نرخ تــورم حاال مهار شــده و به 
سطوح پایین تر رسیده است. حاال اما وزیر امور 
اقتصادی و دارایی که با کلید واژه »خداحافظی 
دولت پیرمردها« بــر صندلــی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تکیــه زد، این آمار را تکرار 
کرده است. در حالی که مرکز رسمی ارائه آمار 
چنین رقمی را نشان نمی دهد که در مرداد و 
شهریور سال گذشــته نرخ تورم به 60 درصد 

رسیده باشد. 

اعتراضات به حذف فرهنگیان طرح مهرآفرین و قرارداد معین از قانون، ادامه دارد  

»هیچ مطلق« 
سهم برخی معلمان از رتبه بندی
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رئیس جمهور افزایش اعتماد و امید مردم به دولت را مهمترین وظیفه و دستاورد 
دولت برشمرد و تاکید کرد: هرگونه سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد 

مردم شود، خط قرمز دولت مردمی است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی صبح دیروز- چهارشنبه- در جلسه هیات دولت، با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و فرارسیدن هفته دولت، هفته دولت 
را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش اقدامات و عملکردها به مردم و همچنین فرصتی 
برای ارزیابی خدمات و عملکرد یکساله وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دانست و 
گفت: در میان مردم و با مردم بودن ویژگی این دولت است و باید اقدامات انجام شده 

هنرمندانه به اطالع مردم رسانده شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: یکی از شاخص های مهم برای دولت مردمی، احیای 
اعتماد مردم اســت و باید تمام تالش ها و اقدامات در جهت خدمت به مردم و حل 

مشکالت و حفظ و تقویت امید مردم باشد.
رئیسی هرگونه سخن یا اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود، 
خط قرمز دولت مردمی دانست و خاطرنشان کرد: نباید با انتشار برخی گزارش های 
غیر مستند در رسانه ها، مردم را نگران کرد و همه همکاران دولت تالش کنند موضوعات 
بین دستگاهی را فورا حل و فصل کنند و نتیجه اقدامات انجام شده را به اطالع مردم 
برسانند. رئیس جمهور با اشاره به توصیه سال گذشته، رهبر معظم انقالب اسالمی به 
هیات دولت در زمینه حرکت اندیشه ورزانه و عقالنی خاطرنشان کرد: وزرا و مسئوالن 
دستگاه ها باید کارآمدی و استفاده از نیروهای انقالبی و نخبه را برای اجرای طرح های 

توسعه کشور سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
رئیسی همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو از آخرین وضعیت تامین آب شرب 
برخی استان ها و اقدامات انجام گرفته در این زمینه، بر لزوم پیگیری موضوع و رساندن 

آب شرب پایدار به مردم در استان های دارای مشکل تاکیدکرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز پزشک 
و تبریک این روز به فعاالن عرصه سالمت، از کادر درمانی کشور، پزشکان، پرستاران 

و همه کسانی که برای سالمت جسم و جان مردم فعالیت می کنند، قدردانی کرد.

موافقت هیأت دولت با اصالح قانون ساماندهی صنعت خودرو
هیأت وزیران در این جلسه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الحاق 
یک تبصره به ماده )۱0( قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب الیحه موافقت کرد.

بر این اساس،  تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند در صورت نبود خودرو یا 
موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختالل در روند تولید یا عرضه با تشخیص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت 
تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره گذاری دریافت کنند. 
بر اساس پیشنهاد مذکور، منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت تسهیالت 
بانکی یا کمک های بالعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده 

خواهد شد.
همچنین به موجب اصالح مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت 
و خودروهای دیزلی، تمام تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف 
به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند و در 

صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد 6 ماهه 
جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام  و نیروی انتظامی موظف است پس 
از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام کند.

تغییر نحوه جبران اثار خشکسالی  بر حقآبه داران زاینده رود
با تصویب هیأت وزیران و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسالمی، مصوبه 
مربوط به نحوه جبران اثرات خشکســالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان 

اصفهان اصالح شد.

به موجب این اصالحیه، مبلغ ۱0 هزار میلیارد ریال توسط شرکت های صنایع پر 
آب بر استان اصفهان )با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال( پس از تصویب 
مجامع عمومی شرکت های مذکور و تأیید استانداری اصفهان، به منظور جبران اثرات 
خشکسالی بر حقابه داران حوضه آبریز زاینده رود اســتان اصفهان به حقابه داران 
پرداخت می شود. همچنین بر اساس ماده )۱۴۷( قانون مالیات های مستقیم، مبالغ 
پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی 
می شود. هیأت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسالمی و رفع مغایرت اعالم 
شده از سوی مجلس درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴0۱ کل کشور، 

با اصالح آن موافقت کرد.

اصالح نحوه تخصیص تسهیالت در گردش واحدهای دام و طیور
هیأت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت 
با قوانین و رفع مغایرت درخصوص مصوبه مربوط به اختصاص تسهیالت برای تأمین 

سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، آن را اصالح کرد.
به موجب اصالحیه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت 
سود تســهیالت موضوع این تصویب نامه تا نرخ مصوب شــورای پول و اعتبار را در 

سررسید از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.
هیأت دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر »الیحه تصویب اصالحات 
ضمیمه 6 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها« هم 
موافقت کرد. اصالحات ضمیمه 6 کنوانسیون یاد شده راجع به روش های نمونه برداری 
و راستی آزمایی محتوای گوگرد نفت سوخت و شاخص طراحی و بهره وری انرژی است 

که تالش می کند تا میزان آالینده های ناشی از سوخت کشتی را کاهش دهد.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر هوشنگ 
ابتهاج )ســایه( روز جمعه در تهران و رشت 

برگزار می شود.
به گزارش برترین ها برترین ها، بعد از رأی 
دادگاه برای انتقال پیکر هوشــنگ ابتهاج به 
ایران، بعد از ظهر دیروز )چهارشــنبه، دوم 
شهریورماه( پیکر این شــاعر فقید به ایران 
منتقل شــد و مراسم تشــییع او  روز جمعه 
)چهارم، شهریورماه( از ســاعت ۸ صبح در 
مقابل تاالر وحدت برگزار می شــود. پس از 
آن، با انتقال به رشــت، بعدازظهر روز جمعه 
مراسم تدفین نیز در باغ محشتم رشت برگزار 

خواهد شد.
امیرهوشــنگ ابتهاج )هـ. ا.سایه( که در 

تیرماه ۱۴0۱ به دلیل نارســایی کلیوی در 
بیمارستانی در شهر کلن آلمان بستری و تحت 
درمان قرار گرفته بود، بامداد چهارشنبه ۱۹ 

مرداد در ۹۵سالگی درگذشت.
قرار بود پیکر او چهارشنبه هفته گذشته به 
ایران منتقل و روز پنجشنبه و جمعه در تهران 
و رشت به خاک سپرده شود که با درخواست 
قضایی یکی از دختران او، این امر یک هفته 

به تعویق افتاد. 
زنده یاد ابتهاج، ســال ۱۳06 در رشــت 
متولد شد و در ۲0 سالگی اولین کتابش را با 
نام »نخستین نغمه ها« منتشر کرد. او سرودن 
غزل را در کنار سرودن شعر در قالب های دیگر 
ســنتی تجربه کرد. همچنین نمونه  هایی از 

شعر نو در بین آثار این شاعر به چشم می خورد. 
شعر تصنیف مشهور »سپیده« که با عنوان 
»ایران ای سرای امید« شناخته می شود، از 

سروده های ابتهاج است.
یلدا، دختر هوشنگ ابتهاج، شاعر نامدار 
ایرانــی نیز خبر داد که پیکــر پدرش جمعه 
ســاعت ۸ صبح از مقابل تاالر وحدت تهران 

تشییع می شود.

خبرهیأت دولت

خبر

رئیس جمهور:

زمان وداع آخر با »سایه« فرا رسیدناامیدی مردم، خط قرمز دولت مردمی است 

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: با وزیر 
خارجه مالی توافق کردیم که در زمینه فعالیت 
شــرکت های دانش بنیان، انتقال فناوری و 
همکاری های دفاعی بــرای کمک به صلح و 
ثبات و امنیت در این کشور قدم های مهمی را 

در ماه های آینده برداریم.
بــه گــزارش ایرنــا از مالــی، حســین 
امیرعبداللهیان قبل از ســفر بــه تانزانیا در 
فــرودگاه مالی اظهار کرد: مالی یک کشــور 
قدیمی و دارای ریشه تمدنی در غرب آفریقا 
اســت و مناســبات ایران و مالی مناسباتی 
دیرینه است.  وزیر امور خارجه افزود: در کشور 
مالی در دو حوزه به ویژه کشاورزی و دامداری 
زمینه های بسیار خوبی برای همکاری دوجانبه 

وجود دارد.
امیرعبداللهیان بیان کرد: با وزیر خارجه 
مالی و همچنین رئیــس دولت انتقالی مالی 
توافق کردیم که در حوزه های متنوع از جمله 
در زمینه فعالیت شــرکت های دانش بنیان، 
انتقال تکنولوژی و فنــاوری، همکاری های 
دفاعی برای کمک به صلــح و ثبات و امنیت 

در این کشــور قدم های مهمی را در ماه های 
آینده برداریم.

وی تصریح کرد: همچنین در راســتای 
تجارت بخش خصوصی، هیاتی که همراه ما 
در این سفر بودند توافقات بسیار خوبی را انجام 
دادند که امیدوارم شرایط به نفع دو ملت و دو 

کشور رقم بخورد.
وزیر امــور خارجه مالی هــم عنوان کرد:  
بهترین دســتاورد این ســفر این است که 
توانســتیم به توافقاتی در زمینه فعالیت ها و 
همکاری های تجاری، کشــاورزی، فناوری و 

نیروی انسانی دست پیدا کنیم.
عبداهلل تیوپ بیان کرد: خوشبختانه طرفین 
بیش از گذشته متعهد هستند و امیدواریم در 
این راستا بتوانیم قدم های بعدی را برداریم. به 

نتایج این سفر امیدوار و خوشبین هستیم.
 

امیرعبداللهیان از مالی به تانزانیا رفت
وزیر امور خارجه عصر دیروز برای عزیمت 
به تانزانیا، فرودگاه باماکــو پایتخت مالی را 

ترک کرد.

پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه 
درباره ســفر امیرعبداللهیان به آفریقا گفته 
بود: آفریقا حوزه بسیار مهمی است و گسترش 
روابط جمهوری اسالمی با این حوزه همواره از 
اولویت های دولت  جمهوری اسالمی از گذشته 
تا کنون بوده است، دولت ســیزدهم درباره 
این موضوع و گســترش روابط با حوزه آفریقا 
اهتمام و توجه ویژه تری دارد و خوشبختانه ما 
شاهد تحوالت مثبتی در ماه های گذشته در 

روابطمان با این حوزه بوده ایم.
بر اساس این گزارش، وزیر خارجه مالی هم 
بهمن ماه سال گذشته به تهران سفر کرده بود.

امیرعبداللهیان پس از پایان سفر به مالی اعالم کرد: 

توافق ایران و مالی بر انتقال فناوری و همکاری های دفاعی 

سخنگوی ستاد امر به معروف خبر داد:  

طرح برخورد با سلبریتی های 
هنجارشکن

زمان وداع آخر با »سایه«
فرا رسید

نمایندگان:  عامالن فساد فوالد 
را  ممنوع الخروج کنید

نگاهی به دو نمایش تماشاخانه مولوی

اندر مصائب ارزان ساختن

۶۰.۶  درصد مردم نسبت به جراحی اقتصادی 
دولت نظر منفی دارند 

»نه« بزرگ به »دبه« دولت 

 رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به 
اظهارات گروسی:

ایران فقط به نظارت در 
چارچوب برجام پایبند است


