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حسینیخراسانی جایگزین آملی الریجانی
در شورای نگهبان شد

پیام تشکر رهبر معظم انقالب از کاروان
کشورمان در مسابقات پارالمپیک

با پایــان کار کاروان وزرشــی ایران در پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیو ،حضرت
آیتاهلل خامنهای در پیامی از کاروان کشورمان تشکر کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی
از کاروان ســرافراز پارالمپیک که بار دیگر با مدال آوری خود ،ملت
ایران را خوشحال کردند صمیمانه تشکر میکنم.
سیّدعلی خامنهای
۱۴۰۰/۶/۱۳

نشست سران قوا به میزبانی مجلس برگزار شد

نشســت شورای عالی هماهنگی ســران قوا به میزبانی مجلس شورای
اسالمی و با حضور سران سه قوه برگزار شد.
بــه گزارش خانه ملت ،نشســت شــورای عالی هماهنگی ســران قوا
عصــر شــنبه با حضور آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیسجمهوری،
حجتاالســام غالمحســین محســنی اژهای رئیــس قوه قضائیــه و به
میزبانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
سران سه قوه در این نشست بر ضرورت همافزایی بین قوا برای بهبود
وضع معیشــت مــردم تأکید و نحــوه مقابله با کرونا را بررســی کردند.
همچنیــن عــاوه بــر عرصههای ســامت و اقتصــاد ،موضوعات مهم
دیگری در عرصه داخلی و منطقهای مورد بحث و بررســی ســران ســه
قوه قرار گرفت.

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی هنیه:

مقاومت تنها راه آزادی فلسطین و پایان اشغال
این سرزمین است

اســماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تماس تلفنی
با حســین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشــورمان ،ضمن تبریک
انتصــاب ایشــان بــه ســمت وزارت امور خارجــه ،از مواضــع جمهوری
اســامی ایران در حمایت از ملت فلســطین و مقاومت تقدیر و تشــکر
کــرد .به گزارش ایســنا ،وزیر امور خارجه کشــورمان نیــز در این تماس
تلفنی ضمن تشــکر متقابل و تجلیل از مبارزه و پایداری زنان و مردان
فلســطین در مقابلــه بــا صهیونیســتهای اشــغالگر بویــژه مقاومــت
شجاعانه گروه های مقاومت در نبرد سیف القدس ،بر گزینه مقاومت
به عنوان تنها راه آزادی فلســطین و پایان اشــغال ســرزمین فلسطین
تأکید کرد و افزود :جمهوری اســامی ایران همانند گذشــته از مبارزات
رهایــی بخش ملت فلســطین و تشــکیل دولت مســتقل فلســطین در
سراســر ســرزمین تاریخــی آن بــه پایتختــی بیتالمقــدس ،حمایــت
میکند.
امیــر عبداللهیــان ضمــن محکــوم کــردن اســتمرار جنایــات
صهیونیســتها علیــه زنان و کودکان فلســطین ،تأکید کــرد :جمهوری
اســامی ایــران از طرح سیاســی برگــزاری رفراندوم و حــق رأی مردم
فلسطین در مورد تعیین سرنوشت ساکنان اصلی آن حمایت میکند.

بازگشایی مدارس الزامات و راهکارها

ادامــه از صفحــه اول  /هرچند کــه آموزش مجازی بــه والدین
ایــن امــکان را میدهد کــه با عدم حضور در مدرســه نســبت
بــه آمــوزش فرزنــد خــود ،احســاس امنیــت بیشــتری کننــد،
امــا دانشآمــوزان به اجتماعی شــدن نیــاز دارنــد واین مهم
بــا آمــوزش حضــوری فراهــم میشــود .چــرا کــه مــدارس به
جــز فعالیتهــای آموزشــی و یادگیری کــه دارند بــا برگزاری
مســابقات و جشــنوارهها در زمینههــای مختلــف دینــی،

گزارش نخست رئیسجمهور به مردم

گــروه سیاســی /رئیس جمهــوری در
اولیــن گفــت و گــوی تلویزیونی خود
با مردم بعد از شــروع به کار رســمی
دولــت ،از کرونــا ،وضعیــت کاالهای
اساســی در کشور ،مذاکرات برجامی،
مبــارزه بــا فســاد ،ســفرهای اســتانی
و موضــع ایــران دربــاره تحــوالت
اخیــر افغانســتان گفــت و خطــاب
بــه مــردم تأکیــد کــرد کــه دولــت به
وعدههــای خــود پایبنــد اســت.آیت
اهلل ســیدابراهیم رئیســی در ابتــدا و
در توضیــح وضعیت تأمین واکســن
کرونــا گفــت :از ابتــدای کار در دولت
مســأله کرونــا از اولویتهــای دولت
بــود و یــک حرکت انقالبــی همراه با
عقالنیــت نیاز بــود.وی افــزود :تولید
داخلــی نمیتوانســت نیــاز داخلــی
را تأمیــن کنــد و برآوردمــان این بود
کــه بــرای مصــرف داخلــی نیازمنــد
 ۱۰۰میلیــون دوز واکســن هســتیم .تا
پایــان شــهریور واردات  ۴۰میلیــون
دوز واکســن به صورت قطعی انجام
می شــود و امیدواریــم بــا ســرعت و
شــتاب کار بیشــتر هم بتوانیــم باقی
واکسن را تأمین کنیم.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهوری
تصریح کــرد :در دولت اعالم کردیم
همه مردم واکســینه شــوند و با قوت
این کار دنبال خواهد شــد .مردم هم
همــت خوبی دارنــد و تقریباً صفها
منتفی شــده و این کار باید با شــتاب
بیشــتری انجام شود .هر نوع اقدامی
ماننــد بازگشــایی مــدارس در گــرو
ایــن اســت که زودتر واکســینه شــدن
را دنبــال کنیم تا در حــد قابل قبولی
مردم واکســینه شوند.رئیسی با بیان
اینکــه مــردم بایــد فاصلــه گــذاری و
حداقل کردن ارتباطات را در کوچه و
خیابان جدی بگیرند ،یادآور شــد :تا
آخر شــهریور  ۴۰میلیون دوز قطعی
اســت و برای تأمین واکســن ،وزارت
خارجــه و بهداشــت نیروهــای خــود
را بســیج کردهانــد .نســبت بــه کادر
درمــان هــم گفتــهام معوقــات آنهــا
سریعاً پرداخت شود.
ëëوعدههــای داده شــده در حــوزه
مسکن باید انجام شود
وی بــا اشــاره بــه وعدههــای
انتخاباتــی خــود و از جملــه ســاخت

یــک میلیون مســکن در ســال اظهار
کــرد :بنــای مــن این اســت بــا مردم
صحبــت کنم و بــا فعــل ماضی هم
صحبــت کنیــم نــه فعــل مســتقبل.
یعنــی بگوییم انجام شــد نــه خواهد
شد.
رئیســی ادامــه داد :در حــوزه
مسکن وعدههایی که داده شده باید
انجــام شــود ما در ســال حــدود یک
میلیون مســکن نیازمندیــم و ما کف
آن را گفتیم .مجلس هم قانون دارد
و بافتهــای فرســوده بایــد درســت
شــود و دولــت در بخشــی از ایــن
موضــوع خودش مســکن می ســازد
و در بخشی هم تســهیالت پرداخت
می کند.رئیس جمهوری اظهار کرد:
اصلــی تریــن موضــوع در مســکن،
زمیــن اســت کــه بایــد آماده ســازی
شــود .مســکن جــزو مــوارد پیشــتاز و
پیشــران اقتصــاد اســت کــه خیلــی
صنایع را با خــود همراه میکند .من
روز اول دولت این موضوع را به وزیر
مکلف کردم و ایشــان هم با قدرت و
حساســیت دارد دنبــال میکند .پس
بعضی در این مورد تردید نکنند.
 ëëباید اعتماد آســیب دیــده مردم را
اصالح کنیم
رئیســی در مــورد یکــی دیگــر از
اولویتهــای اعالمــی دولتــش یعنــی
مبارزه با فســاد هــم تصریح کرد :من
در روز اول دولــت بــه همــه همــکاران
گفتــم منافــذ و بســترهای فســاد را در
دولــت شناســایی کنند .قبل از شــروع
دولــت هــم بــه کارگروهی گفتــه بودم
کــه ایــن موضــوع را پیگیــری کننــد و
منشــوری در ایــن بــاره ایجاد شــود که
ایــن منشــور آمــاده خواهد شــد.وی با
بیــان اینکــه شــرط مــا در دولــت برای
فسادســتیزی همــه مدیــران اســت،
تأکیــد کرد :همــه مدیران بایــد خود را
پاســخگو بداننــد .یکی از آســیبها در
این مدت اعتماد مردم است و ما باید
اعتماد آســیب دیــده را اصالح کنیم و
در راه آن صادق الوعده باشیم.
رئیــس جمهــوری بیــان کــرد :به
همــکاری مــردم ســخت امیــدوارم.
در همیــن ســفرهای اســتانی کــه
رفتــم برای مــن بســیار نامه نوشــته
شــده اســت ،مردم ،نخبگان و اقشار
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رهبر معظم انقالب اســامی در حکمی حجتاالســام والمســلمین
حسینیخراسانی را به عضویت شورای نگهبان منصوب کردند.
در متن این حکم آمده است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
جناب حجتاالســام والمســلمین آقای حاج ســید احمد حسینی
خراســانی دامتتوفیقاته با عنایت بــه کنارهگیری حضرت آقای آملی
دامتبرکاتــه از عضویت شــورای نگهبان و با تشــکر از خدمات علمی
ایشــان در آن شــورا ،جنابعالــی را بــه عضویــت آن شــورای معظــم
منصــوب میکنــم و مزید توفیقات شــما را از خداوند متعال مســألت
مینمایم.
سیّدعلی خامنهای
 13شهریور 1400

اخبار

با حکم رهبر معظم انقالب
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یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری صورت گرفت

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت
آیتاهلل سید محمدسعید حکیم

حضــرت آیتاهلل خامنــهای در پیامی درگذشــت آیــتاهلل آقای حاج
ســید محمدســعید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشــرف را تســلیت
گفتند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر رهبر معظــم انقالب ،متن
پیام به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
درگذشــت عالــم محّقــق مرحــوم آیــتاهلل آقــای حــاج ســید
محمدســعید حکیــم رحمةاهللعلیــه را به حوزه عظیمالشــأن نجف و
مراجــع تقلیــد وعلمای بزرگــوار آن ،و به بیت رفیــع طباطبائی حکیم
مخصوصاً فرزندان و بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم .ایشان
از مراجــع تقلیــد و دارای آثــار با ارزش در فقه و اصــول بودند و فقدان
ایشان ضایعه علمی برای آن حوزه مبارک محسوب میشود .رضوان
الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای
 ۱۳شهریور ۱۴0۰
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مختلــف میگوینــد اصــاً صحبت از
پســت و مقــام هــم نیســت و مــا هر
کاری از دستمان بر بیاید برای کمک
به دولت انجام میدهیم.
وی تصریــح کــرد :مردمــی بودن
یک محوری اســت کــه همــواره باید
مــورد توجــه دولــت و مســئوالن در
کشــور باشــد .مــردم باید دولــت را از
خودشــان بدانند .من ســعی کردهام
در هر جایــی که بــودم ارتباط خودم
بــا مــردم را حفــظ کنــم .مــن در این
دو اســتانی کــه رفتــم ســعی کــردم
در بخشــی از ســفر بــا مــردم ارتبــاط
داشــته باشــم .این از این حیث بوده
کــه مســئوالن در هر ســطحی بدانند
باید بــا مردم ارتباط داشــته باشــند.
رئیــس جمهــوری یــادآور شــد :باید
رفت صحنه را دید .گفتهاند شــنیدن
کــی بــود مانند دیــدن .من نشســتم
بــا مدیــران تــا ببینــم چــه راهــکاری
می تــوان انجام داد .من بی اطالع از
شرایط اســتان نیستم .ما در خدمت
وزرا در ایــن ســفرها بودیــم .وزرا و
مدیران اســتانی با هم نشســتند و به
راهــکار رســیدند و اقدامــات شــروع
می شــود .مردم باید امیدوار شــوند.
یکســری راهکارهــا را پیــدا کردیــم و

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

 148الیحه دولت قبل در وزارتخانهها بررسی میشود

سجمهوریبابیاناینکهمحسنرضایی
معاونپارلمانیرئی 
و محمــد مخبر از دوران جنگ با یکدیگــر کار کردهاند ،گفت:
وقتی که منافع مردم اصل باشد اختالفی بین تیم اقتصادی
ایجاد نمیشود .به گزارش مهر ،سید محمد حسینی معاون
پارلمانــی رئیسجمهــوری در برنامه «رودر رو» که از شــبکه
چهار سیما پخش شد ،با بیان اینکه معاون پارلمانی مسئول
ایجاد پیوند بین قوه عریض و طویل مجریه و قوه مقننه با ۲۹۰
نماینده است ،گفت امیدوارم بتوانم همدلی و همگرایی بین
دو قوه ایجاد کنم .زیرا مردم دیگر حوصله تنش و دعوای بین
دو قوه را ندارند .وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد:
حدود  ۱۴۸الیحه از دولت قبل به مجلس ارائه شــده اســت.
هــر وزارتخانــه حــدود  ۶تــا  ۷الیحه بــه مجلس ارســال کرده
اســت .مقرر شــد هر کــدام از وزارتخانهها لوایح ارائه شــده را
مورد بررســی قرار داده و مخالفــت و موافقت خود را با لوایح
اعــام کننــد .دولــت جدید چنیــن اختیــاری را برای بررســی
لوایحی که از ســوی دولت قبل به مجلس ارائه شــده دارد .به
گفته وی ،هنوز بدنه مدیریتی وزارتخانهها تغییر نکرده و برای
انتخــاب معاونــان باید به وزرا فرصــت داد .از بخش حقوقی
وزارتخانههــا خواســتهایم کــه هرچــه ســریعتر ایــن لوایــح را
بررسی کرده و نظر خود را اعالم کنند .معاون پارلمانی رئیس
جمهوری بیان کرد :اختالف مبنایی و اساسی بین اعضای تیم
اقتصــادی دولت وجود نــدارد .پس از امضــای حکم رضایی
اعالم شــد دوگانگی در تیم اقتصادی دولت به وجود میآید.
بنده با رضایی صحبت کردم .وی اعالم کرد که از دوران جنگ
بــا معــاون اول رئیس جمهوری آشناســت و کار کرده اســت.
وقتی که منافع مردم اصل باشد ،اختالفی بین تیم اقتصادی
ایجاد نمیشود .کالم رئیس جمهوری فصلالخطاب است و
اگر جایی اشــکال وجود داشته باشد ،همه از رئیس جمهوری
تبعیتخواهندکرد.

فرهنگی ،هنری و ورزشــی نقش بســزایی در رشــد همهجانبه
فرزنــدان ما دارنــد .از نظــر صاحبنظران علــوم تربیتی صرفاً
تأکیــد بــر آمــوزش مجــازی نمیتوانــد گزینــه مناســبی برای
فراینــد یادگیــری دانشآموزان باشــد .عدم تعامــل و ارتباط
ســازنده بیــن دانشآمــوزان میتواند بر رشــد اجتماعی آنان
تأثیر منفی بگذارد .در دوران همهگیری ،دانشآموزان عمدتاً
بــا خانوادههــای خود در خانه بودند و هیــچ تعامل دیگری با

ëëآیهیأسنمیخوانیم
حســینی در ادامه اظهار داشــت :نباید توقعات را باال برد.
زیــرا این دولت در شــرایط خوبی مدیریت کشــور را عهده دار
نشده است .باید به مردم گزارش داد که در چه شرایطی کشور
را تحویل گرفتیم .مردم بدانند این دولت ،دولت کار ،تحرک
و پویایی اســت و دولت «ما می توانیم» است .کسی آیه یأس
نمی خواند .انســجام و هماهنگی بین وزرا وجــود دارد .وی با
بیان اینکه ســرمایه اجتماعی آســیب دیده است ،تأکید کرد:
امیدواریــم دوگانگی قــول و فعل از بین برود و قول صادق به
مردم داده شــود .برنامه تحولی در حوزههای مختلف نوشته
شده و وزرا بر مبنای این برنامهها عمل می کنند.
حســینی در مــورد عــدم رأی اعتماد بــه وزیر پیشــنهادی
آمــوزش و پــرورش ،گفــت :این موضــوع طبیعی اســت و در
همه دولتها افرادی از کابینه نتوانستند رأی اعتماد مجلس
را جلب کنند .باغگلی چهره ناشــناخته بود .وزارت آموزش و
پــرورش با جامعه چندمیلیونی ارتبــاط دارد .وزارت آموزش
و پرورش همیشه مشکالت عدیده ای دارد و عده ای معتقد
بودنــد باغگلــی توان حل ایــن مشــکالت را نــدارد .وی ادامه
داد :اســتدالل دولت این بود که باغگلی می تواند با خالقیت
و نــوآوری در وزارت آمــوزش و پــرورش تحــول ایجــاد کنــد.
بســیاری معتقد بودند کــه  ۵-۴وزیر پیشــنهادی نتوانند رأی
اعتماد مجلس را جلب کنند .باالخره تالش کردیم و وزرا رأی
اعتماد آوردند .معاون پارلمانی رئیسجمهوری در خصوص
شفافیت آرای نمایندگان تصریح کرد :زمانی که بنده نماینده
بودم آرا شفاف بود چون با قیام و قعود آرای نمایندگان اخذ
می شــد .فقط در برخی موارد مثل اســتیضاح و رأی اعتماد،
رأی نماینــدگان به صورت برگهای اخذ می شــد .حســینی در
خصــوص تحقق وعدههای دولت تأکید کــرد :بنای ما بر این
است که بی جهت وعده ندهیم.

ســایر همساالن خود و جامعه نداشــتند و این عدم حضور در
کنارهمدیگر موجب شــده که رشــد اجتماعی آنان تا حدودی
متوقــف شــود و بــا معیارهــای اســتاندارد ســنی آنــان فاصله
پیــدا کند .کوویــد  ۱۹دانشآموزان را از اســتفاده از منابعی که
در مــدارس در دســترس داشــتند ،منع کرد .مدرســه بر رشــد
شــخصیتی کــودکان نیــز تأثیــر میگــذارد .شخصیتســازی
جایگزینی برای پیشــرفت تحصیلی نیست ،بلکه یک مکمل

یکسری راهکارها در مرکز باید دنبال
شود و زمانبر است .یقین داریم این
کار جــواب می دهــد .اینهــا زمینهای
اســت که می تواند ارتباط دولت را با
مردم و نخبگان داشته باشد.
ëëروحیه من گالیه کردن نیست
رئیســی در پاســخ به این پرســش
کــه دولــت در شــرایط بدی کشــور را
تحویــل گرفــت یــادآور شــد :روحیــه
من گالیه کردن نیســت .همه شرایط
را میداننــد من با همه این مســائل
به عنایت خداوند و مشــارکت مردم
بــه دولــت امیــدوارم و بــدون تردید
گشایشهایی هم انجام می شود.
وی تصریح کرد :من نمیخواســتم
اول کار ،مــردم را در مــورد کاالهــای
اساســی نگــران کنم و االن بــا اقداماتی
که انجام شده است دیگر نگرانی برای
کاالی اساســی نداریم.رئیس جمهوری
تصریــح کــرد :مــردم وضعیت تــورم و
گرانــی را میدانند این بــه تصمیماتی
کــه از قبــل گرفتــه شــده و بــه تــورم و
رشــد نقدینگــی و ...برمیگــردد .تیــم
اقتصادی دولت شــبانه روز کار میکند
تا آرامش به بــازار برگردد .عزیزان وزرا
مشــغول بهکار شــدند و بــا کارهایی که
انجــام شــده بتــوان گامهایی برداشــته

شــود که به افزایش تولید و پایان دادن
به رکود و کاهش تورم بینجامد.رئیسی
تاکید کرد :ما یک ظرفیت معطل مثالً
 40درصــد کارخانجــات را داریــم کــه
بــه دالیــل مختلفی این ظرفیــت بیکار
مانــده اســت .افزایش تولید در دســتور
کارمــان اســت.وی گفــت :از همین جا
بــه تولیــد کننــدگان میگویــم تولیــد را
افزایــش دهیــد و زمینــه بــرای افزایش
صادرات دارد مهیا میشود.
رئیســی اظهار کرد :قــوه عاقله که
دارد اندیشــه میکنــد از درون دولت
و بیــرون دولــت هســتند .معــاون
اول دولــت مســئول هماهنگــی تیم
اقتصــادی دولــت هســتند تــا یــک
آهنــگ مشــخصی داشــته باشــد.
تمامــی بخــشها بــه دلیــل جایگاه
معاون اول با هماهنگی کار میکند.
ëëایــران برای ســرمایه گــذاری امن و
آماده است
رئیسجمهــوری خطــاب بــه
ایرانیــان خــارج از کشــور هــم گفت:
بــه ایرانیان خــارج از کشــور میگویم
ایــران امــن و قابــل پیش بینــی مهیا
شده و ســواحل مکران آمادگی برای
ســرمایه گــذاری دارد .اینجــا زمینــه
برای ســرمایه گــذاری فراهم اســت.

دســتگاههای دولتــی هــم آمــاده
دریافت سرمایه هستند.
 ëëاز دولــت مردمــی در افغانســتان
حمایت می کنیم
آیــت اهلل رئیســی در مــورد
وضعیــت افغانســتان هــم یــادآور
شد :افغانســتان با ظلم امریکاییها
جراحت بزرگی برداشته است .امروز
مجامــع بین المللــی اعالم می کنند
بیش از  ۳۰هزار کودک افغانســتانی
دچــار مجروحیــت شــده اند .امــروز
 ۳میلیــون افغانســتانی در ایــران
میهمــان هســتند کــه دچــار آســیب
شــدهاند .حضــور امریکایی هــا
موجــب تضییــع حقــوق بســیاری از
افغانستانی ها شده است.
رئیسجمهــوری تصریــح کــرد:
راهــکار افغانســتان ایــن اســت کــه
دولتی در افغانســتان حاکم شــود که
با رأی و اراده مردم افغانستان باشد
مــا از دولتــی کــه برخاســته از مــردم
افغانســتان باشــد حمایت میکنیم.
امنیــت افغانســتان امنیــت ماســت
و اولویــت مــا ارتبــاط بــا همســایگان
است.وی تصریح کرد :با بیش از ۵۰
مســئول کشــورهای مختلــف ارتباط
و گفتوگــو داشــتهام و ایــن تعامــل
ادامــه خواهــد داشــت .دولــت های
دیگــر اجازه دهند مردم افغانســتان
برای خودشان تصمیم بگیرند.
ëëمذاکره باید نتیجه محور باشد
رئیســی درباره مذاکرات وین هم
گفــت :ما ابایی از مذاکــره نداریم اما
گفتوگو با فشار چه نوع گفتوگویی
اســت؟ من قبــاً گفتهام ،گفــت و گو
و مذاکره در دســتور کار دولت است.
آنچــه مــا دنبــال آن هســتیم رفــع
تحریمهاســت و مــا از منافــع ملــت
یــک قــدم عقبنشــینی نخواهیــم
کرد .مذاکره ،باید نتیجهمحور باشد،
نــه «گفتوگــو بــرای گفتوگــو» و نه
«مذاکره برای مذاکره».
رئیسجمهــوری در پایــان و در
پاسخ به درخواست مجری سیما که
ماهانــه یــک گفت و گــوی تلویزیونی
بــا مــردم داشــته باشــد اظهــار کــرد:
آمادگــی دارم مــردم را در جریــان
عمل به وعدهها قرار دهم و دوســت
دارم آنان در جریان امور قرار گیرند.

آغاز فعالیت کمیسیون مشترک بررسی «طرح صیانت»

طرح نمایندگان برای ایجاد وزرای منطقهای

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :هفته جاری ،برای
بررســی طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجازی،
عمالً کمیســیون مشــترک شــکل خود را پیدا کرده و فعالیتش
توگو بــا «انتخاب» در
را آغــاز میکند .مجید نصیرایــی ،در گف 
پاسخ به این ســؤال که طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای
مجازی» در مجلس ب ه کجا رسیده است؟ گفت :البته این طرح
حمایــت از حقوق کاربــران و خدمات پایه کاربــردی در فضای
مجازی است اخیراًاین عنوان طرح شده است طبیعتاً وقتی که
نمایندگان بعد از سرکشــی از حوزههای انتخابیه ،بر میگردند
باید کمیسیون مشــترک با حضور نمایندگان از کمیسیونهای
تخصصــی یعنــی از حــدود  ۹کمیســیون تخصصــی ،اعضایی
بــا انتخــاب اعضای ایــن کمیســیونها ،معرفی میشــوند و به
کمیســیون مشــترک میآیند .او افزود :در کمیســیون مشترک،
اعضا درباره مفاد این پیشنویسی که آماده شده ،نظر خواهند
توگو خواهند کرد .کارشناسان دولت جدید هم حضور
داد و گف 
خواهندداشت.درعینحالصاحبنظرانیکهخارجازمجموعه
دولــت و مجلس هســتند و دوســتانی کــه در بخش خصوصی
فعالیت میکنند و عالقهمند به این حوزه هستند و نظری دارند
میتواننــد حضور پیــدا کننــد و از آنها برای حضور در جلســات
کمیسیون دعوت میشود تا دیدگاهها و نظرات خود را بیان کنند
و درباره آنمفاد تصمیمگیری کنند .این نمایندهمجلسعنوان
کرد :در قالب اصل  ۸۵که مصوب مجلس اســت ،این طرح به
کمیســیون میآید ،کمیسیون مشترک شــکل میگیرد و درباره
آن بحث و تبادل نظر صورت میگیرد .او در پاسخ به این سؤال
که به احتمال قوی ،این جلسه چه زمانی تشکیل میشود و آیا
این طرح تصویب میشود یا خیر؟ اظهار کرد :طبق قانون باید
کمیسیون شکل بگیرد .در واقع قانون باید ابالغ میشد که ابالغ
هم شــده است ،انشــاءاهلل این کمیسیون تشــکیل خواهد شد.
تصور بنده این اســت که در هفته جاری ،کمیسیون عمالً شکل

ضروری برای آن است .همانطور که مدرسه درسهایی را در
زمینه خواندن ،نوشــتن و ریاضیات ارائه میدهد بر آموزش و
نهادینه سازی موارد دیگری همچون خوشرفتاری ،مهربانی،
احترام ،همدلی ،مسئولیتپذیری و صداقت نیز تمرکز دارد.
وزارت آمــوزش و پــرورش با هماهنگی ســتاد ملــی مقابله با
کرونا ،آموزش در ســال تحصیلی آینده را با اولویت ســامت
ذینفعــان ،با آموزش حضوری ،آمــوزش تلویزیونی ،آموزش

خود را پیدا کرده و فعالیتش را آغاز میکند.
همچنیــن اخیــراً جمعــی از نماینــدگان مجلس شــورای
اســامی با تدوین طرحی بــا عنوان ایجــاد وزرای منطقهای و
ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس درصدد تقویت بنیه اقتصادی
کشوربرآمد هاند.
به گزارش تســنیم این طرح از سوی هیأت رئیسه مجلس
برای بررســی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها
ارجاع شــده اســت.متن ایــن طرح بهشــرح زیر اســت :عنوان
طرح :طرح ایجاد وزرای منطقهای.
مــاده  1ـ دولت موظف اســت ســه ماه پــس از تصویب این
قانون با محورقراردادن رشــد بهــرهوری در اقتصاد ،با تقویت
عوامل تولید ،توانمندســازی نیروی کار ،تقویت رقابتپذیری
اقتصاد ،حل مشــکالت بیــن مناطق و اســت انها و بهکارگیری
ظرفیتوقابلیتهایمتنوعدرجغرافیایمزیتهایمناطق
کشور ،نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام نماید.
تبصره  1ـ برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس جمهوری
بــه مجلس شــورای اســامی برای اخــذ رأی اعتمــاد معرفی
میشود.
تبصــره  2ـ وزیــر منطقهای مکلف به تنظیــم روابط دولت
مرکــزی با مســئوالن محلــی ،معرفــی اســتانداران بــه هیات
وزیران ،ایفای کمکرسانی و نجات عمومی دربرابر حوادث و
بالیا در حوزه نفوذ منطقه خود و حلوفصل مشکالت مشترک
استانها در پهنه منطقهای میباشد.
 3ـ در راســتای اعمــال اصــول یکصدوبیســتوهفتم و
یکصدوسیوهشتم قانون اساسی ،وزرای منطقهای مکلف به
اخذ تصمیمات رئیس جمهوری و هیأت وزیران خواهند بود.
ماده  2ـ وزیر منطقهای نمیتواند دارای فعالیت اقتصادی
در همان منطقه باشد یا خود و خانوادهاش اهل همان منطقه
باشند.

مجــازی و توزیع بســتههای آموزشــی در نظر گرفته اســت .در
این شــرایط مشارکت والدین ،نقش مؤثری در به ثمر رسیدن
اهــداف و برنامههــای آموزشــی و پرورشــی دارد و همراهــی
آنــان ســختیهای راه یادگیــری را برای فرزندانشــان کمرنگ
میکنــد .در این روزهای منتهــی به مهرماه در وزارت آموزش
و پرورش تالش بر این اســت که سال تحصیلی بدون دغدغه
و با آرامش آغاز شود.

