
138 نفر از مدافعان سالمت به 
شهادت رسیده اند

#جان_ما_ایران_ما
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان 
نظام پزش��کی با اع��ام آمار ش��هادت ۱۳۸ تن از 
مدافعان سامت در خط مقدم مبارزه با کرونا، گفت: 
مدافعان سامت بیش از ۳۰ سال درس خواندند تا 
به مردم خدمت کنند و با این خدمت، تمام چیزی 
را که باید یک انس��ان در محبت به مردم ثابت کند 

ثابت کردند و حاال نوبت مردم است.
دکتر حس��ین کرمانپور در نشس��ت خبری پویش 
همدلی با مدافعان س��امت که با هشتگ #جان_

ما_ایران_ما آغاز ب��ه کار کرد، گفت: تاکنون ۱۳۸ 
نفر از کادر درمانی ش��هید شدند و جان شان را سر 
این کار گذاشتند. طبق آخرین آمار ۲۰.۳۷ درصد 
از شهدا در گروه پرستاری بودند. سایر پرسنل اعم 
از خدمات، تاسیس��ات، آزمایش��گاهیان و... ۱۹.۱۹ 

درصد از شهدا را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: جامعه پزشکی اعم از عمومی و متخصص 
۶۰ درصد از شهدا را به خود اختصاص دادند که از 
این تعداد ۲۸ درصد پزشکان عمومی هستند و ۳۲ 
درص��د از تخصص های مختلف بوده اند. بیش��ترین 
تخصصی که تا این لحظه بیش��ترین شهید را داده 
جدای از پزش��کان عمومی که بیش��ترین شهید را 
داده اند، پزش��کان داخلی که ۸.۴۵ درصد شهدای 
س��امت را به خ��ود اختصاص داده، گ��روه زنان و 
زایمان با ۵.۲۸ درصد و بعد اطفال با ۴.۱۶ بوده اند. 
کرمانپور ادامه داد: گروه بیهوش��ی با ۳.۲۹ درصد 
ش��هید و قلب و عروق، جراح��ی و ماما حدود ۲.۵ 
درصد و گروه داروس��از و دستیاران که با کمترین 
حق��وق و درآمد جان نثاری می کنن��د، نیز در رده 

بعدی جزو شهدا بوده اند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان 
نظام پزشکی تاکید کرد: شهدای سامت مظلومانه 
ترین شهدا هستند. شهدای جنگ پرجمعیت ترین 
و پرش��کوه ترین تش��ییع را داش��تند، اما شهدای 
س��امت مظلوم بودند و تا این لحظه هم که شهید 
می ش��وند نمی توان پرشکوه مراس��م شان را برگزار 
ک��رد، اما با همین همدلی ها و ب��ا هم بودن ها آنها 
فرزندان و سرمایه های مملکت هستند.  ایسنا

زاکانی رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شد

علیرضا زاکانی با رای اعضای هیات رئیس��ه مجلس 
به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس انتخاب 
ش��د. محم��د حس��ین فرهنگی س��خنگوی هیات 
رئیس��ه مجلس شورای اسامی در تشریح جزییات 
جلس��ه بررس��ی انتخاب رییس مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسامی در هیات رییسه، گفت: در 
جلس��ه هیات رئیس��ه مجلس که هیات امناء مرکز 
پژوهش های مجلس هس��تند، موضوع رئیس مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس از میان همه داوطلبان اعم از 
آنها که کتباً و یا شفاهاً اعام داوطلبی کرده بودند، 

بررسی شد.
س��خنگوی هیأت رئیسه مجلس ش��ورای اسامی، 
ی��ادآور ش��د: پ��س از دو مرحله رای گی��ری آقای 
علیرضا زاکانی با اکثریت مطلق آرای اعضای هیأت 
رئیس��ه مجلس، به عنوان رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسامی انتخاب شد و مقرر شد در 
جلسه بعدی برنامه های خود را به هیات امناء مرکز 
ارائه کند. علیرض��ا زاکانی اکنون نماینده مردم قم 

مجلس شورای اسامی است.
او نماینده پیش��ین مردم تهران در دوره های هفتم، 
هش��تم و نهم مجلس ش��ورای اس��امی از تهران 
بودکهو ریاس��ت کمیس��یون ویژه بررسی برجام، را 

نیز بر عهده داشت.  

خبر

گزارش

حس��ن روحانی گفت: از هفته آینده وام ودیعه 
۵۰ میلیون تومانی به مستاجران تهرانی دارای 
حقوق ثابت پرداخت می ش��ود. در ش��هرهای 
کوچک ت��ر ۱۵  ش��هرهای  در  و  ب��زرگ ۳۰ 
میلیون تومان می ش��ود. حسن روحانی رئیس 
جمهور در جلس��ه هیات دولت ضمن تبریک 
فرا رس��یدن م��اه ذی الحجه گف��ت: امروز که 
آغاز ماه ذی الحجه است روز ازدواج می توانیم 
نامگذاری کنی��م. روز ازدواج حضرت امیر)ع( 
با حض��رت زه��را)س( اس��ت. ازدواج برای ما 
بسیار مهم است چراکه ازدواج موجب تشکیل 
خانواده می ش��ود و خانواده رکن اصلی جامعه 
اس��ت. وی گفت؛ ش��عار مقاومت، بهداشت و 
معیشت باید گفتمان ما را تشکیل دهد. ما باید 
در برابر فشار خارجی مقاومت کنیم، بهداشت 
را مراعات کرده و معیشت مردم را تأمین کنیم.
دولت نهاد خانواده را مهم می داند و در س��ال 
گذشته و امسال تسهیات بهتری را برای خانه 

اولی ها فراهم کرد.
رئیس جمهور تصریح ک��رد: اقدام دیگری که 
امروز اعام می کنم اعطای ودیعه از طرف بانک 
به مس��تاجرین است. مس��تاجرین یک پولی 
برای اجاره می دهن��د و یک پولی برای ودیعه 
در نزد مالک می س��پارند. دولت تصمیم گرفته 
برای کس��انی که حقوق ثاب��ت دارند یا تحت 
پوشش نهادهای حمایتی هستند در تهران ۵۰ 
میلی��ون تومان بتوانند از بانک پول بگیرند که 
در ش��هرهای بزرگ ۳۰ و در شهرهای کوچک 

تر ۱۵ میلیون تومان می شود. وی خاطرنشان 
کرد: این وام با س��ود و بهره ۱۳ درصد اس��ت 
که ی��ک کمک برای مس��تاجرین اس��ت و از 
هفت��ه آینده مقررات را اب��اغ و مردم را مطلع 

می کنند.
روحانی با اش��اره به گرانی های اخیر در کشور 
اظهار داشت: باید برای گرانی ها چاره اندیشی 
ش��ود از یک طرف بانک مرک��زی دارد تاش 
می کند تا قیمت ارز به س��مت قیمت تعادلی 
هدایت کن��د که در این زمینه صادر کنندگان 
عزیز م��ا باید با همه توان به می��دان بیایند و 
مقدار ارزی که به دست آوردن به سامانه نیما 
عرض��ه کنند. ارز م��ورد نی��از در اختیار بانک 
مرکزی قرار می گیرد تا مردم شاهد یک قیمت 
متع��ادل در هفته های آینده در بازار باش��ند. 
روحانی افزود: از نظ��ر قیمت اجناس هم باید 
اقدام مهمی وزارت صم��ت انجام دهد. وزارت 
بازرگان��ی ک��ه در مجلس دهم مصوب ش��د و 
اختافی بین ش��ورای نگهبان و مجلس است. 
امیدواریم مجلس بتوان��د اقدام قانونی خود را 
انجام دهد لذا از لحاظ ما قانونی اس��ت باید دو 
وزیر معرفی ش��ود. وی بیان داشت: ما بیش از 
س��ه سال منتظر تصمیم مجلس برای تفکیک 
وزارتخانه صمت هستیم. باید روند چرخه کاال 
به صورت آناین اعام ش��ود. باید اطاعات در 
این زمینه به روز باشد. باید مشخص باشد ارز 
چگونه در حال چرخش است.باید نظارت دقیق 
ب��ر صادرات و واردات انجام ش��ود تا قیمت ارز 

و اجناس متعادل ش��ود. ش��رکت های دولتی 
حق ندارند، کاالها را گران تر از قیمت مصوب 
بفروش��ند. نباید اجازه دهیم که با کاغذبازی و 
مقررات گذشته، مردم تحت فشار قرار گیرند. 
رئیس جمه��ور با تاکید بر مب��ارزه با بیماری 
کرون��ا تاکید ک��رد: می دانیم که این مش��کل 
به ای��ن زودی ها حل نمی ش��ود. بازهم تاکید 
می کنم راه باقی مانده ما بیش��تر از آن اس��ت 
که ما قبًا از آن عبور کردیم. تحقیقات نش��ان 
می دهد تعداد بستری های ما از پنج ماه گذشته 
بیش��تر خواهد شد. روحانی تاکید کرد: ما باید 
خود را به لحاظ امکانات پزش��کی آماده کنیم. 
پیش بینی می ش��ود بار این بیماری سنگین تر 
ش��ود. داروی قطعی برای کرون��ا وجود ندارد، 
ولی در روزهای پیش رو از یک دارو که کمک 
کننده است، اس��تفاده می شود. باید بدانیم راه 
طوالنی پیش روی ما است. روحانی خاطرنشان 
کرد: همسان س��ازی و متناسب سازی حقوق 
بازنشس��تگان با ش��اغان از پایی��ز اجرایی و 
عملیاتی می شود. ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب 
سازمان تأمین اجتماعی بعد از ۱۴ سال انتظار 
به این س��ازمان پرداخت شد. تاش کردیم که 
تامین اجتماعی این توانمندی را برای همسان 
سازی حقوق بازنشستگان پیدا کند و سازمان 
برنامه و بودجه هم برای بقیه بازنشستگان این 
روند را انجام خواهد داد تا از مهرماه به بعد به 
بازنشس��تگان که در این شرایط سخت تحت 
فش��ار قرار گرفتند کمک ش��ود. روحانی بیان 

داش��ت: نسل پنجم اینترنت از چند روز آینده 
در تهران آغاز می ش��ود. نسل پنجم فقط برای 
ارتباطات نیس��ت بلکه برای اقتصاد دیجیتال 
اس��ت. رئیس جمهور با اش��اره به حرکت  های 
دیپلماتیک در روزه��ای اخیر تصریح کرد: در 
مس��یر حرکت سیاسی، مسیر بسیار صحیحی 
را از س��ال ۹۲ آغاز کردیم دستاوردهای بسیار 
مهم��ی را در ط��ول این ۷ س��ال داش��تیم. با 
کشورهای مختلف در موضوعات مختلف رایزنی 
و تاش کردیم. نخس��ت وزیر ع��راق به تهران 
س��فر کرد و ماقات های بسیار مهمی داشتند 
و در رأس آن ماق��ات ب��ا مقام معظم رهبری 

ب��ود؛ همچنین توافقات خوبی بین دو کش��ور 
انجام شد. روحانی خاطرنشان کرد: تماس های 
سیاس��ی خوبی با روس��یه و چی��ن از ماه ها و 
سال های گذشته داشتیم و در هفته های اخیر 
قوی تر شده است. من پیامی در زمینه تقویت 
روابط ایران و روسیه در حرکت های منطقه ای 
از طری��ق وزی��ر خارجه برای رئی��س جمهور 
روسیه فرستادم و با استقبال ایشان روبرو شد و 
امیدواریم همکاری های ما با کشورهای دوست 
از جمله روسیه، ترکیه، پاکستان و افغانستان 
که از دوس��تان و همسایگان ما هستند ادامه 

یابد.  فارس

قالیباف در دیدار با نخست وزیر عراق:
ملت ایران انتظار دارد پرونده 

ترور شهید سلیمانی با 
قدرت پیگیری شود

رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در دیدار با نخس��ت وزیر 
عراق بر توس��عه و گس��ترش روابط اقتصادی و تجاری دو 
کشور تأکید کرد و گفت: پرونده مهم ترور آمریکایی )ترور 

سردار سلیمانی( باید با قدرت پیگیری شود.
محمد باقر قالیباف در این دیدار ضمن خیرمقدم به هیئت 
عالی رتبه عراقی گفت: عراق برای تک تک ایرانیان از جایگاه 
باالیی برخوردار است، علیرغم دوران سخت حکومت صدام 
جنایتکار دو ملت وارد مرحله مهمی از تاریخ روابط شده اند 
و در سال های اخیر با شکوفایی و تکریم عاشقان ائمه اطهار 
در مراس��م اربعین و پذیرایی گرم و صمیمانه دولت و ملت 
ع��راق از زوار ایرانی رواب��ط و پیوندهای تاریخی، فرهنگی، 
تمدنی، انس��انی و معن��وی بین دو ملت ب��ه نحو مطلوبی 
تضمین ش��ده است. وی افزود: جمهوری اسامی ایران نیز 
به پذیرایی از میلیون ها زائر عزیز عراقی در مش��هدالرضا و 
حضرت معصومه )س( مفتخر است و تاش می کند روابط 

خوبی با مردم عراق بیش از گذشته داشته باشد.
قالیباف یادآور ش��د: جمهوری اس��امی ایران وظیفه خود 
دانس��ت که در هن��گام حمله گروه وحش��ی تروریس��تی 
تکفیری داعش به کمک برادران خود بیاید لذا به یاری خدا 

و مجاهدت مجاهدان، شکست گروه تروریستی تکفیری با 
همت نیروهای مس��لح عراق و مردم و حشدالش��عبی و به 
دس��ت افتخارآفرینان��ی که جان خ��ود را در طبق اخاص 
گذاشتند، حاصل شد. رئیس مجلس شورای اسامی افزود: 
ترور جنایتکارانه س��ردار ش��هید قاسم س��لیمانی، قهرمان 
بین المللی مبارزه با تروریس��م و ش��هید بزرگوار ابومهدی 
المهن��دس و دیگر همراهان به دس��تور مس��تقیم ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا لکه ننگی اس��ت ک��ه هرگز از چهره 

دولتمردان کاخ سفید پاک نخواهد شد.
 قالیب��اف اظهار داش��ت: آمریکا حریم ع��راق را نقض و با 
گس��تاخی اقدام به ترور کسانی کرده که برای خرد کردن 
اس��تخوان های تروریس��م جان خود را به خطر انداخته اند 
و این موضوع س��اده ای نیس��ت بنابراین پرونده بزرگ ترور 
آمریکایی با قدرت باید پیگیری ش��ود. وی تصریح کرد: ما 
معتقدیم تا زمان حضور نیروهای بیگانه در منطقه، منطقه 
ب��ه ثبات و پایداری نمی رس��د؛ همچنی��ن معتقدیم عراق 
قوی و پیش��رفته الگوی مهمی در روابط دو کشور و روابط 

منطقه ای می تواند باشد.
مصطف��ی الکاظمی نخس��ت وزیر عراق نی��ز در این دیدار 

گفت: رواب��ط تاریخی بین ایران و عراق و ارزش های دینی 
و مناف��ع اقتصادی بین دو کش��ور قابل تأمل اس��ت، ما با 
تکفیری ه��ا و داعش جنگیدیم و پیروز ش��دیم و جمهوری 
اس��امی ایران از ابت��دا در کنار دولت و مل��ت عراق بوده 
اس��ت، لذا ما فراموش نمی کنیم که ایران همس��ایه مهمی 
برای عراق اس��ت و روابط بین دو کش��ور بخوبی ادامه پیدا 
کرده بنابراین مجدانه به س��مت توسعه در همه زمینه های 

اقتصادی، فرهنگی و امنیتی حرکت می کنیم.
نخس��ت وزیر عراق با تأکید بر رواب��ط اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی دو کش��ور بر پایه مش��ترکات گفت: ما باید به 
مس��ائل خصوصی و عدم دخالت در امور داخلی دو کش��ور 
و حمای��ت از یکدیگر احترام بگذاریم، عراق اجازه نمی دهد 
که س��رزمینش بس��تر تهدید امنیتی ملت ایران باشد، در 
دیدارهای انجام ش��ده نیز مس��ائل مهم استراتژیک مطرح 
و بر همکاری دو کش��ور تأکید ش��د. الکاظمی ضمن تشکر 
از ایران به دلیل کمک های دارویی و بهداش��تی در شرایط 
بحران کرونا گفت: در ایام اربعین شاهد استقبال ملت عراق 
از ای��ران بودیم و این نش��ان از اهمیت جمهوری اس��امی 

ایران برای ما دارد.  خانه ملت

رحمانی فضلی: 

کنکور در چهار روز برگزار 
می شود

وزیر کش��ور با بی��ان اینکه 
ه��م  امس��ال  امی��دوارم 
بزرگداش��ت  مراس��م های 
سید الش��هدا )ع( را داشته 
باش��یم و حداکث��ر مراقبت 
را برای مبارزه ب��ا کرونا به 
عمل آوری��م، گفت: وزرای 
آموزش  و  بهداش��ت  علوم، 
و پرورش متفق القول بودن��د کنکور را در موعد خودش 
برگزار کنیم. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه بیست 
و هفتمین جلس��ه کمیته امنیت��ی، انتظامی و اجتماعی 
س��تاد ملی مدیری��ت کرونا در جمع خبرن��گاران اظهار 
داش��ت: ش��ش دس��تور در این جلس��ه بررس��ی شد و 
مهمترین بحث تعیین تکلیف مراسم های دهه محرم بود 

البته در جلسه قبل هم این موضوع را بررسی کردیم.
 وی افزود: قرار شد سازمان تبلیغات، شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه، س��ازمان تبلیغات اسامی، وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزش��کی و دستگاه های مرتبط نظرات 
خ��ود را بدهند تا بررس��ی کنیم؛ ام��روز مصوبه ای را در 
این جلس��ه داش��تیم که امیدواریم با اجرای این مصوبه 
پس از تایید س��تاد ملی مبارزه با کرونا، امس��ال بتوانیم 

هم مراس��م های بزرگداشت سید الشهدا )ع( و یارانش را 
داشته باش��یم و حداکثر مراقبت را برای مبارزه با کرونا 
ب��ه عمل آوریم. وزیر کش��ور درباره برگ��زاری انتخابات 
میان دوره ای مجلس ش��ورای اس��امی نیز توضیح  داد: 
قب��ًا در این خصوص تصمیم گرفته بودیم و نظر س��تاد 
ب��ر اجرای آن بود اما وزارت بهداش��ت درمان و آموزش 
پزش��کی  با توجه به شرایط جدید، نظرشان این بود که 

در این زمان برگزار نشود.
وی درباره ش��رایط ش��هید خدمت و تصویب آن در این 
جلسه نیز بیان داشت: قبًا در مورد فوت کارکنان وزارت 
بهداش��ت و درمان مصوبه ش��هید خدمت را داشتیم، اما 
وزارت بهداش��ت پیشنهاد داشتند برخی از کارکنان غیر 
از کادر بهداش��تی هم که ب��ه دلیل کرونا فوت می کنند، 
شهید خدمت در نظر گرفته شوند که این امر نیز در این 

جلسه مطرح شده و مصوب شد.
وزیر کشور درباره زمان برگزاری کنکور سراسری با وجود 
کرون��ا گفت: وزرای علوم، بهداش��ت و آموزش و پرورش 
متفق القول بودند کنکور را در موعد خودش برگزار کنیم 
البته با تمهیداتی قرار ش��د به جای برگزاری در دو روز، 
چهار روز برگزاری کنکور اجرا شود و مراکز برگزاری ۵۰ 

درصد افزایش یابد و عوامل اجرا نیز افزایش یابند.
رحمانی فضلی خاطرنش��ان ک��رد: بای��د فاصله گذاری 
اجتماعی و اس��تفاده از  ماس��ک را انجام دهیم، از مردم 
خوبم��ان که در این دو س��ه هفته می��زان رعایت موارد 
بهداش��تی را به ح��دود ۸۵ درصد رس��انده اند، تش��کر 
می کنم و از رس��انه ها و صدا و س��یما هم تشکر می کنم.

 میزان

آنچه در جلسه دیروز مجلس گذشت: 

رییس و دادستان دیوان 
محاسبات کشور انتخاب شدند

انتخاب رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، تصویب 
کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان برای روستاها، 
انتخ��اب ناظران پارلمان در ش��وراهای عالی، از مهمترین 
اخبار جلسه روز )چهارشنبه( یکم تیر ماه مجلس شورای 
اسامی بود. جلس��ه علنی مجلس به ریاست امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی نایب رئسی مجلس برگزار شد و بررسی 
طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره )۱( قانون بودجه 
س��ال ۱۳۹۹ کل کش��ور)قیر رایگان( و انتخاب رییس و 
دادستان دیوان محاسبات کشور در دستور کار نمایندگان 
قرار گرفت. س��ید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نطق 
پیش از دستور با بیان اینکه امروز ۱۲ میلیون جوان در سن 
ازدواج داریم، گفت: یک و نیم میلیون نفر آنها در سن تجرد 
قطعی و یأس ازدواج هستند. نایب رئیس مجلس با تأکید 
بر اینکه مجلس یازدهم عزم جدی برای رفع موانع ازدواج 
و فرزندآوری دارد، افزود: جمعی از همکاران فعالیت هایی 
را ش��روع کرده اند امیدواریم بتوانیم کاری مؤثر در زمینه 
برطرف کردن موانع ازدواج، پایداری خانواده، آسان سازی 
تش��کیل خانواده، کاهش طاق و کم��ک به فرزندآوری و 
بستری مناسب برای خانواده های ایرانی  انجام دهیم. در 
ادامه جلس��ه علنی کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند 
تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ کش��ور مبنی بر اختصاص یک 

میلیون تن قیر رایگان به روس��تاها و راه های ش��هری به 
تصویب رس��ید. در شرایطی کلیات اختصاص یک میلیون 
تن قیر رایگان برای آس��فالت راه های روس��تایی و طرح 
های شهری به تصویب رسید که مخالفان معتقد بودند این 
طرح فسادآور است و رانت ایجاد می کند و در مقابل تاکید 
موافقان این بود که با این کار می توان وضعیت روستاها را 
بهبود بخش��ید، وظیفه مقابله با فس��اد هم با دستگاه های 
نظارتی اس��ت. در ادامه جس��له علنی، نمایندگان مجلس 
در انتخاباتهایی جداگانه ناظران پارلمان در ش��ورای عالی 
نظام پزش��کی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات،  
ش��ورای عالی آب، شورای عالی انرژی، هیات عالی نظارت 
بر اجرای قانون نظام صنفی کشور،  شورای عالی حفاظت 
از محیط زیس��ت،  کمیته حمایت از انقاب اسامی مردم 
فلسطین ،  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی فلسطین، 
هیأت رئیسه فراکسیون حمایت از جبهه مقاومت و آزادی 
قدس،  شورای عالی هماهنگی ترافیک، شورای ساماندهی 
سیاس��ی و اداری کشور،  ش��ورای عالی مدیریت بحران را 
انتخ��اب کردند. در ادامه یک عضو هیات رئیس��ه مجلس 
شورای اس��امی طرح تشکیل س��ازمان مدیریت شهری 
و روس��تایی را اعام وص��ول کرد. انتخ��اب رئیس دیوان 
محاس��بات در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داشت 
و نمایندگان مجلس با ۱۵۸ رأی از مجموع ۲۴۴ نماینده، 
مهرداد بذرپاش را برای این س��مت انتخاب کردند. در این 
جلسه همچنین لطف اهلل فروزنده، دیگر کاندیدای ریاست 
دیوان محاسبات ۸۲ رای کسب کرد. همچنین نمایندگان، 
علی کامیار را با ۱۷۱ رای از مجموع ۲۳۵ رای ماخوذه به 

عنوان دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردند.

ادامه از صفحه اول
پیام را داش��ته که ایران حاضر به س��کون و معطل 
مان��دن در برابر وعده های غرب نمی باش��د و بعد از 
اج��رای ۵ گام تعلیق تعهدات هس��ته ای فاز جدید 
ع��دم اطمینان به ادعاهای غرب را برداش��ته و آن 
دیپلماس��ی فعالی است که حلقه ابتدایی آن عراق، 
س��وریه، افغانس��تان و چی��ن و روس��یه و ونزوئا 
می باشد. این دیپلماسی همان دیپلماسی است که 
به دور از نگاه به غرب برای تامین منافع و استمرار 

استقال و آزادی کشور گام برمی دارد.

سرمقاله
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گزارش

هیچ گونه فوتی براثر کرونا درمراکز آموزشی نداشته ایم
معاون هماهنگ کننده ارتش تأکید کرد هیچ گونه مورد فوتی بر اثر کرونا در 
مراکز آموزشی نداش��تیم. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در حاشیه بازدید 
از مرکز آموزش ش��هید اس��دی دژبان ارتش در جم��ع خبرنگاران، گفت: 
آموزش جوانان یک نیاز ضروزی و مس��تمر اس��ت؛ چراک��ه تأمین امنیت 
یک امر دائمی و اجتناب ناپذیر اس��ت. وی گفت: ما باید در شرایط مختلف 
آمادگی الزم را برای مقابله با تهدیدات داش��ته باشیم؛ امروز سربازان وظیفه ای 
که در مراکز آموزشی رزم مقدماتی را آموزش می بینند، ستون اصلی دفاع از کشور 
و برقراری امنیت هس��تند. دریادار س��یاری افزود: دش��منان تاش زیادی کردند تا 
پادگان ه��ا را ناامن و محل ش��یوع بیماری معرفی کنند، اما در عمل نش��ان دادیم 
پادگان ها ضمن انجام مأموریت های تربیتی و آموزش��ی، شرایط الزم را برای اجرای 

دستورالعمل های بهداشتی به نحو احسن برقرار کرده اند.  مهر

جسد غالمرضا منصوری به کشور منتقل شد
برخی اخبار دریافت ش��ده از انتقال جس��د غامرض��ا منصوری قاضی 
پیش��ین دس��تگاه قضایی از رومانی به کش��ور حکایت دارد. این قاضی 
س��ابق در پرونده فساد اقتصادی اکبر طبری که در حال محاکمه است 
دست داشته اس��ت.  بنابر این اخبار، پلیس رومانی گرچه همراه جسد 
منصوری ۲۹ صفحه گزارش ش��رح ماجرا را ارس��ال کرده اما همچنان از 
تحوی��ل تصاویر مربوط به دوربین های مداربس��ته هتل محل اقامت مقتول 
امتن��اع می کند که همین امر موجب تقویت ش��بهات طرح ش��ده پیرامون این 
پرونده ش��ده اس��ت. غامرضا منصوری یکی از متهمین پرونده فساد موسوم به 
پرونده اکبر طبری بود که در زمانی که برای معالجه در رومانی به س��ر می برد، 
در حادثه ای کاما مش��کوک کشته شد. پلیس اینترپل ایران بافاصله از اینترپل 

رومانی درخواست بررسی و پیگیری ماجرا را کرده بود.  نور نیوز

اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از اول مهر
محمدباقر نوبخت در حاش��یه جلسه هیئت دولت گفت: با دستور رئیس 
جمهور در جلس��ه هیئت وزیران مقرر ش��د تا همس��ان س��ازی حقوق 

بازنشستگان اعمال شود و از اول مهر کاما اجرایی خواهد شد.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ادامه داد:با جدولی که تهیه شد 
و با دعوت از تعدادی از ش��خصیت های محترم بازنشس��ته و با تجربه که 
به عنوان مش��اور به ما کمک کردند توانستیم در حد ۹۰ درصد این همسان 
س��ازی حقوق شاغلین را برای بازنشستگان هم اجرایی کنیم. وی افزود: در فاصله 
این ماه تا ماه آینده هم اقدام دیگری سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد داد و آن 
هم پرداخت پاداش بازنشس��تگان سال ۹۸ است. نوبخت گفت: در بحث مطالبات 
ایثارگران و کادر درمانی و پرس��تاران هم با دستگاه های ذیربط در حال مذاکراتی 

هستیم و در این زمینه هم اقدامات خوبی به زودی انجام خواهد شد.  تسنیم

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

وامودیعهازهفتهآیندهبهمستأجرانپرداختمیشود


