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حل مشکات باشیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اسامی 
که به خوزس��تان س��فر کرده پس از زی��ارت مزار 
ش��هدای گمن��ام عملی��ات کرب��ای 5 در جم��ع 
خبرنگاران در پاسخ به س��والی درباره علت حضور 
در اس��تان خوزس��تان علیرغم گرمای بسیار شدید 
اس��تان، گفت: این حرف تک��راری بوده اما واقعیت 
اس��ت، امروز در ش��هر آب��ادان نیز خانم��ی به این 
مس��ئله اش��اره کرد که چرا با وجود گرما به استان 
خوزس��تان سفر کرده ام، علت این مسئله این است 
که ما مس��ئوالن نتوانس��تیم دین خود را به مردم 

خوزستان ادا کنیم.
وی با اش��اره به اصرار مردم برای بیان خاطراتی از 
دوران جنگ و 8 س��ال دفاع مقدس، گفت: مهمتر 
از بیان خاطرات، این اس��ت که به  جوانان نش��ان 
دهیم، نسل دفاع مقدس در راستای رفع دغدغه ها 
و حل مش��کات تاش می کند، از این رو ما نباید 
خاطره بگوییم، بلکه باید خاطره بس��ازیم، لذا امید 
اس��ت بتوانیم با همان روحی��ه دوران دفاع مقدس 

مشکات را حل کنیم.  فارس

اخبار

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای فرمودند: از ملت 
عزی��ز ایران تش��کر می کنم به خاطر حس��ن 
رفتارشان در دهه  عاش��ورا که واقعاً امسال را 
به عنوان یک پدیده در تاریخ کش��ور ماندگار 

کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه  ای رهبر معظم انقاب 
اس��امی روز )سه ش��نبه( در ارتباط تصویری 
ب��ا وزیر، معاون��ان، مدیران و رؤس��ای وزارت 
آموزش و پرورش در سی و چهارمین اجاس 
آموزش و پرورش، با تش��کر صمیمانه از مردم 
برای عزاداری پر شور حسینی و حرکت عظیم 
معن��وی همراه ب��ا رعایت دس��تورالعمل های 
بهداشتی، معلمان را »افسران سپاه پیشرفت 
کش��ور« خواندند و با تأکید بر ضرورت تربیت 
انس��ان های مؤم��ن، خردمن��د، اندیش��مند، 
دانش��مند و دارای اخ��اق اس��امی در این 
دس��تگاه بس��یار مه��م گفتند: س��ند تحول 
آم��وزش و پ��رورش بای��د با تبیی��ن صحیح 
و تنظی��م و اج��رای برنامه جام��ع عملیاتی، 

زمینه ساز پرورش چنین افرادی شود.
ایشان با تسلیت س��الروز شهادت امام سجاد 
)ع(، حرک��ت عظیم حضرت زینب)س( و امام 
س��جاد)ع( را قی��ام به معن��ای حقیقی کلمه 
خواندن��د و افزودن��د: پس از قیام حس��ینی 
در عاش��ورا، قیام زینبی ابع��اد مختلف حادثه 
عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهدا را برای 

بشریت تثبیت و ماندگار کرد.
رهبر انقاب، سوگواری ملت در دهه اول محرم 
امسال را پدیده ای در تاریخ کشور دانستند و 
افزودند: با وجود محدودیت های شدید ناشی 
از کرون��ا، مردم، گوین��دگان و مرثیه خوانان، 
ضمن حفظ ش��ور حسینی و تشکیل مجالس 
عظیم و معن��وی، دس��تورالعمل ها را رعایت 
کردند ک��ه به عن��وان یک ُمری��د اهل بیت، 

صمیمانه از همه عزیزان تشکر می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با تش��کر 
از زحم��ات چند ماه اخی��ر مجموعه آموزش 
و پ��رورش و گ��زارش خ��وب وزی��ر گفتند: 
برنامه ری��زی و اقدام��ات ای��ن مجموعه پس 
از ش��یوع کرونا بی س��ابقه بود چون تجربه ای 
در این زمینه نداش��تیم ک��ه از همه قدردانی 
می کنم. ایش��ان در محور اصلی سخنانش��ان، 
منطق و هدف آموزش و پرورش در همه دنیا 
را »تربیت انسان شایسته« خواندند و افزودند: 
البت��ه ب��ا توجه ب��ه تعاریف گوناگون انس��ان 
شایس��ته در مکاتب مختلف، نوع آموزش ها و 

پرورش ها  متفاوت می شود.
رهبر انقاب افزودند: در نظام اسامی  برونداد 
و حاصل ۱۲ س��ال تعلی��م و تربیت کودکان 
و نوجوان��ان و جوانان باید تربیت انس��ان های 
مؤمن، خردمند، متفکر و اندیشمند، دانشمند، 
با نظم، با انصاف، دارای اخاق اس��امی و در 
یک کلمه انسان های مجاهد و اهل عمل باشد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این س��ؤال 
که برای تربیت چنین انس��ان هایی، دس��تگاه 
آموزش و پرورش باید چه ویژگی هایی داشته 
باش��د، افزودند: برای تحق��ق منطق و هدف 
انسان سازی، آموزش و پرورش به عنوان لشکر 
عظیم فرهنگی نیازمند زیر بنای مس��تحکم و 

تحول بنیادی است.
رهبر انقاب با اش��اره به گذش��ت ۹ س��ال از 

تنظیم سند تحول آموزش و پرورش افزودند: 
در ای��ن س��ند اه��داف کان و راهبرده��ای 
کلی مش��خص شده اس��ت که باید بر اساس 

سیاست ها، برنامه اجرایی تنظیم شود.
ایش��ان افزودند: برنامه اجرایی سند تحول با 
وجود تاش ه��ای دولت های مختلف هنوز به 
طور کامل تنظیم نش��ده است که شورایعالی 
آم��وزش و پرورش و مدیری��ت کان آن باید 

این مسئولیت را انجام دهند.
رهب��ر انق��اب ترمیم دوره ای س��ند تحول با 
نگاه تکمیلی را از مفاد س��ند تحول و وظیفه 
شورایعالی انقاب فرهنگی خواندند و افزودند: 
مس��ئوالن آموزش و پ��رورش، این موضوع را 
پیگیری کنند. ایشان »زمان بندی« و »تعیین 
ش��اخص های پیش��رفت« را در برنامه جامع 
اجرای سند تحول ضروری خواندند و افزودند: 
برنام��ه جامع باید متق��ن و در بردارنده همه 

اهداف سند تحول باشد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای تبیی��ن صحیح 
س��ند تحول را ه��م مهم دانس��تند و گفتند: 
س��ند تحول باید برای همه س��طوح آموزش 
و پرورش، به روش��نی و جذاب تبیین ش��ود 
تا همه مدی��ران و معلمان برای اجرای دقیق 
آن انگی��زه پیدا کنند. رهبر انقاب اس��امی، 
معلم��ان را عناصر تعیین  کننده در دس��تگاه 
عظیم فرهنگی آموزش و پرورش خواندند و با 
تأکید بر لزوم صیانت از ش��أن و نقش معلمان 
گفتند: معلمان به معنای واقعی افسران سپاه 
پیشرفت کشور هستند و حفظ شأن و جایگاه 
معلم در درجه اول به عهده خود آنان است و 
هر معلمی باید این احساس را داشته باشد که 
او آینده ساز است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودن��د: آموزش و پرورش نیز باید از ش��أن 
و جای��گاه معلمان حمایت کن��د و این هدف 
بای��د با کمک مجلس و دس��تگاههای مرتبط 
همچون سازمان برنامه و بودجه محقق شود.

ایشان تأکید کردند: نگاه به آموزش و پرورش 
باید نگاه به یک دس��تگاه زیربنایی باش��د نه 
مصرف��ی و هزینه کردن در آموزش و پرورش 
همچون س��رمایه گذاری در مس��ائل زیربنایی 
در نظر گرفته ش��ود. رهبر انقاب اس��امی، 
فرهنگ س��ازی برای ترویج احت��رام و اکرام 
معلم��ان در جامعه را عامل س��وم در صیانت 
از جایگاه و ش��أن این قش��ر مهم و تأثیرگذار 
دانستند و گفتند: دستگاههای فرهنگی بویژه 
صدا و سیما در این زمینه نقش بسیار مهمی 
دارند و باید این کار الزم را بصورت مس��تمر 
و هنرمندان��ه انجام دهند. حض��رت آیت اهلل 
خامن��ه ای موضوع ج��ذب و تربی��ت معلم را 
بسیار مهم برشمردند و با اشاره به دو دانشگاه 
فرهنگیان و شهید رجایی، خاطرنشان کردند: 
باید بگونه ای برنامه ریزی و ظرفیت سازی شود 
که معلمان سراس��ر کشور، فقط از مسیر این 
دو دانش��گاه وارد آموزش و پرورش ش��وند و 
مجلس ش��ورای اس��امی نیز باید در تصویب 
طرح ها بگونه ای عمل کند که خارج از مس��یر 
این دو دانش��گاه، ورودی به آموزش و پرورش 
وجود نداش��ته باشد. ایش��ان، در نظر گرفتن 
صاحیت های دینی، اخاقی و سیاس��ی را در 
جذب معلمان مورد تأکید قرار دادند و گفتند: 
بای��د در جذب معلمان یک گزینش صحیح و 

خردمندانه انجام شود و اجازه ورود نیروی بی 
کیفیت به آموزش و پرورش داده نشود.

رهب��ر انقاب اس��امی به موض��وع »عدالت 
آموزشی« نیز اشاره کردند و افزودند: در مورد 
عدالت آموزش��ی و بهره من��دی دانش آموزان 
از س��هم مناس��ب خود در همه نقاط کش��ور 
بویژه مناطق دوردس��ت و شناسایی و پرورش 
استعدادهای درخشان در مناطق محروم بارها 
صحبت شده است و اکنون که مسئله آموزش 
مجازی مطرح است، موضوع عدالت آموزشی 

حساس تر از گذشته است.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر توجه 
به خانواده هایی ک��ه تمکن مالی جهت خرید 
ابزار و وس��ائل مورد نیاز به منظور اس��تفاده 
از آموزش مجازی را ندارن��د، افزودند: صدا و 
س��یما باید از طریق آموزش، بخشی از خاء 
ع��دم امکان اس��تفاده از آم��وزش مجازی را 
جبران کند. ایش��ان یکی از م��وارد مربوط به 
عدالت آموزشی را، موضوع »مدارس دولتی« 
برش��مردند و گفتن��د: باید س��طح و کیفیت 
مدارس دولتی از لحاظ آموزش��ی و تربیتی به 
گونه ای شود که دانش آموزان احساس نکنند 
با تحصیل در این م��دارس امکان قبولی آنها 
در کنک��ور کمتر اس��ت و خانواده ها نیز تصور 
کنن��د فرزندانش��ان را به یک ج��ای بی پناه 
می فرس��تند. رهب��ر انقاب اس��امی درباره 
آم��وزش مجازی و برخ��ی زیان های احتمالی 
آن خاطرنشان کردند: راه اندازی شبکه شاد، 
اقدام بس��یار خوبی اس��ت اما آموزش مجازی 
نباید موجب ش��ود که دانش آموز در معرض 
آس��یبهای فضای مجازی و خطرات اخاقی و 

اعتقادی قرار گیرد.
ایشان به بُعد پرورش��ی در آموزش و پرورش 
اش��اره کردن��د و ب��ا گایه از ک��م توجهی به 
فعالیتهای پرورش��ی و عق��ب ماندگی در این 
زمین��ه به رغ��م تأکیدهای مک��رر، گفتند: با 
توج��ه به موضوع آموزش مج��ازی، باید برای 
فعالیتهای پرورش��ی، ش��یوه های جدیدی را 
طراحی کرد تا این موضوع مورد غفلت بیشتر 
ق��رار نگی��رد. رهبر انقاب اس��امی، مدارس 
پرورش استعدادهای درخشان یا همان سمپاد 
را از مس��ائل مهم و اساسی آموزش و پرورش 
خواندند و با اش��اره به اباغ مصوبه مربوط به 
مدارس س��مپاد که با تأخیر هم انجام ش��د، 
بر جدی گرفتن موضوع شناس��ایی و پرورش 
استعدادهای درخشان تأکید کردند و افزودند: 
جایگاه کش��ور در المپیاده��ا نیز باید بهبود و 
ارتقاء یابد زیرا در سال های اخیر وضعیت ما 

برجسته نبوده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به وضعیت 
مهد کودک ها و پیش دبستانی ها اشاره کردند 
و با اظهار تأس��ف از رها ب��ودن مهدکودک ها 
به دلیل اختافات برخی دستگاههای دولتی، 
گفتند: براس��اس گزارش های رسیده وضیعت 
مهدکودک ه��ا ب��ه هیچ وجه خوب نیس��ت و 
نبای��د به مهد کودک ها ن��گاه مراکز خدماتی 
داش��ت بلکه مراکز مهم آموزش��ی و پرورشی 
هس��تند. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
با اش��اره ب��ه اص��رار غربی ها ب��رای نفوذ در 
آموزش و پرورش کش��ورها با انگیزه تحمیل 
س��بک زندگی غربی، از سند ۲۰۳۰ و یا نفوذ 

در آموزش و پرورش برخی کشورهای منطقه 
به عن��وان نمونه  ی��اد کردند و گفتن��د: امروز 
فلس��فه اجتماعی غرب در خود غرب شکست 
خ��ورده و مظاهر فس��ادانگیز آن از هالیوود تا 

پنتاگون کامًا نمایان است.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر حساس��یت 
در مقابل نفوذ دش��من افزودند: دشمن قصد 
دارد کاری را که بوس��یله نظامی از انجام آن 
ناتوان اس��ت، با نفوذ و از راه هایی مانند سند 
۲۰۳۰ و س��اختن انسان هایی تربیت کند که 
مثل او فکر و اهداف عملیاتی او را پیاده کنند 

تا زمینه غارت ملتها فراهم شود.
رهب��ر انق��اب اس��امی در بخ��ش پایان��ی 
سخنانش��ان، اقدام دولت امارات متحده عربی 
در عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی 
را خیانت��ی به دنیای اس��ام، جه��ان عرب و 
کش��ورهای منطقه و به مسئله مهم فلسطین 
خواندن��د و گفتند: البته ای��ن وضعیت دیری 
نخواه��د پایید ام��ا لکه ننگ آن بر پیش��انی 
کس��انی که غصب کش��ور و آواره کردن ملت 
فلس��طین را به بوته فراموشی سپردند و پای 
صهیونیس��تها را در منطقه ب��از کردند، باقی 
خواهد ماند. ایش��ان با ابراز تأسف از همکاری 
دول��ت ام��ارات متح��ده عرب��ی ب��ا اقدامات 

قس��اوت آمیز رژی��م صهیونیس��تی و عناص��ر 
خبیث صهیونیس��ت در هیأت حاکمه آمریکا 
علیه مصالح جهان اس��ام و منطقه، افزودند: 
امیدواریم اماراتی ها زودتر بیدار ش��وند و این 

کارشان را جبران کنند.
پیش از س��خنان رهبر انقاب اسامی، آقای 
حاجی میرزای��ی وزی��ر آموزش و پ��رورش با 
بیان گزارش��ی از فعالیت های ای��ن وزارتخانه 
گف��ت: تولی��د بس��ته و محت��وای یادگیری، 
سیاست گذاری در فرایند جذب و به کارگیری 
معل��م، ط��رح هر دان��ش آموز ی��ک مهارت، 
افزایش حق��وق معلمان، آغاز عملیات احداث 
۴۳ هزار واحد مس��کن فرهنگی��ان و افزایش 
ظرفیت دانشگاههای فرهنگیان جزو برنامه ها 

و اقدامات آموزش و پرورش است.
آقای حاجی میرزایی سرعت آموزش و پرورش 
در واکن��ش ب��ه کرونا را مناس��ب دانس��ت و 
گف��ت: کمتر از یک هفته پس از کرونا، برنامه 
تلویزیونی آموزش��ی و حدود ی��ک ماه بعد از 
آن، شبکه شاد را راه اندازی کردیم و در سال 
تحصیلی جدید نیز تضمین می دهیم که همه 
دانش آموزان به آموزش دسترس��ی داش��ته 
باش��ند. پایگاه اط�اع رس�انی دفتر مقام 
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رئی��س  جمهور به وزارتخانه های اقتصاد، رفاه، بانک مرکزی 
و س��ازمان برنامه و بودجه مأموریت داد طرح های جدیدی 
در خصوص تسهیات خرید کاال را برای حقوق بگیران ارائه 
کنند. حجت االس��ام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه 
س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید کرد: با وجود اینکه 
تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع ویروس کرونا 
در برخ��ی حوزه ها لطماتی را به اقتصاد کش��ور زده اس��ت 
اما دولت تمام تاش خود را به کار بس��ته اس��ت که در حد 
امکان فضای توس��عه و رونق در تولید و کسب وکار را حفظ 
کند و در عین حال تأمین کاالهای مورد نیاز مردم مس��یر 

خ��ود را ادامه دهد.  رئیس جمهور اختصاص تس��هیات و 
وام ه��ای خاص در ابتدای س��ال ج��اری ب��رای خانوارها و 
صاحب��ان کس��ب وکارهای زیان دی��ده از محدودیت ه��ای 
کرونایی را از جمله اقدامات دولت برای جبران خس��ارت ها 
و زیان های واردش��ده به زندگی مردم عنوان و مقرر کرد که 
وزارتخانه های رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه 
و بودج��ه طرح های جدیدی در خصوص تس��هیات خرید 
کاال را برای حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که درآمد 

ثابت و مشخص دارند، پیگیری و اجرا کنند.
روحان��ی با تأکید بر اینکه تأمی��ن کاالهای ضروری و مورد 

نی��از مردم و کنترل و مدیریت قیمت آنها اولویت نخس��ت 
دولت است، اظهار داشت: دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت 
که موضوع کاالهای اساس��ی موجب نگرانی مردم ش��ود و 
در این جهت دس��تگاه های مرتبط، ب��ا برنامه ریزی منظم و 
ب��ا هماهنگی عم��ل خواهند کرد. رئیس جمه��ور در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: دولت همان طور ک��ه تاکنون اجازه نداده 
اس��ت مش��کات و معضات برنامه های اقتصادی کشور را 
مختل کند، با هماهنگی ها و اقدامات مؤثر تاش خواهد کرد 
الیحه بودجه س��ال آینده را با توجه به واقعیات پیِش رو به 

مجلس ارائه کند. پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری

ادامه از صفحه اول
و توافق با نظارت رهبر معظم انقاب بوده و ایشان 

در جریان ریزترین مسائل آن قرار داشتند.
در واق��ع نوعی رفت��ار کردند ت��ا بخواهند رهبری 
نظام را در شکست سیاست رویکرد خود به آمریکا 
شریک کنند. در حالی که اینگونه نبود، رهبر معظم 
انقاب در چندین نوبت فرمودند که من در جریان 
ریز مذاکرات قرار ندارم، حتی در باره ش��روطی که 
به تیم مذاکره کننده اباغ فرموده بودند نیز گفتند 
اگر این ش��روط در توافق اعمال شده بود، اینگونه 
نمیشد. رهبر معظم انقاب حتی گفته بودند توافق 

نکردن بهتر از توافق بد است.
این افراد اکنون که سیاستهای آمریکا علیه ایران با 
شکس��ت مواجه میشود، سعی بر این است تا دلیل 
این شکس��تها را سیاس��تهای خود، وجود برجام و 
سیاستهایی معرفی کنند که از سوی وزارت خارجه 
و ش��خص وزیر معرفی شود. هر چند نافی زحمات 
دستگاه دیپلماسی در طول سالها خدمت نیستیم،

اما نمیت��وان نقش اساس��ی و اصل��ی رهبر معظم 
انقاب اس��امی را نادیده گرف��ت یا حتی کمرنگ 
جلوه داد. به اقرار کارشناس��ان و نخبگان سیاس��ی 
حت��ی کش��ورهای غرب��ی، رهب��ر معظ��م انقاب، 
یک استراتژیس��ت بی بدیل اس��ت که توانسته هر 
آنچ��ه که تاکنون آمریکا و اروپ��ا علیه ایران به کار 
بردهاند، خنثی کند. س��خنان، مواضع، سیاس��تها، 
پیش بینیها و دور اندیشیهایی که ایشان در مقابل 
اقدام��ات آمریکا علی��ه جمهوری اس��امی ایران، 
چ��ه در برجام،چه در منطقه و چه در سیاس��تهای 
دیگر،اتخاذ کردهاند،باعث ش��د تا ترامپ از رسیدن 

به اهداف خود محروم شود.
یکی از مهمترین تصمیماتی که رهبر معظم انقاب 
گرفتند و قاطعانه بر آن تأکید کردند، مذاکره نکردن 
با آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی 
این کش��ور است. در حالی که اگر همچون ماجرای 
برجام، نظ��ام تصمیم به مذاکره با ترامپ میگرفت، 
اکنون شکس��تهایی که آمریکا در مجامع بینالمللی 

متحمل شده است، وجود نداشت.
ضمن آن که نباید حضور ش��خصیتی چون دونالد 

ترامپ را در کاخ سفید نادیده گرفت.
انزوا و اس��تیصال آمری��کا در مقابل ای��ران نتیجه 
سیاستهایی اس��ت که رهبر معظم انقاب اسامی 

با راهبردی عمیق پیاده کردهاند.
ترامپ از این که ایران را نتوانس��ت وادار به مذاکره 
با خود کند، خشمگین است و همه تاشهای او که 
با شکست روبرو گش��ته،از شکست در فعال کردن 
مکانیس��م ماش��ه، شکس��ت در تمدید تسلیحاتی 
ای��ران و بازگرداندن تحریمهای بینالمللی به خاطر 
مقاومت فعالی اس��ت که در سیاست خارجی نظام 
اس��امی پیاده ش��ده و مبدع آن نی��ز رهبر معظم 

انقاب اسامی است.
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گزارش

واردات آجیل و غذای گربه با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد
نماینده م��ردم رباط کریم در مجلس گفت: اقتص��اد مقاومتی یک اقتصاد 
درونگراست و واردات غذای گربه آن هم با ارز دولتی مغایرت صد درصدی 
با اقتصاد مقاومتی دارد. حجت االسام حسن نوروزی نماینده گفت: ما باید 
به دنبال پیاده س��ازی اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم و این را بدانیم که 

واردات کاالهای غیرضروری مانع پیشرفت اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهار داش��ت: ما امروز باید بدانیم که با توجه به ش��رایط خاص کشور باید 
از ه��در رفت منابع ارزی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که منابع ارزی کش��ور بی 

دلیل صرف تأمین کاالهای لوکس و غیرضرور شود.
 نوروزی خاطرنش��ان کرد: در اقتصاد مقاومتی تنها در مواردی واردات جایز اس��ت 
که امکان تولید آن کاال در داخل وجود نداش��ته باشد و کاالی واردشده یک کاالی 

استراتژیک باشد. فارس

آخوندی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد
نماین��ده مردم مای��ر در مجلس گفت: آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی 
سابق وظیفه خود را این می دانست که مسکن سازی را در کشور توسط 

دولت قفل کند که این کار را هم کرد.
ه��ادی بیگی نژاد با اش��اره به اظه��ارات اخیر رئیس جمه��ور مبنی بر 
ساخت ۴ میلیون و 5۰۰ هزار واحد مسکونی توسط دولت، اظهار داشت: 
واقعا مش��خص نیس��ت رئیس جمهور این عدد را بر چه مبنایی اعام کرده 
اس��ت و پیش��نهادمان هم این اس��ت که رئیس جمهور بگوید که در هر استان 
و شهرس��تانی که این مس��کن ها ساخته شده کجا اس��ت؟ بیگی نژاد با اشاره به 
عملکرد آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی سابق اظهار داشت: برخی می گویند که 
آخوندی ترک فعل کرده اس��ت اما به اعتقاد بنده وی عین انجام فعل را داش��ت. 

آخوندی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.  تسنیم 

آخرین وضعیت طرح بانکداری اسامی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کلیات طرح بانکداری اسامی 
در این کمیسیون تصویب شده است و در حال بررسی جزئیات آن هستیم. 
بناست این طرح در سه قسمت روانه صحن علنی شود. مهدی طغیانی با 
اش��اره به آخرین وضعیت طرح بانکداری اس��امی در مجلس گفت: طرح 
بانک��داری اس��امی در مجلس دهم به نتیجه نرس��ید و مجددا در مجلس 
یازدهم مطرح شد. وی افزود: این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی به 
رأی نمایندگان گذاشته و نهایتاً کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شد. وی 
اظهار داشت: کمیسیون پس از تعطیات مجلس وارد جزئیات این طرح خواهد شد 
ضمن اینکه جزئیات این طرح مفصل بوده و نزدیک به 8۰ صفحه است. وی بابیان 
اینکه طرح نظام بانکداری اسامی، طرح جامعی است گفت: در این طرح به وظایف و 

اختیارات بانک مرکزی و عملیات بانکی پرداخته شده است.  میزان

رهبر معظم انقالب اسالمی: 

اماراتی ها خیانت کردند، امیدواریم زودتر بیدار شوند
نباید دانش آموز مدرسه دولتی شانس کمتری برای قبولی در کنکور داشته باشد

مأموریت روحانی به وزارتخانه های اقتصاد و رفاه برای ارائه تسهیالت به حقوق  بگیران


