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رئیس قوه قضائیه در دیدار با فعاالن اقتصادی:

دیدار انسیه خزعلی با زنان اصالح طلب

اژهای با پیشــنهاد تشکیل کمیتهای با مشارکت اتاق بازرگانی و قوه قضائیه برای ارتقای شاخصهای اقتصادی موافقت کرد
گــروه سیاســی /حجتاالســام غالمحســین
محســنی اژهای ظهــر دیــروز در نشســتی بــا
هیأت رئیســه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی ایران و جمعــی از فعاالن اقتصادی
گفــت :مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شــرع،
قانــون اساســی و مســئوالن عالــی نظــام کامالً
محترم اســت ،امــا در تحصیل مــال باید همه
روابــط شــرعی و قانونــی رعایت شــده باشــد و
اموال از طریق صحیح و قانونی بهدست آمده
باشــد و اگــر غیر از این باشــد برخــورد متفاوت
خواهد بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،اژهای با
بیــان اینکــه در همه کارها باید قانــون مبنا قرار
گیــرد ،گفــت :هرجــا خأل قانــون وجود داشــت
بایــد قانــون وضع شــود و ایــرادات و اشــکاالت
قانــون نیز بایــد برطرف گــردد؛ اما اگــر قانونی
وجــود دارد عــدم التــزام به آن ناپســند اســت.
اژهای تصریــح کرد :همه ما تــاش میکنیم تا
کشــوری قوی و مســتقل داشته باشــیم و مردم
عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه
ابعــاد و حوزههــا برقــرار باشــد .وی همچنیــن
تأکید کرد :همه ما باید اعمال خود را محاســبه
کنیــم تــا اگر اشــکال و ایــرادی در کارمان وجود
دارد برطــرف نماییــم و نبایــد از انتقــادات
درست دیگران ناراحت شویم.
رئیس قوه قضائیه خطاب به فعاالن بخش
خصوصــی گفــت :چنانچــه مــردم از عملکرد
یــک مجموعــه در بخــش خصوصی یــا دولتی
از جملــه دســتگاه قضایی ناراضی هســتند و یا
به آن اعتماد و اطمینــان ندارند ،باید علل آن
بررســی و برطرف شــود .اژهای افزود :بســیاری
از کســانی که در پیروزی انقالب اســامی نقش
داشــتند و بــرای تحقــق ارزشهای اســامی از
جــان و مــال خــود گذشــتند و در دوران دفــاع
مقــدس نیــز در جبهــه و پشــت جبهــه حضور
چشــمگیر داشــتند ،فعاالن بخــش خصوصی
بودنــد کــه این کار آنهــا فراموش نخواهد شــد.
وی تصریح کرد :اگر امروز نگاه بخشی از مردم
به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و
فعاالن اقتصادی نادرست است و یا گلهمندی
وجــود دارد ،بایــد در جهت اصالح و تغییر این
نگرش تالش کنید .رئیس دســتگاه قضا هدف
همــه انبیاء ،اولیاء و نظام جمهوری اســامی را
تحقق عدالت عنوان کــرد و گفت :امروز قطعاً
بــا عدالت اجتماعــی مطلوب فاصلــه داریم و
کــم کردن این فاصلــه نیازمند یک عزم و اراده
جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته
باشیم.
ëëدســتگاه قضایــی ســربازان میــدان جنــگ
اقتصادی را حمایت میکند
اژهای با اشــاره به جایــگاه بخش خصوصی

و تعاونی در اقتصاد کشــورمان ،در کنار اقتصاد
دولتــی ،گفت :باور من این اســت که با اقتصاد
دولتی نمیتوان به جایی رسید .رئیس دستگاه
قضــا افــزود :اقتصــاد تعاونــی نیــز در چهــار
دهــه اخیر بــه هدف مــورد نظر قانون اساســی
نرســیده و در حــال حاضر بــرای رفع بســیاری
از مشــکالت عرصــه اقتصــادی نیازمنــد کمک
جدی بخش خصوصی هستیم .اژهای با اشاره
به هجمه دشــمنان به بخــش اقتصادی تأکید
کــرد :دســتگاه قضایــی در جنــگ اقتصــادی با
دشــمن ،افســران و فرماندهان و ســربازان این
میــدان را مــورد حمایت قرار میدهــد و آنها را
تنها نمیگذارد .وی از مســئوالن اتاق بازرگانی
و فعاالن بخش خصوصی خواســت که در رفع
آسیبهای حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند
و تأکیــد کــرد که دســتگاه قضا نیــز در حد توان
آنها را در این کار کمک خواهد کرد.
رئیس دســتگاه قضا بــا بیان اینکــه اولویت
دســتگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است،
تأکیــد کــرد :هرجــا تخلــف یــا جرمــی صــورت
گرفــت ،باید به بهتریــن نحــو و کمهزینهترین
روش با آن برخورد شــود تا عوارض آن کاهش
یابــد .او گفــت :قانــون بــرای مرتکبــان جــرم و
تخلــف مجازاتهای ســنگین تعییــن کرده که
الزم اســت برای صیانت از حقوق جامعه اجرا
شود ،اما تالش ما این است که جراحی آخرین
مرحلــه درمــان باشــد .اژهای بــا بیــان اینکــه
دســتگاه قضا در دوره تحــول و تعالی بهدنبال
کاهــش پروندههــای قضایــی اســت ،یکــی از
مهمتریــن ابزار برای رســیدن به ایــن هدف را
توســعه داوریهــا و اســتفاده از ظرفیتهــای
مردمــی بــرای میانجیگــری و صلح و ســازش
عنوان کرد .وی متذکر شــد که گاهی اوقات خیر
و برکتی که در حل دعاوی و اختالفات از طریق
صلــح و ســازش وجــود دارد ،در حکــم قاضی
نیست.
ëëدرخواســت اژهای از بخــش خصوصی برای
اداره اموال مصادرهای
اژهای در ادامــه از پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه
مشــترک بــرای بررســی راهکارهــای بهبــود و
بوکار و وضعیــت
ارتقــای شــاخصهای کســ 
اقتصــادی کشــور اســتقبال کــرد و گفــت که دو
ســال پیش نیز این موضوع را مــورد تأکید قرار
داده بــود .رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری
از سخنانش به مسأله نحوه اداره اموال کسانی
کــه در حوزههــای مختلف اقتصــادی فعالیت
داشــته و بــه دلیــل ارتــکاب جرائــم گوناگــون
محکومیت قضایی دارند ،اشــاره کــرد و گفت:
در حال حاضر ســا زوکار مشــخصی بــرای اداره
امــوال مصــادره شــده از محکومــان اقتصادی
وجــود نــدارد .اژهای افــزود :انتظــار از بخــش

پای مافیای اسب هم به میان آمد

خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی
را در ایجاد این سا زوکار یاری دهند تا این اموال
به گونهای مدیریت شــود که هــم چرخه تولید
و اقتصــاد بــه کار خــود ادامه دهد و هــم از این
امــوال مراقبت شــود و هم حق و حقــوق افراد
ذینفع تأمین شود .رئیس قوه قضائیه فعاالن
بخش خصوصی را متخصصترین افراد برای
حمایــت از فعالیتهــای اقتصــادی ســالم و
مقابله با مشکالت این حوزه معرفی کرد.
رئیــس قــوه قضائیــه در پایان با بیــان اینکه
هدف از برگزاری این نشســت تبلیغات نبوده؛
بلکــه بــه دنبال آن اســت کــه گامــی در جهت
پیشرفت کشور برداشته شود ،بر احصای کامل
مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی
راهحل تکتک مشــکالت و اجــرای گام به گام
این راهکارها تأکید کرد.
ëëآغاز دور تازه از ارتباط قضا و اقتصاد
پیــش از ســخنان رئیــس دســتگاه قضــا،
«غالمحســین شــافعی» رئیس اتــاق بازرگانی
ایــران بــا بیــان اینکــه انتخــاب حجتاالســام
محســنی اژهای در قــوه قضائیــه بــرای فعاالن
اقتصــادی نویدهــای تــا زهای ایجــاد کــرده،
گفــت :قوه قضائیــه با یک تغییــر رویکرد کامالً
محســوس نســبت بــه فعالیتهــا و فعــاالن
اقتصادی ،دور تازهای از ارتباط ناگسستنی قضا
و اقتصاد را ایجاد کرده اســت .وی با بیان اینکه
حضــور اژهای در رأس قــوه قضائیــه ،امیدهای
تازهای ایجاد کــرده و انتظارات را افزایش داده
اســت ،اضافــه کــرد :بــا شــناختی کــه از رئیس
دســتگاه قضــا داریــم ،اطمینان داریــم که هم
امیدهــا به نتیجه میرســند و هم بــه انتظارات

پاسخ داده خواهد شد.
شــافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه
اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ
اســت ،به دیدار خود با حجتاالسالم محسنی
اژهای در زمانــی کــه وی مســئولیت معاونــت
اول قوه قضائیه را برعهده داشــت اشاره کرد و
گفــت :من بعد از آن جلســه باور نمیکردم که
بــا معاون اول قوه قضائیــه در رابطه با اقتصاد
صحبــت کــردهام؛ تصــورم این بود کــه در یک
نشســت تخصصــی ســطح بــاالی اقتصــادی
حضــور یافتم ،در آن جلســه مباحثی از ســوی
آقای محســنی اژهای مطرح شــد کــه برای من
غیرقابلتصور بود و گمان نمیکردم که معاون
اول قــوه قضائیــه از چنیــن تســلط و اشــرافی
نســبت به مســائل اقتصــادی برخوردار باشــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی مقولــه «فســادزدایی»
را در تصمیمگیــری ،تصمیمســازی ،فراینــد و
اجرا ،بســیار مهم دانست و گفت :خوشبختانه
امروز نگاه دســتگاه قضا به مقوله فســادزدایی
ریشــهای اســت که ایــن مایه امیــدواری بخش
اقتصــادی کشــور اســت .شــافعی بــا بیــان
اینکــه بایــد بــه بخــش خصوصــی بــر اســاس
قابلیتهایی که در توســعه کشــور و بر اســاس
ماهیت و صالحیتی که دارد توجه شــود ،گفت:
ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانونهای
«رفــع موانــع تولیــد»« ،اجــرای سیاســتهای
اصــل  »۴۴و «بهبــود فضــای کســب و کار»
نمیخواهیــم .رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران با
بیان اینکه بعضی شــاخصهای محیط کسب
و کار همچون شروع کسب و کار ،ثبت مالکیت،
حمایــت از ســرمایهگذاران ،اجــرای قراردادها

رئیس ستاد مرکزی اربعین:

حضور رئیس جمهوری در جلسات مجمع تشخیص
به حل مشکالت کمک میکند

بازگشت از مرز مهران امکانپذیر است

بگیریــم و بــرای ایــن منظــور حتمــاً
راننــدگان کامیونهــا بایــد واکســن
زده و تست پی ســی آر منفی داشته
باشــند و  ۷۲ســاعت قبــل از اعــزام
شماره خودرو را اعالم کنند .معاون
وزیر کشــور با تأکید بر قطعی شــدن
اعــزام  ۶۰هــزار زائر بــرای حضور در
مراســم اربعیــن تأکیــد کــرد :عبــور
زائــران خارجــی بــه عــراق از مســیر
ایــران را نخواهیــم داشــت چــون
برخی کشــورهای همســایه به دنبال
عبــور زائران از مرز ایــران بودند .وی
افــزود :بــا توجه به آنچه کــه امروز با
نخســت وزیر عــراق به امضا رســید
و نهایی شــد ،بعید به نظر میرســد
تعــداد زائــران افزایش یابــد .رئیس
ســتاد مرکــزی اربعیــن ادامــه داد:
در طــول ایــن مــدت تعــدادی از
هموطنــان به ســمت مرزها حرکت
کردنــد در حالــی کــه در مرزهــا
امکانــات و تمهیــدات نداریــم امــا
در برگشــت از ســمت مــرز مهــران
تمهیدات فراهم اســت .ذوالفقاری
در پاســخ به ایرنا درباره نام نویســی
در سامانه ســماح گفت :این سامانه
در حال ثبت نام اســت و اســامی در
نهایت به کمیته اعزام زیرمجموعه

حــج و زیــارت ارســال میشــود .وی
یــادآور شــد :تعــداد زائــران اعزامی
برای اســتانها ســهمیه بندی شــده
اســت .ثبت نــام کننــدگان تاکنون از
کل ســقف اعالم شــده بیشــتر است
و نحوه توزیع و تســهیل این ســهمیه
از طریــق ســازمان حــج و زیــارت به
اطالع مردم میرســد .معــاون وزیر
کشــور یادآور شــد :اعــزام زائــران در
دو بخش خــدام در قالــب کمیتهها
و موکــبداران و بخــش ســهمیه بــر
مبنــای زواری کــه از ســال  ۹۸اعزام
شدهاند ،میباشد.
معــاون امنیتــی  -انتظامی وزیر
کشــور در بخش دیگری از سخنانش
دربــاره مصوبــه منــع تــردد شــبانه
گفت :این مصوبه ســتاد ملی اســت
کــه تغییــر نکــرده امــا آنچــه اعــام
شــد برای حل مشکل کســانی است
که شــبانه برای تزریق واکســن تردد
میکننــد .وی افــزود :بــا هماهنگــی
وزارت بهداشــت قــرار شــد ایــن
وزارتخانه کد ملی افرادی که شــبانه
بــرای واکســن مراجعــه میکننــد را
یکجــا در اختیار راهنمایــی رانندگی
قــرار دهد تا نســبت به لغــو جریمه
آنان اعمال شود.
احمــد محمــدی فــر ،دبیــر و
ســخنگوی ســتاد مرکــزی اربعیــن
حســینی هم با اعــام اینکه ثبتنام
بــرای ســهمیه جدیــد اعــام شــده،
دوشنبه گذشته در سامانه «سماح»
آغاز شده است ،افزود :کسانی که در
این ســامانه ثبتنام کننــد که حتماً
دو دوز واکســن کرونــا را زده و دارای
کارت واکســن معتبــر هســتند ،زیــرا
این اســامی از طریق سامانه از سوی
وزارت بهداشت نیز کنترل میشود.

خبــر دیگر اینکه ،پای مافیای اســب هم به مباحث سیاســی و اقتصادی
کشــور باز شــد .دیروز نماینده مــردم گنبدکاووس در مجلس از مســئوالن
خواست به موضوع مافیای اسب توجه کنند.
بــه گــزارش ایســنا ،امانقلیــچ شــادمهر در تذکر شــفاهی در جلســه علنی
مجلس گفت :مافیای اسب توان مردم حوزه انتخابیه من را گرفته است،
ایــن مافیا مال مردم را به تاراج میبرد و به بالی جان مردم تبدیل شــده
است.
وی گفت :گنبدکاووس میتوانســت قطب سرمایهگذاری در حوزه پرورش
اسب باشد ولی اکنون به ویرانه تبدیل شده است .اکنون مربیان سوارکاری
در حوزه انتخابیه گرفتار نان خود هستند.
نماینده مردم گنبد کاووس در پایان گفت :مســئوالن باید هرچه ســریعتر
برای رفع این مشکل اقدام و به خاستگاه تاریخی اسب ترکمن توجه کنند.

تمام زندانیان واکسینه شدند

با خبر شــدیم که ،رئیس ســازمان زندانها از اتمام واکسیناســیون همه
زندانیان حاضر در زندان خبر داد.
محمدمهــدی حــاج محمــدی در توئیتــر نوشــت« :الحمــدهلل تقریبــاً
واکسیناســیون همه زندانیان حاضر در زندان تمام شــد .هزینه بهداشــت
و درمان زندانیان در ســال  ۹۹نســبت به  ،۹۸با رشــد  ۶۰درصدی به ۵۴۵
میلیارد تومان رســید .نظام اســامی زندانیان را عائله خود میداند و این
نمونه اقدامات گواه روشنی بر تعهد نظام به سالمت زندانیان است».

نگرانی سفیر امریکا از نفوذ ایران در عراق

خبــر رســیده که« ،متیــو تولر» ســفیر امریــکا در بغداد ضمــن انتقاد از
آنچــه حضــور و نفــوذ ایران در عــراق خواند ،مدعی شــد کــه هرگونه نفوذ
ایرانی ،علیه امریکا اســت .به گزارش ایسنا ،سفیر امریکا در ادعایی دیگر،
در بغــداد حمــات به پایگاههــای امریــکا در اربیل و مناطق کردنشــین را
تهدیدی علیه ملت عراق و ثبات این کشــور دانســت و گفت :همســایگان
عراق خواهان فعالیت شــبه نظامیان مســلح تحت نظــارت دولت عراق
هستند.
تولــر بــا انتقــاد از نفوذ ایــران در عــراق ادعا کــرد :تهران تــاش میکند تا
شکافها را پر کند و این مسأله برای عراق بسیار مضر است .هرگونه نفوذ
ایرانی مغرضانه و علیه امریکا است .سفیر امریکا گفت :رئیس جمهوری
امریــکا بــه وضوح تأکید کرد که امنیت عراق بــه معنای امنیت خاورمیانه
است.
ادعای ســفیر امریکا در عراق درحالی اســت که نه تنها جمهوری اسالمی
همواره نقش ســازنده در منطقه داشته و خواهان حل بحرانهای منطقه
بوده است ،بلکه سفر اخیر نخست وزیر عراق و هیات عالی رتبه این کشور
به تهران نشانگر روابط متوازن و مبتنی بر اصول دو طرف است.

آمادگی لبنانیها
برای جشن استقبال از سوخت ایرانی

آیــتاهلل ســیدابراهیم رئیســی ،رئیــس
جمهــوری روز دهــم شــهریور در جلســه
مجمع تشــخیص مصلحت نظام شرکت
داشــت .یــک عضــو مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام در همین باره و با اشــاره
به اینکه حســن روحانی در دوران ریاســت
جمهوری خود در جلســات مجمع حاضر
نمیشــد ،حضــور رئیسجمهــوری در
جلســات را زمینه ساز حل زودتر مشکالت
دانســت و تأکیــد کرد که بعضی از مســائل
مطرح شده و اختالف بین شورای نگهبان
و مجلــس و موضوعاتــی کــه رهبر معظم
انقــاب در مــورد آنهــا امــر کردنــد ،نیاز به
حضور رئیسجمهوری دارد.
بــه گــزارش برنــا ،آیــتاهلل مجتهــد
شبستری با اشاره به اینکه از نظر آییننامه
حضور رؤسای سه قوه در مجمع تشخیص
الزم اســت ،تصریــح کرد :حضــور آیتاهلل
رئیســی در جلســات مجمــع پیامهــای
زیــادی دارد؛ اوالً اینکــه ایشــان بــر خــاف
رئیسجمهوری ســابق این مسأله را قبول
دارند که یکی از وظایف مجمع تشــخیص
نظــارت بر قوای ســه گانه اســت ،عــاوه بر
این ،حضــور رئیسجمهوری در جلســات
بــه حــل زودتــر مشــکالت کمــک میکند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با
بیان اینکه آقای روحانی از اول ریاستشــان

در قوه مجریه ،در مجمع تشخیص حضور
نداشــتند و اعضــای مجمــع ایشــان را در
ت زیــارت نکردند ،اضافه کــرد :این
جلســا 
درحالی اســت که حضور رئیس جمهوری
در مجمــع تشــخیص بیانگر این اســت که
همــگان وظایــف مجمــع را قبــول دارنــد،
ضمن اینکه اعضای مجمع هم میتوانند
با حضور رئیسجمهوری مســائل و احیاناً
انتقادهــا را بهصــورت شــفاف بیــان کنند.
شبســتری حضــور رئیــس جمهــوری در
مجمع تشــخیص مصلحت نظام را بسیار
مطلــوب و قابل توجه و دارای پیامی مبنی
بــر اهتمــام رئیــس جمهــوری به مســائل
دانست.
ایــن عضو مجمع درباره تــداوم دبیری
محسن رضایی نیز با اشاره به اینکه رضایی
فعالً در جلســات اخیر مجمع تشخیص و
در کمیســیون اقتصاد حضور فعال داشته
اســت ،اظهارکــرد :ایشــان کمــا فی ســابق
حضــور دارنــد و تغییــرات بعــد از آن هم،
مربوط به این است که رهبر معظم انقالب
ببیننــد کــه او نســبت بــه مســئولیتهای
دیگــری کــه در دولت پذیرفتــه ،چه میزان
زمــان دارد و در واقع این موضوع به توافق
رهبری با دبیر مجمع بستگی دارد ،هرچند
فکــر میکــردم انجــام همــه مســئولیتها
برای رضایی مشکل باشد.

دســت آخــر اینکــه ،شــبکه «المنــار» لبنــان اعــام کــرد کــه مقامــات
حــزب اهلل و دیگــر لبنانیها بــا انجام اقدامــات فنی و اداری خــود را برای
برگزاری مراسم استقبال از رسیدن سوخت ارسالی ایران آماده میکنند.
بــه گزارش ایســنا  ،مقامات حزب اهلل این عملیاتهــا را در منطقه البقاع
و نیــز در ورودی بعلبــک جنوبــی انجــام داده اند .بخش رســانه ای حزب
اهلل لبنــان نیــز با تهیــه هزاران پرچم ،شــعار و پــاکارد ،آماده اســتقبال از
کامیونهای حامل سوخت است.
پنجشــنبه پیش رو قرار اســت با اســتفاده از  70تا  80کامیون ،ســوختی که
نفتکــش ایرانــی در بنــدر بانیاس ســوریه تخلیه کــرده به منطقــه بعلبک
لبنان منتقل شــود.در این مناطق جشنهای مردمی با حضور نمایندگان
بعلبک و رؤســای شــهرداریها و فعاالن سیاســی و اقتصادی و مذهبی و
اجتماعی برگزار خواهد شد.
پس از این جشــنها محموله مازوت ایران توســط کامیونهای وابســته به
شــرکت االمانه بارگیری خواهد شد و به مؤسسات و نهادهایی که خواهان
استفاده از سوخت ایرانی هستند ،منتقل خواهد شد.

سامانه شاد مسئول ارائه آموزش عمومی رایگان است

ادامه از صفحه اول

هنــگام برگشــت از زائــران در عراق
تســت پــی ســی آر گرفتــه شــود کــه
هزینــه باالیــی بــه همــراه داشــت و
مقــرر شــد وزارت بهداشــت از همه
زائرانــی کــه بــه کشــور برمیگردنــد
رایگان تســت بگیــرد و افــراد مثبت
مشمول قرنطینه شــوند .وی اضافه
کــرد :مــدت ویزا یــک ماهه اســت و
زائــران میتواننــد یک ماه بــا عنوان
مراســم اربعیــن در عــراق ســفر
کننــد .رئیس ســتاد مرکــزی اربعین
بــا بیــان اینکــه بــرای رفتــن زائــران
بــه ســمت عــراق از طریــق مرزهای
زمینی توافقی انجام نشــده و عبور از
مرزهای زمینی ممنوع است ،گفت:
برای کاهش هزینههــا توافق کردیم
زوار در برگشت بتوانند از طریق مرز
مهران برگردند.
بــرای آن دســته از زائرانــی کــه
گذرنامهشــان در عــراق مفقــود
میشــود ،برگههــای کنســولگری
صــادر شــده دارای اعتبــار خواهــد
بود .ذوالفقاری یکی از مســائل مهم
را حمــل مــواد غذایــی ،بهداشــتی و
نیازهــای موکــب داران برشــمرد که
عــراق ممنــوع کــرده بــود و تصریح
کرد :مقرر شــد ســقف معینی امتیاز

و شــاخصهای ورشکســتگی ،مســتقیماً با قوه
قضائیــه در ارتبــاط هســتند ،عنوان کــرد :برای
ارتقا در این حوزهها نیاز به اقدامات مشخصی
در قــوه قضائیه اســت و مــا پیشــنهاد میکنیم
در قــوه قضائیــه کمیتهای با مشــارکت فعاالن
اقتصــادی و اتاق بازرگانی ایران تشــکیل شــود
تا درباره نحوه ارتقای این شاخصها اقداماتی
را تعیین کند .این پیشــنهاد شافعی با استقبال
و موافقــت رئیــس عدلیه روبــهرو شــد و اژهای
گفــت :از دو ســال پیــش پیگیــر تشــکیل ایــن
کمیته مشــترک بودهاســت .شــافعی در ادامه
اظهاراتــش بخشــنامهها و تصمیمــات رئیس
قــوه قضائیــه را دارای ابعــاد اقتصــادی بســیار
مهمی عنوان کرد و گفت :بخشــنامههای عدم
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی و عدم محاســبه
ســود مــازاد در اعطــای تســهیالت بانکــی ،از
جمله این بخشنامهها هستند.
ëëتولیدکننده و سرمایهگذار «امنیت»
میخواهند
همچنین در این جلســه« ،سعید عمرانی»
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور بــا بیــان
اینکــه ما ســه ســال اســت کــه ســعی کردهایم
ســنگ صبــور تولیدکننــدگان باشــیم ،گفــت:
تولیدکننده و سرمایهگذار «امنیت» میخواهد
و ایــن امنیــت امــروز در مواجهــه بــا  ۱۰نهــاد
نظارتــی اســت؛ اگر یــک کارگروه ویــژه قضایی
و تجــاری ،مســئولیت تکفــل تولیدکننــدگان و
سرمایهگذاران را برعهده بگیرد و نوعی امنیت
بــرای تولیدکننــده و ســرمایهگذار ایجــاد شــود
فضا برای رشد اقتصادی کشور به مراتب بازتر
خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اعزام  ۶۰هزار زائر اربعین قطعی شد
رئیــس ســتاد مرکــزی اربعیــن از
قطعی شــدن اعزام ۶۰هــزار زائر به
عراق خبــر داد و گفت :برای کاهش
هزینههــا توافــق شــد زوار بتواننــد
در برگشــت از مــرز مهــران به کشــور
بازگردند.
بــه گــزارش ایرنــا ،حســین
ذوالفقاری روز سهشــنبه در حاشــیه
نشســت قرارگاه عملیاتــی مقابله با
کرونا در جمع خبرنــگاران گفت :در
ســفر نخســت وزیر عراق به ایران با
همکاری وزیــر خارجه مالقاتهایی
بــا ایــن مقام عراقــی داشــتیم که در
ایــن مالقــات موضوعــات تعییــن
تکلیــف نشــده در ارتباط بــا اربعین
مطــرح و بالفاصلــه تیمی بــه عراق
اعــزام شــد .وی افــزود :یک ســاعت
قبل دربــاره آخریــن توافقات بحث
شــد و بــه امضــای دو طــرف رســید
کــه طبق ایــن توافق ســهمیه زائران
ایرانــی به  ۶۰هزار نفر افزایش یافت
و ایــن توافقنامــه امــروز (سهشــنبه)
نهایی شــد .معاون وزیر کشور اظهار
کرد :شــرط هر دو کشــور برای اعزام
به مراســم اربعیــن ،دریافت دو دوز
واکســن قطعــی اســت و افــرادی که
در مراســم اربعین شــرکت میکنند
طبق اعالم وزارت بهداشــت و طبق
اعالم نخســت وزیر عــراق دو دوز را
باید دریافت کرده باشند.
وی ادامه داد :دولت عراق اعالم
کــرده بــود حتمــاً تســت پی ســی آر
هنــگام اخــذ ویــزا بایــد انجام شــود
امــا با توجــه بــه فاصله گرفتــن ویزا
و تســت پی ســی آر ،قرار شــد زائران
حیــن پرواز تســت پی ســی آر منفی
به همراه داشــته باشــند .ذوالفقاری
خاطرنشــان کــرد :عــراق گفتــه بــود

دیگه چه خبر

با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید

خبــر اول اینکه ،انســیه خزعلــی ،معاون امــور زنان و خانواده ریاســت
جمهــوری عصر دوشــنبه بــا تعدادی از زنــان فعال اصالحطلــب دیدار و
گفتوگو کرد.
خزعلــی در ایــن دیــدار بــا یــادآوری نشســت بــا زنــان سرپرســت خانوار،
نخبــگان ،ســازمانهای مــردم نهــاد و فعــاالن اجتماعی و سیاســی گفت
کــه امیدواریــم تجربیات همه فعــاالن این عرصه ،بتواند راه را روشــنتر و
کمبودها و کاســتیها را بیشــتر نشــان دهد تا در مسیر برداشتن کاستیها و
افزایش نقاط قوت گام برداریم.
زهرا شــجاعی ،دبیرکل مجمع زنان اصالحطلب هم در تشــریح جزئیات
این نشســت بــه ایلنا گفــت :اقدامات یــا برخوردهایی را که توســط دولت
ســیزدهم صورت گرفته و درخواستهایی که از مردم شده را به فال نیک
میگیریم و با حســن ظن به آنها نگاه میکنیم و امیدواریم این حرکتها
تداوم داشــته باشــد و در بهکارگیری دیدگاهها و نظرات گروههای مختلف
مردم بتواند در جهت اداره بهتر کشــور و تقویت مشــروعیت و مطلوبیت
نظام و بهرهمندی از حمایت و پشتیبانی جامعه تأثیرگذار باشد.
وی افــزود :نفــس این دعوت و تأکید بر اینکــه خانم خزعلی میگفت من
میخواهم شــنونده باشــم و دیدگاهها و نظرات شــما را بشــنوم و کارهای
مفید و ناتمامی را که در هشت سال گذشته صورت گرفته و نیازمند ادامه
کار اســت بدانــم ،بــه نظر من بســیار ارزشــمند بــود و از طــرف خانمهای
اصالحطلب نیز دیدگاههای مثبتی ارائه شد.
شــجاعی خاطرنشــان کــرد :در مجموع این نشســت خوب بود به شــرطی
که برگزاری چنین نشســتهایی ادامه داشــته باشد و از این گفتوگوها در
برنامهریزیها استفاده شود.

رئیس جمهور همچنین در این جلســه بر اجرای مصوبات و فعال سازی شورای
معین و کمیسیون های زیر مجموعه شوراهای عالی تاکید کرد.
در جلســه دیــروز ،موضوع توســعه آموزش و پــرورش مجازی مورد بررســی قرار
گرفت و مقرر شــد که ســامانه شــاد ذیــل وزارت آمــوزش و پرورش مســئول ارائه
آموزش عمومی رایگان باشــد و در زمینه فعالیت آموزشــی ارزش افزوده بخش
دولتــی و غیردولتی تنظیم مقــررات کرده و مجوز صادر کند.در این جلســه مقرر
شــد سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سنواتی ردیف مشخصی به منظور
توســعه کمــی و کیفی آموزش و پرورش مجــازی در نظر گرفته و برای معلمان و
دانش آموزان کمتر برخوردار ،کمک مالی و تسهیالت ارزان قیمت بانکی جهت
تامیــن تجهیــزات در نظــر بگیرد.رئیس جمهــور در این زمینــه وزارت خانه های
آمــوزش و پــرورش و ارتباطات و فناوری اطالعــات و مرکز ملی فضای مجازی را
مکلف کرد با توجه به نزدیکی آغاز ســال تحصیلی جدید ،چارچوب آموزش در
فضای مجازی را نهایی و به شورای عالی ارائه کنند.

