پیام تشکر رهبر معظم انقالب اسالمی
از کاروان کشورمان در مسابقات
پارالمپیک ۲۰۲۰توکیو

ایران با  12طال 11 ،نقره و یک برنز بهترین نتیجه را
در نهمین دوره حضور پارالمپیک رقم زد

تاریخسازی
کاروان «سردار دلها»

حجت االسالم والمسلمین حسینی خراسانی به عنوان
عضو شورای نگهبان منصوب شد

در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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آوارگان افغان
از نفس افتادگان
در غربت
بنفشــهغالمــی« /شــکایتی نــدارم .اما
این (دو تکه کوچک سینه مرغ ،دو تکه
گوجــه فرنگــی ،دو تکــه کوچــک برش
داده شــده از میــوه و یــک بــرش نــان)
غذایی اســت که دیشب به عنوان شام
دریافــت کــردم و وعده بعــدی غذا 12
ســاعت دیگر است .زندگی پناهندگان
شــاید امن باشــد امــا راحت نــه ».این
متن توئیتی است که «حامد احمدی»،
پناهجویافغانبههمراهتصویرظرف
غذایش در توئیتر منتشر کرده است.
صفحه  14را بخوانید

در دیدار فرماندهان سپاه
با وزیر دفاع مطرح شد

قدرت موشکی سپاه
گسترده خواهد شد
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یک ماه پس از آغاز سیزدهمین دوره ریاست جمهوری صورت گرفت

بازگشاییمدارس
الزامات و راهکارها

گزارش نخست رئیسجمهور به مردم

واردات  ۴۰میلیون دوز واکسن تا آخر شهریور ماه قطعی شده است هرگونه اقدامیبرای از سرگیری فعالیتها از جمله بازگشایی مدارس
و مراکز آموزشی با تکمیل واکسیناسیون است مبارزه با فساد با جدیت و به صورت مستمر در دولت پیگیری میشود وعده داده شده
درمورد مسکن با مطالعه بوده و باید عملی شود اعتماد مردم آسیب دیده که باید با عمل کردن به وعدهها آن را بازسازی کنیم امروز
با قاطعیت میگویم از نظر کاالهای اساسی در کشور مشکلی نداریم مذاکره همیشه به عنوان ابزار دیپلماسی مطرح بوده و هست اما
گفتوگو همراه با فشار و تهدید پذیرفتنی نیست راهکار افغانستان استقرار دولت با رأی مردم و حاکم شدن اراده مردم در این کشور است
معاون اول رئیسجمهوری مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است مردم را محرم میدانیم و تصمیمات مهم را با مردم مطرح
توگوهای هستهای در دستور کار هست اما مذاکره باید نتیجه
یکنیم مشارکت و همراهی مردم سرمایه ارزشمند دولت است موضوع گف 
م 
داشته باشد محور گفت وگوهای ما منافع ملت ایران و رفع کامل تحریمها است که یک قدم از آن عقب نشینی نخواهیم کرد امروز برای
سرمایهگذاری در ایران شرایط مهیا و زمینه فراهم است تا چند روز دیگر منشور مبارزه با فساد را منتشر میکنیم

۳

«ایران» از چگونگی تسهیل فضای
کسب و کار گزارش میدهد

جبران
خطاهایگذشته
با چند راهکار
همراه با گفتارهایی از
عباس آرگون و علی قنبری

6

توصیه رئیس قوه قضائیه به وزیر کار:

President.ir

شفافیت را سرلوحه
کار خود قرار دهید

3

کارگران کورههای آجرپزی تهران ،این
روزها را چگونه میگذرانند؟

روزهای کرونایی
کنار کوره

10

ارادهای برای حفظ خاطره سبز قزوین
وجود ندارد

باغستان تاریخی
قزوین روی شیب
نابودی

12

گزارش «ایران» از خروج  60شهر از
وضعیت قرمز و افزایش بیتوجهی برخی
شهروندانبهپروتکلهایبهداشتی

عادیانگاری
پایتختنشینهابا
مرگهایسریالیکرونا

7

برده داری مجازی
در عصر شبکههای اجتماعی

بازار سیاه اینستاگرام
برای فروش خدمتکار
شناسایی شد

11

رئیــس جمهــوری در اولیــن گفــت و گــوی
تلویزیونی خود با مردم بعد از شــروع به کار
رســمی دولــت از کرونــا ،وضعیــت کاالهای
اساســی در کشــور ،مذاکرات برجامی ،مبارزه
بــا فســاد ،ســفرهای اســتانی و موضــع ایران
دربــاره تحــوالت اخیــر افغانســتان گفــت و
خطــاب بــه مــردم تأکیــد کــرد که دولــت به
وعدههای خود پایبند است.
آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در ابتــدا و
در توضیــح وضعیــت تأمیــن واکســن کرونــا
گفــت :از ابتدای کار در دولت مســأله کرونا از
اولویتهای دولت بود و یک حرکت انقالبی
همراه با عقالنیت نیاز بــود.وی افزود :تولید
داخلی نمیتوانســت نیــاز داخلــی را تأمین
کنــد و برآوردمان ایــن بود که بــرای مصرف
داخلــی نیازمنــد  ۱۰۰میلیــون دوز واکســن
هســتیم .تا پایان شــهریور ۴۰میلیــون دوز به

صورت قطعی انجام میشود و امیدواریم با
ســرعت و شتاب کار بیشــتر هم بتوانیم باقی
واکسن را تأمین کنیم.
بــه گزارش ایســنا ،رئیس جمهــوری تصریح
کــرد :در دولــت اعــام کردیــم همــه مــردم
واکسینه شوند و با قوت این کار دنبال خواهد
شــد .مردم هــم همت خوبی دارنــد و تقریباً
صفها منتفی شــده و این کار باید با شــتاب
بیشــتری انجام شــود .هر نــوع اقدامی مانند
بازگشایی مدارس در گرو این است که زودتر
واکســینه شــدن را دنبال کنیم تا در حد قابل
قبولــی مردم واکســینه شوند.رئیســی با بیان
اینکــه مــردم بایــد فاصلــه گــذاری و حداقل
کــردن ارتباطات را در کوچــه و خیابان جدی
بگیرند ،یادآور شــد :تا آخر شــهریور واردات
 ۴۰میلیــون دوز قطعی اســت و بــرای تأمین
واکســن ،وزارت خارجه و بهداشت نیروهای

خود را بسیج کردهاند .نسبت به کادر درمان
هــم گفتهام معوقــات آنها ســریعاً پرداخت
شود.
 ëوعدههای داده شــده در حوزه مسکن باید
انجام شود
وی بــا اشــاره بــه وعدههــای انتخاباتی خود
اظهــار کــرد :بنــای مــن ایــن اســت بــا مردم
صحبت کنــم و با فعل ماضــی هم صحبت
کنیم نه فعل مســتقبل .یعنی بگوییم انجام
شد ،نه خواهد شد.
رئیسی ادامه داد :در حوزه مسکن وعدههایی
کــه داده شــده بایــد انجــام شــود ما در ســال
حدود  2میلیون مســکن نیازمندیم و ما کف
آن را (یــک میلیــون) گفتیــم .مجلــس هــم
قانون دارد و بافتهای فرسوده باید درست
شــود و دولــت در بخشــی از ایــن موضــوع
خــودش مســکن می ســازد و در بخشــی هم

تسهیالت پرداخت می کند.رئیس جمهوری
اظهــار کرد :اصلی ترین موضوع در مســکن،
زمین است که باید آماده سازی شود .مسکن
جزو موارد پیشــتاز و پیشران اقتصاد است که
خیلــی صنایــع را با خود همــراه میکند .من
روز اول دولــت این موضوع را به وزیر مکلف
کردم و ایشان هم با قدرت و حساسیت دارد
دنبــال میکنــد .پــس بعضــی در ایــن مورد
تردید نکنند.
  ëباید اعتماد آســیب دیده مردم را اصالح
کنیم
رئیســی در مــورد یکــی دیگــر از اولویتهای
اعالمــی دولتــش یعنــی مبــارزه بــا فســاد
هــم تصریح کــرد :مــن در روز اول دولت به
همه همکاران گفتم منافذ و بسترهای فساد
را در دولــت شناســایی کننــد .قبــل از شــروع
دولــت هم بــه کارگروهی گفته بــودم که این

موضــوع را پیگیــری کنند و منشــوری در این
باره ایجاد شــود که این منشــور آماده خواهد
شد.وی با بیان اینکه شرط ما در دولت برای
فسادســتیزی همه مدیران است ،تأکید کرد:
همــه مدیــران باید خــود را پاســخگو بدانند.
یکــی از آســیبها در ایــن مــدت اعتمــاد
مــردم اســت و ما بایــد اعتماد آســیب دیده
را اصــاح کنیــم و در راه آن صــادق الوعــده
باشــیم .رئیس جمهــوری بیــان کــرد :بــه
همکاری مردم ســخت امیــدوارم .در همین
ســفرهای اســتانی که رفتــم برای من بســیار
نامه نوشــته شــده اســت ،مــردم ،نخبــگان و
اقشــار مختلــف میگوینــد اصــاً صحبــت از
پســت و مقــام هم نیســت و مــا هــر کاری از
دستمان بر بیاید برای کمک به دولت انجام
میدهیم.

محصوالت چند رسانهای «ایران»

استودیو خبر
«ایران»

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.
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چرا بعضیها فکر میکنند کرونا نمیگیرند؟

مارویینتننیستیم
همیشه میگفت من عمراًکرونا بگیرم
مثل یک سرماخوردگی مختصر است و رفع می شود
آدم خیلی وقتها فکر می کند مرگ فقط برای همسایه است

جناب آقای سید علیرضا میر بهبهانی
درگذشت پدر گرامیتان را بهجنابعالي و خانواده محترم صميمانه تسليت
ميگوييم ،از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت واسعه الهي و براي
شما و بازماندگان صبر و اجر مسألت مينماييم.
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صفحه  ۲را بخوانید

بــا شــروع شــهریورماه،
یادداشت مهمتریــن پرســش و
دغدغه جامعــه به ویژه
خانوادههــا این بــوده که
آیا بازگشایی مدارس در
مهرمــاه منجر به شــیوع
علیرضا کاظمی گســترده بیمــاری کرونــا
سرپرست وزارت در بیــن دانشآمــوزان،
آموزش و پرورش
معلمــان و جامعــه
خواهــد شــد یــا خیــر .مطالعــات جهانــی و
تجــارب نظامهــای آموزشــی مختلف نشــان
میدهد کــه تعطیلی طوالنیمــدت مدارس
نه تنهــا تأثیر چندانی بر گســترش همهگیری
کرونــا در جوامــع نداشــته ،بلکــه ایــن وقفــه
بــه دلیــل عــدم دسترســی دانشآمــوزان بــه
فعالیتهــای آموزشــی و پرورشــی مطلوب،
آســیبهای جســمی و روحــی متعــددی را
بــرای دانشآمــوزان دربــر داشــته اســت .از
ایــن رو جوامــع بــرای ســال تحصیلــی آینده،
تصمیمگیری و سیاستگذاری آموزشی خود را
بر حضور دانشآموزان در کالسهای درس و
آموزش حضوری بنا نهادهاند .در کشور ما نیز
با آغــاز فرایند واکسیناســیون معلمان ،نظام
آموزشــی خود را برای شــروع دوباره و حضور
پرشــور و نشــاط دانشآمــوزان در کالسهای
درس آماده میکند .اما بدون تردید ســامت
دانشآموزان و معلمان از اولویتهای اصلی
وزارت آموزش و پرورش اســت .در نتیجه این
تصمیــم زمانی عملی میشــود و بــه اجرا در
خواهد آمد که جامعه پذیرای آن باشــد .این
پذیرش در زمینههای مختلف؛ تکمیل فرایند
واکسیناســیون ،آماده ســازی فضای مدرســه
بــرای رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،امنیت
خاطر خانوادهها و تأمین تجهیزات وامکانات
الزم مدارس اســت .بــا وجود این برای ســال
تحصیلــی آینــده وزارت آمــوزش و پــرورش
بازگشــایی آرام ،تدریجی ،مطمئن ،ایمن و با
کیفیت را با  11برنامه در دستور کار دارد که یکی
از مهمتریــن برنامهها تداوم آموزش مجازی
در بســتر شــبکه آموزشــی دانشآموز «شاد»
اســت .بــدون تردیــد بــا راهاندازی «شــاد» که
امروز بزرگترین پیامرسان داخلی کشور است،
نظام آموزشی کشور در مسیری جدید و بهروز
گام برداشــته اســت .البتــه ایــن شــبکه دارای
نقصهایــی بوده و در گذر زمان با اســتفاده از
فرصتهای مغتنم بــرای ارتقای کاربردهای
آموزشــی و پرورشــی خــود اقدام کرده اســت.
اصــل تصمیمگیــری و رویکــرد بازگشــایی
مــدارس ،ترکیبــی از یادگیــری حضــوری در
کالس درس و آمــوزش برخــط خواهد بود .با
توجــه به اینکــه در برخی از مناطق آموزشــی
حســب شــرایط و ضرورتها  100هزار کالس
درس کمتــر از  15دانشآمــوز وجــود دارد و
در توجــه بــه ترکیب جمعیتــی دانشآموزان
در  50درصــد مــدارس کاملتریــن امــکان
رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعــی و محیطی را دارند ،لــذا میتوان با
بازگشایی مدارس منطبق با فضا و پروتکلها
در ایــن مناطــق ،دانشآمــوزان را از آمــوزش
حضــوری کامــل بهرهمنــد ســاخت .در حالی
کــه امکان حــذف کامل خطر انتقــال بیماری
در مــدارس وجــود نــدارد ،شــواهد مــدارس
بازگشایی شده در جوامع دیگر نشان میدهد
کــه اقدامــات ســاده و کاهــش دهنــده ماننــد
ماسک زدن ،فاصلهگذاری اجتماعی و تهویه
در کاهش قابل توجه انتقال از دانشآموزان و
معلمان مؤثر بوده است.
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