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آماری از بهترینها و بدترینهای لیگ برتر نوزدهم
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

اگر دستورالعملها را کنار بگذاریم
موج سوم کرونا را هم خواهیم داشت
رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از کادر
درمان کشور و مدافعان سالمت گفت:
پزشــکان مــا همیشــه بــه قســم خــود
پایبنــد بودنــد و کار خود را نــه به عنوان
یک شــغل بلکه به عنــوان یک وظیفه
و تالش عاشــقانه برای ســامت مردم
تلقــی میکردنــد .بــه گــزارش ایرنــا،
حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابله
بــا کرونــا گفــت :امســال یــک تبریــک
جانانهتــری را بایــد تقدیــم پزشــکان
جامعهکنیمهمیشهپزشکانمادرخط
مقدم ســامت مردم بودند و همیشــه
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لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت و گو با « ایران» خبر داد

تــاش کردند .رئیــس جمهوری گفت:
ما االن وارد شهریور شدیم و  ۶ماه با این
ویروس مقابله کردیم و وارد ماه هفتم
شدیم .در این مقابله مدافعان سالمت
کار بســیار بزرگــی انجــام دادنــد اعم از
پزشــک ،پرستار ،بهیار و همهآنهایی که
تالش میکنند در بخشهای مختلف.
یک زنجیر به هم پیوسته است و همه را
به عنوان خط مقدم مدافعان سالمت
مــردم میشناســیم و میخواهیــم از
عزیزانــی کــه شــبانه روز در زمینــه ایــن
بیماری تالش کردند ،تجلیل کنیم.

 جهت گیری حقوق شهروندی،اقتصادی اجتماعی شده است
 نشان دادن اهمیت قانوناساسی ،تفوق حقوق و آزادیهای
مردم و ترویج قانونگرایی از جمله
میراث دولت روحانی است
 معتقدم نامزدی زنان درانتخاباتریاستجمهوری
منعقانونیندارد
 محدودیت های« اف ای تی اف» ممکن است
بیشترهمبشود
 فقط در یک مورد مانع تصرف 25هزار هکتار زمین از سوی یک
شرکتشدیم
 بر اساس الیحه شفافیتمشروحمذاکراتنهادهای
تصمیم گیر باید منتشر شود
 به صرف انتقاد از دولت شکایتیعلیه کسی تنظیم نکرده ایم
 اعتراض جدید ایران به امریکادر دادگاه الهه بررسی می شود
 بگذارید شفافیت نهادینه شودحتی اگر ما را محدود کند

نامه  13کشور عضو شورای امنیت
علیه امریکا
2

با تولید  7.3کیلوگرم پسماند الکترونیکی بهازای هر نفر

زنگ خطر زبالههای الکترونیکی
به صدا در آمد

17

توصیه سازمان هواپیمایی و انجمن شرکتهای هوایی به مردم

تا پرواز قطعی نشده
بلیت سفرهای خارجی را نخرید

9

باشگاه خبرنگاران جوان

چه کنیم با فراغت اجباری و طوالنی مدت فرزندان؟

فراغت کودکان
اشتغال والدین
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میراث روحانی
برای دولت بعد

در ســال پایانــی دولت
یادداشت تدبیــر و امیــد ،مســأله
تحریــــــم و بحــــــران
کرونــا دو اثــر و کارکــرد
مخــرب از خود بر جای
میگذارنــد؛ اثــر اول
غالمرضاظریفیان در حــوزه امــور اجرایــی
استاد دانشگاه و جــاری کشــور اســت.
مســأله تحریم زمینــه جذب ســرمایهگذاری
الزم و همینطــور تجــارت راحــت و قانونــی
بــا بخش اعظمــی از دنیــا را از ایــران گرفته و
مشــکالت عدیــده اقتصــادی را بــرای کشــور
رقــم زده اســت .بحــران کرونا نیــز با تحمیل
کــردن هزینههــای هنگفت به اقتصاد کشــور
از جهــات مختلف بخــش بزرگی از ســرمایه
مالــی و حیاتــی موجود را به خــود اختصاص
داده .در حالیکــه در شــرایط غیرکرونایی این
حجــم ســرمایه میتوانســت صــرف جبران
خســارتهای تحریم شــود .اما اثــر دیگر این
دو عامل ناظر به چشمانداز آینده است؛ هم
تحریم و هم کرونا به شکل واضح و روشنی با
بر جای گذاشــتن آثار جدی ،مستقیم و مؤثر
بــر زندگی مــردم ،باعــث ایجــاد نگرانیهای
مضاعفی در جامعــه در خصوص وضعیت
آینده شده است.
ادامه درصفحه 9

سختترینکارها
بر دوش دولت دوازدهم
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گزارش «ایران» از وضعیت ایمنی پارکها
و فضاهای عمومی پایتخت

تهران کاله ایمنی ندارد

 .1شــیعیان کــه همواره
یادداشت در طــول تاریــخ در
اقــــــــلیت بــــودهانـــــد،
بهخاطــر فرهنگ غنی
خویــش در تطبیــق
برنامههــای فرهنگی با
سید سلمان شرایط حاکم ،مهارت،
صفوی انعطــاف و ممارســت
رئیس مرکز
بینالمللی مطالعات بسیار داشــتهاند؛ بدون
صلح در لندن شــک در دوره پاندمــی
کووید ۱۹نمیتوان بهشــکل گذشــته زیست و
حتی عزاداری کرد .تشیع با توجه به «نظریه
اجتهــاد» کــه فصــل ممیــز و ممتــاز آن بــا
دیگر مذاهب اســت؛ نیازمنــد برنامهریزی
خالقانــهای بــرای ایجــاد طریــق نویــن
برگزاری مراســم مذهبی خویش براســاس
مقتضیات زمان و مکان اســت.در حماســه
حســینی ســه عنصر نقــش اساســی دارند:
شــور ،شــعور و مــرام حســینی .با برگــزاری
مراســم عزاداری حضرت سیدالشــهدا(ع)
در فضای دیجیتالی و مشارکت همگانی از
خانهها در این مراسم زنده ،عالوه بر حفظ
شور و شعور حسینی؛ میتوان آن را به همه
جهان گســترش داد .امروز شیعیان جهان
میتوانند از طریق فضای مجازی از کشورها
و قارههــای مختلف ،ســخنان علمــای ما را
استماعنمایند.

دفاع از حقوق مردم
با اجرای قانون اساسی

صفحه  5را بخوانید

چین :چه کسی دیگر حاضر میشود با امریکاییها
وارد توافق شود؟

شور و شعور حسینی

وقتی وارد دولت دوازدهم شــد ،چهره شناخته
ابراهیم بهشتی شــدهای در فضــای عمومــی و رســانهای نبــود.
دبیر گروه سیاسی لعیــا جنیــدی حقوقــدان و عضو هیــات علمی
دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت .بانوی
بــی حاشــیه دولت اگر چــه بعد از تصــدی معاونت حقوقی ریاســت
جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شــدن از خود نشان نداد ،اما
کمتــر الیحه مهمی اســت کــه در دولت تدوین شــده و مجموعه ذیل

ریاســت جنیدی در آن دســتی نداشــته باشــد .این نقش آفرینی البته
محــدود به مســائل داخلی هم نیســت چنانکه نظرات کارشناســی و
مشــاورهای این معاونت ،سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت
ایــران از امریکا در دادگاه الهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد .با همه
اینهــا جنــس مأموریت هــا و وظایف محولــه به معاونــت حقوقی ،از
ســنخی اســت که نتایج آن در حکــم باقیات الصالحــات دولت برای
آینــدگان اســت .جنیدی در البهالی تشــریح مأموریتهــای معاونت

ســالم هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و
می خوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

ëëتقدیــرو تشــکرازجناب آقــای نوبخــت بابــت
نظــــــر
متناسبسازی حقوق بازنشســتگان /آقای برزگر
مـــردم
از قائمشــهر :میخواســتم تقدیــر و تشــکر کنــم
از ســازمان برنامــه و بودجــه و جنــاب آقــای نوبخت و کلیه دســت
اندرکاران و ســازمان اداری و اســتخدامی کشــوری و عزیزانی که در
رابطه با متناسبســازی حقوق بازنشســتگان تــاش کردند و االن
ثمره آن تالششــان را دارنــد میگیرند .فقط از جناب آقای نوبخت

درخواســت دارم که این احکام در هفته دولت به عنوان شیرینی و
کادو برای این بازنشســتگان در نظر گرفته شــود تا حداقل تکریمی
شود برای این بازنشستگان.
ëëهمسانســازی حقــوق حداقلبگیــران /حســن پیــکان :در حال
حاضــر هــر قانونــی وضــع میشــود جهــت یکسانســازی حقــوق
بازنشســتگان ،آیا این قانون شــامل افرادی که سابقه کمتری دارند
میشــود یــا خیــر؟ از دولت محترم خواهشــمندم ،همسانســازی

حقوقی و در پاســخ به پرســشهای ما خبر میدهد که الیحه جدیدی
در دست تدوین است تا شیوههای قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز
قانونگذاری اصالح شوند ،از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانیهای
داخلــی دربــاره لوایح مرتبط بــا « افایتــیاف» می گوید و خرســند
نیســت که پیش بینی ها و هشــدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این
لوایح حاال محقق شده است.
صفحات  14و 15را بخوانید

تلفن021 88769075 :
پیامک3000451213 :
برای ما که حداقل دریافتی  700هزار تومان را داریم شامل بشود.
ëëتدبیر دولت برای مســافرت نرفتن مردم در ایام تاسوعا و عاشورا/
هادی حسنپور از شاهرود :خواهش من این است که مردم بهخاطر
رعایت پروتکلهای بهداشــتی در  4روز تعطیلی در ایام تاســوعا و
عاشــورا ،به مســافرت نرونــد تا بعــد از آن گرفتاریاش بــرای کادر
درمان نباشــد .دولت محترم لطفاً برای جلوگیــری از این موضوع
تدبیری بیندیشد.

دولــــــــــــــتهــــــــــای
یادداشت حجتاالسلـــــام دکتــر
حســن روحانی درمیان
دولتهایپسازجنگ
بدون چون وچرا دست
کــم در حوزه اقتصــاد از
حسینسالحورزی بداقبالتریــن دولتها
نایب رئیس اتاق بــود وهســت .دولــت
بازرگانی،
صنایع یازدهــم ،اقتصــادی
و معادن وکشاورزی
را تحویــل گرفــت کــه
دو ســال رشــد منفــی را تجربــه کــرده بــود و
سیاستهای اقتصادی آشفته و نیز مناسبات
اقتصــادی و سیاســی ناســازگار بــا جهــان ،بــه
نرخ تورم باال و رکود گســترده منجر شــده بود.
سیاســتهای ارزی و سیاســتهای تجــاری
بازارها را از تعــادل خارج کرده بود و وضعیت
خزانه فاقد تواناییهــای کافی بود؛ حاال نیز در
حالی که دولت آقای روحانی سال پایانی خود
را پشــت ســر میگذارد با بدتریــن و ژرفترین
محاصــره و تحریــم اقتصــادی تاریــخ بــرای
یک کشــور مواجه شــده اســت .از ســوی دیگر،
متأسفانهدردرونمرزهایملی،دولتازسوی
منتقدان تحت شدیدترین فشــارها قراردارد و
منتقدان بــدون توجه به اینکه محاصره کامل
اقتصادی ،راههای فعالیــت عادی در اقتصاد
را مســدود کرده بر تنور انتظارات شهروندان از
دولت هیزم میریزند و بهنظر میرسد راهحل
کارسازینیزتاکنونارائهنکردهاند.
صفحه  7را بخوانید

