
در مذاکرات جدی 
در اعتماد نکردن 
به دشمن مصمم

صفحه 5

 بهره برداری از
 11 هزار و 500 طرح 
اشتغال برکت ویژه 

زنان سرپرست خانوار
صفحه 4

 حمایت بنیاد برکت
از بانوان کارآفرین ادامه دارد

 راهبرد نهایی ایران 
برای ادامه مذاکرات با 1+4 اعالم شد 

صفحه 8

دادستان کل کشور:

امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه 
نیروهای انتظامی و امنیتی است
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1-انتخاب جناب آقای رئیســی به سمت ریاست 
جمهوری و تشــکیل دولت ســیزدهم امیدهای 
زیادی را در بین ملت ایران زنده کرده اســت که 
انشاءاهلل این امیدها تبدیل به اعتماد گردد و ایشان 
بتوانند به وعده های انتخاباتی خویش عمل نمایند. 
در مــدت 8 ماهی کــه از عمر دولت ســیزدهم 
می گذرد کارهای بزرگی انجام گرفته اســت. مهار 
بیماری منحوس کرونا و ســاخت واکســن های 
متعــدد در داخــل، عضویــت در گــروه بزرگ 
اقتصادی، سیاســی شــانگهای، سیاست خارجی 
فعال و اثرگذار مخصوص توســعه روابط اقتصادی 
با همسایگان، آزادسازی سواحل دریا و رودخانه ها 
کــه معضل چندین دهه کشــور بود، ســفرهای 
استانی هیئت دولت از نقاط بسیار برجسته دولت 
آقای رئیسی می باشد. اینکه دولتمردان مشکالت 
و مســائل مردم و کشور را از نزدیک لمس نمایند 
امری بســیار مهم و اساسی می باشــد که الزمه 
رفتار یک مدیر اســالمی و انقالبی است. عالوه بر 
سفرهای اســتانی، حضور آقای رئیس جمهور در 
مکان ها و اجتماعاتی که دارای معضالت ویژه می 

باشند جای تقدیر و تشکر فراوان دارد. 
2-در ســالهای اخیر بزرگترین مشکل پیش روی 
کشــور و مردم مشــکالت و معضالت اقتصادی 
می باشــد که نرخ تــورم و بیــکاری دو رقمی از 
آثار آن می باشــد. مردم عادی نگران سفره روزانه 
خویش هســتند که چگونه درآمدها و هزینه های 

خانوار خویش را تنظیم نمایند. 
به طور منطقــی دغدغه اول آقای رئیســی حل 
مشــکالت اقتصادی کشور می باشد. برای رسیدن 
به یک شــکوفایی اقتصادی داشــتن یک برنامه 
مدون و مشــخص گام اول می باشد. مرحله بعد 
طراحی ســاختار کارآمد و چابک است و مرحله 
سوم به کارگیری افراد کارآمد و دست پاک برای 

اجرای برنامه ها است. 
3-موانع مهم بر سر راه برنامه های اقتصادی دولت 

نیز عبارتند از: 
الف( اقتصاد دولتی و تصدی گری دولت در حدود 

80 درصد اقتصاد کشور. 
ب(دولــت فربه با داشــتن 5 میلیــون کارمند و 

ناکارآمد در ارائه خدمات به مردم. 
ج(درجه کســب و کار در ایران بسیار باالست. در 
دولت اصالحــات 108، دولت احمدی نژاد 117، 
اواخر دولت آقــای روحانی حدود 130، در حالی 
که کشورهای سرمایه پذیر مانند امارات، سنگاپور 

این درجه زیر 10 درصد است. 
ناکارآمــدی بانک ها در ایران با بهــره پولی باال، 
تصدی گری بانک ها و بنگاه داری و عدم توجه به 
حمایت از سرمایه گذاری در داخل، نظام مالیاتی 
غیر عادالنه، گمرکاتی که با تاخیرات بسیار کاالها 
را ترخیص می کنند، مجوزهای طرح اشــتغال زا 
با تاخیرهای چندین ماهه و حتی چندین ســاله 
صادر می شود و در فرایند فوق کشور  بجای جذب 

سرمایه شاهد فرار سرمایه ها است. 
4-عملکــرد مدیران اقتصــادی دولت در مدت 8 
ماهه گذشــته نشان داده است که آنان هماهنگی 
الزم و کارآمــد و موثر را در انجام وظایف خویش 
نشــان نداده اند. ایــن در حالی اســت که دولت 
شــجاعانه در صــدد حــذف ارز 4200 و اصالح 
یارانه ها به سمت عدالت اجتماعی و اقشار آسیب 
پذیر می باشــد و این عمل یــک جراحی بزرگ 
و دردناک در اقتصاد کشــور می باشــد که نیاز به 
مردانی با برنامــه و مدیرانی دارد که در بحران ها 

کارها را به نتیجه برسانند. 
وزیــر محترم اقتصاد به جای اعــالم برنامه اصالح 
ساختار بانک ها و منع آنان از تصدی گری- هر بانکی 
به طور متوســط نزدیک به سیصد بنگاه اقتصادی 
در تملک دارد بگونه ای که بیشــتر خانه های خالی 
متعلق به بانک ها هستند- بانک ها به جای پرداخت 
اعتبارات به افراد سرمایه گذار، پول ها را به بنگاه های 
زیر مجموعه خویش مــی دهند. بهره بانک ها هم 
که قوز باالقوز برای ســرمایه گذاران شــده است. 
اصالح گمرکات و نظــام مالیاتی هم از بزرگترین 
کارهای وزیر اقتصاد می باشد. اما مهمترین برنامه 
تبلیغاتی وزیر محترم پرداخت وام بدون ضامن به 
مردم است. در کجای دنیا و در کدام مرام و مسلکی 
وام بدون ضامن پرداخت می شود آن وقت وام های 
پرداختی در چه مسیری و اهدافی صرف می شود، 
جای سوال دارد. مشکالت خودروسازان که قیمت 
باال و کیفیت پایینی دارند، از دیگر مســائلی است 
که در راس مشــکالت قرار دارد. تا زمانی که مدیر 
عامالن خودروســازان در نهاد ریاســت جمهوری 
تعیین می شــود و دولت اداره این شــرکت ها را 
برعهده دارد، فساد و تباهی در خودروسازان وجود 
خواهد داشت و کشــور نخواهد توانست خودرو با 

کیفیت و با قیمت مناسب تولید کند.

 رئیس جمهور فعال و پرتالش
مدیران اقتصادی ناهماهنگ و ناکارآمد

معاون اول رئیس جمهور:

با متخلفان و اخالل گران در بازار 
با شدت برخورد شود
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ــر ــبـ خـ

با دستور رئیسی؛ سرمقاله

صفحه 2

 عزیزی خادم 2 سال 
از هرگونه فعالیت های فوتبال محروم شد

رأی کمیتــه اخــالق در خصوص شــهاب الدین عزیزی خادم رئیس پیشــین 
فدراسیون صادر شد و رئیس معزول دو سال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال 

محروم شد.
به گزارش فارس،  با حکم کمیته اخالق فدراســیون فوتبال شهاب الدین عزیزی 
خادم رئیس پیشــین فدراسیون فوتبال 2 سال از هرگونه فعالیت های مربوط به 

فوتبال محروم شد. 
در حکمــی که صادر شــده آمــده که شــهاب الدین عزیزی خادم 2 ســال از 
هرگونه فعالیت های فوتبالی محروم شــده است.در رأی کمیته اخالق آمده که 
شهاب الدین عزیزی خادم به مدت 2 سال از کلیه فعالیت های فوتبالی، فوتسالی 
و فوتبال ســاحلی محروم شــده و همچنین 100 میلیون تومان باید به عنوان 

جزای نقدی بپردازد.
همچنین علی سلیمانی به مدت یکسال از کلیه فعالیت های فوتبالی، فوتسالی و 
فوتبال ساحلی محروم شده و باید مبلغ 30 میلیون تومان جزای نقدی بپردازد.
همچنین حســن کامرانی فر دبیرکل فعلی فدارســیون فوتبال هم به مبلغ 40 
میلیــون تومان و وحید فدایی و محمد بابازاده هــم 30 میلیون تومان جریمه 

نقدی شدند.
در رأی کمیتــه اخــالق همچنین اعالم شــده این نفرات در صورت داشــتن 
درخواســت تجددنظر بتوانند با رعایت تشــریفاتی قانونــی مندرج در ماده 63 
آیین نامه اخالق طی مدت یک هفته اعتراض خود را به رأی صادره اعالم کنند.

*مشروح رای فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:
مستندا به مواد 2، 3، 4، 5، 9، 29، 30، 33، 37، 41، 58، 61 و 62 آیین نامه 
اخالق فدراســیون فوتبال و مواد 7، 23، 26 ، 27 و 38 اساســنامه فدراسیون 
فوتبال و مواد 11، 13، 14، 24، 25 و 76 آیین نامه اخالق فدراســیون جهانی 
فوتبال فیفا، بدینوســیله اعالم می گردد آقایان شــهاب الدین عزیزی خادم به 
عنوان رییس فدراســیون، علی ســلیمانی صرمی به عنوان خزانه دار، حســن 
کامرانی فر به عنوان دبیرکل فدراسیون، وحید فدایی به عنوان رئیس دپارتمان 
مالی و محمد بابازاده درویش به عنوان رئیس اســبق دپارتمان حقوقی به دلیل 
نقض مقررات اخالقی فوتبال متخلف شــناخته شده و به موجب دادنامه مورخ 

25 اردیبهشت 1401:
الف( شــهاب الدین عزیزی خادم به محرومیت از دو ســال هر نوع فعالیت در 

فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی
ب( علی ســلیمانی صرمی به محرومیت از یکســال هر نوع فعالیت در فوتبال، 

فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی
ج( حسن کامرانی فر به پرداخت 400میلیون ریال جزای نقدی

د( وحید فدایی به پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی
و( محمد بابازاده به پرداخت 300 میلیون ریال جزای نقدی

)محرومیت مطابق ماده 38 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال شامل هر گونه 
فعالیت اعم از داور، بازیکن، مربی، پزشــک، فیزیوتراپ و فعالیت های مشــابه، 
هرگونه فعالیت های اداری و مدیریتی در حوزه فوتبال، شــرکت در دوره های 
آموزشــی، نامزدی در هر گونه انتخابات فوتبالی، واسطه گر و کارگزاری رسمی 
مسابقات می باشد( محکوم گردیده اند، لذا مستدعی است مراتب به متشاکیان 

ابالغ و تفهیم شود:
1-مســتند به بنــد 1 ماده 63 آیین نامه اخالق و بنــد 4 ماده 103 آیین نامه 
انضباطی محرومیت منــدرج در رای فوق بالفاصله به محض صدور اجرا و ارائه 

درخواست تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد بود.
2-در صورت داشــتن درخواســت تجدیدنظرخواهی با رعایت تشریفات قانونی 
منــدرج در مــاده 63 آیین نامه اخالق ظرف مدت یــک هفته الیحه اعتراضیه 
منضم به رســید پرداخت هزینه دادرسی در وجه فدراسیون فوتبال را به کمیته 

اخالق ارسال کنند.

کمک معیشتی ماه اول به حساب 
همه مشموالن واریز می شود

ادامه صفحه 8

صفحه 6

صاحب امتیاز
علییوسفپور

مشوق های اقتصادی 
فرزندآوری به تنهایی 

کافی نیست

هفته جمعیت و راهکارهای فرزندآوری 
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مرحله نهایی انتخابات پارلمانی لبنان برگزار شد

برتری مقاومت پای صندوق های رای

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری اسالمی 
ایران بر حمایت و تعامل نزدیک با سازمان های مردم نهاد تاکید کرد.

کاظــم غریب آبادی، معــاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق 
بشــر جمهوری اسالمی ایران، امروز دوشنبه در »نشست تخصصی و تعاملی با 
ســازمان های مردم نهاد دارای مقام مشورتی«، که با حضور مقاماتی از وزارت 
امور خارجه و وزارت کشــور برگزار شــد، اظهار داشــت: برنامه ریزی کلیدی 
و ارتباط تنگاتنگ با ســازمان های مردم نهاد، فعال کــردن ظرفیت ها و بهره 
برداری، بکارگیری موثر از ظرفیت های ســازمان های مــردم نهاد، یک مولفه 
کلیدی و اثرگذار  در برنامه های ســتاد حقوق بشر است. غریب آبادی افزود: ما 
به صورت اصولی یک جامعه مردم نهاد قوی در ایران داریم؛ ولی در حوزه های 
مرتبط با حقوق بشر باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم. امروز وقتی از حقوق بشر 

صحبت می کنیم،  پدیده ای است که با تمامی ابعاد زندگی ما سرو کار دارد.
دبیر ســتاد حقوق بشــر تاکید کرد: اگر بتوانیم ارتبــاط و تعامل نزدیکی بین 
ســمن ها و نهادهای حقوق بشــری کشــور برقرار کنیم، از این منظر که هم 
توانمندی و ظرفیت ســازمان های مردم نهاد تقویت شود و هم از ظرفیت آنها 
دستگاه های ما استفاده کنند و دستگاه های اجرایی در قبال مطالبات سمن ها 

پاسخگو باشند و این اقدام بسیار بزرگی خواهد بود.
معــاون امور بین الملل قــوه قضائیه در خصوص ویژگی های ســمن ها، گفت: 
ســمن ها یا در ســطح ملی و یا در ســطوح منطقه ای و بیــن المللی فعالیت 
می کنند. امیدواریم شاهد فعالیت سمن هایی باشیم که از سطح ملی به سطوح 
منطقه ای و بین المللی فعالیت خود را گســترش داده باشند. وی خاطرنشان 
کرد: ســازمان های مردم نهاد در عرصه بین المللی در حوزه حقوق بشر حرف 
اول را از منظــر ارتباطات عمومی با ســطح جامعه می زنند. هر جا کشــورها 
وارد شدند برچسب  سیاســی می خورند، ولی شاکله اساسی در افکار عمومی 
در جهــان را چه در داخل و چه در خارج از کشــور، ســازمان های مردم نهاد 
شــکل می دهند. غریب آبادی همچنین گفت: در شورای حقوق بشر همانطور 
که به کشــورها فرصت اظهار نظر در موضوعات حقوق بشــری داده می شود، 
به ســازمان های مردم نهاد نیز فرصت اظهار نظر داده می شــود در گزارش یو 
پی آر و کمیته های مبتنی بر معاهدات نیز ســمن ها نقش و مسئولیت معادل 
کشــورها دارند. در حالی که این ســطح از مشارکت در سایر سازمان های بین 
المللی وجود ندارد و این حاکی از اهمیت موضوع حقوق بشــر و اهمیت نقش 

سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق بشر است.
دبیر ستاد ستاد حقوق بشر با بیان اینکه معتقدم سازمان های مردم نهاد دارای 
شــخصیت حقوقی هستند، ادامه داد: باید شرایط را فراهم کنیم که سمن ها از 
یک نقش کارآمد، موثر و قوی برخوردار باشند. وی یادآور شد: اگر یک جامعه 

کارآمد و حرفه ای از ســازمان های مردم نهاد در حال فعالیت باشند، در نهایت 
نفع آن به جمهوری اســالمی ایران برمی گردد. شــاید سمن ها ما را پاسخگو 
نمایند را باید توجه داشت که این واقعیت امروز جامعه ما و جامعه بین المللی 
اســت که دولت ها باید هم به مردم خود و هم به افکار عمومی پاسخگو باشند،  

البته زمینه پاسخگویی و توجه ویژه به این امر در کشور ما فراهم است.  
وی در ادامــه با تاکید بر اهمیت حضور ســمن ها در عرصه های داخلی و بین 
المللی ، گفت: برنامه ریزی ما در ســتاد حقوق بشر این است که سازمان های 
عالقمند به موضوعات مرتبط حقوق بشــری  و فعالیت در داخل و خارج را هم 
حمایت کنیم و هم تعامل نزدیک با آنها داشــته باشیم. معاون امور بین الملل 
قوه قضائیه ، افزود: ما در حال احصاء چندین موضوع مهم در داخل ستاد حقوق 
بشر برای تعامل با ســازمان های مردم نهاد. درصدد هستیم میز فعال سمن ها 
را در ســتاد حقوق بشر تشکیل دهیم .  از تشکیل این میز، سه هدف را دنبال 
می کنیم، یک؛ برقراری تعامل نزدیک با سازمان های مردم نهاد. دوم؛ برقراری 
ارتباط سمن ها با دستگاه های اجرایی و سوم؛ تقویت ظرفیت سازی سمن هایی 
که قصد فعالیت در حوزه بین المللی دارند. وی گفت: ستاد حقوق بشر آمادگی 
دارد به ســازمان های مردم نهادی که به دنبال کسب مقام مشورتی هستند، 

کمک کند تا بتوانند در سطح بین المللی فعالیت های خود را توسعه بدهند.
غریب آبادی با اشــاره به گفتگوهای دوجانبه حقوق بشــری با سایر کشورها ، 
گفت: چرا همیشــه دولت ها، در مورد حقوق بشــر باید گفتگو کنند؟ چرا این 
گفتگو در خصوص موضوعات مورد عالقه حقوق بشــری تسری به حوزه رسانه 
ها، محافل آکادمیک، دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد تسری داده نشود؟ 
مما در حال برنامه ریزی برای برگزاری اولین نشست گفتگوهای حقوق بشری 
در ســطح سمن ها با برخی کشورها در ایران هســتیم. االن مقدمات این کار 
انجام شــده و در حال پیگیری است. برنامه ستاد، فراهم کردن زمینه فعالیت 
سمن ها در  این حوزه است. وی در ادامه به برنامه ریزی دیگر در ستاد حقوق 
بشر اشاره کرد و گفت: در اجالس های شورای حقوق بشر موضوعات مختلفی 
در دســتور کار است و متاسفانه شــاهد حضور کمرنگ سمن ها هستیم. باید 
موانع این حضور را برطرف ســازیم. سمن هایی که مشکل دارند، به ما اطالع 

دهند تا این موانع را برطرف سازیم. 
در ادامه این نشســت ، ســعید خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
و رییس مرکز دیپلماســی ســمن ها نیز طی ســخنانی از آمادگی وزارت امور 
خارجه برای همکاری و تعامل با ســمن ها خبر داد. دکتر عباسی، معاون وزیر 
کشور و رییس سازمان اجتماعی نیز دیگر سخنران این نشست بود. همچنین، 
نمایندگان ســازمان های مردم نهاد دارای مقام مشــورتی نیز در بخشی از این 

نشست به طرح  برخی نظرات و پیشنهادات پرداختند.

غریب آبادی در نشست با سازمان های مردم نهاد مطرح کرد

تشکیل میز سمن ها در ستاد حقوق بشر و حمایت و تعامل نزدیک با آنها

 خبر خوش برای جاماندگان 
از دریافت یارانه ها

نایب رییس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
گفت که طبق توضیح رئیس ســازمان هدفمندی 
یارانه ها، سایت سازمان هدفمندی یارانه ها تا آخر 
هفته جاری یا اویل هفته آینده برای ثبت نام افراد 
جامانده از دریافت یارانه راه اندازی شده و سپس 

اطالعات آنها توسط وزارت کار بررسی می شود.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت  و گو با ایســنا 
در توضیح جلســه روز گذشته کمیسیون برنامه و 

بودجه مجلس گفت: این جلسه با حضور پارسانیا 
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها درباره موضوع 
جاماندگان از دریافت تشــکیل شــد که پارسانیا 
گزارشی از پذیرفت کنندگان یارانه و کسانی که به 
ثبــت نام نیاز دارند، ارائه کرد. وی ادامه داد: طبق 
توضیح رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، سایت 
ســازمان هدفمندی یارانه ها تا آخر هفته جاری یا 
اوایل هفته آینده برای ثبــت نام افراد جامانده از 
دریافت یارانه راه اندازی شــده و سپس اطالعات 
آنها توســط وزارت کار بررسی می شود. عالوه بر 
این طبق دستور رییس جمهوری، یارانه افرادی که 
نسبت به قطع یارانه و یا دهک بندی خود اعتراض 

دارند واریز می شــود. میرتاج الدینی با بیان اینکه 
عمده گالیه نماینده ها بــه وزارت کار از عملکرد 
وزارت کار برای تعیین شاخص ها شاخص ها است، 
گفت: وزارت کار به گونه ای شــاخص ها را تعیین 
کرده که افراد زیادی از دریافت یارانه حذف شده 
آن هم کسانی که جز دهک دهم نیستند پس باید 
اصالح شاخص ها انجام شده و تطبیق شاخص ها 
اصالح شود. وی در پایان گفت که این کمیسیون 
هفتــه آینده از وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای بررســی موضوع نحوه ثبت نام جاماندگان از 
دریافــت یارانه و تعیین معیارها و شــاخص های 

حذف یارانه ها دعوت می کند.


