
]شهروند[ حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی  
برای  آمریکا  شکست خورده  تالش های  به  اشاره  با 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت: »آمریکا که بسیار 
ج شده، هرچه فحش عالم بوده نثار  روشن از برجام خار
برجام کرده، بقیه کشورها را به خروج از آن تشویق کرده 
ارتباط  ایران  با  که  رفته  کشورهایی  تهدید  دنبال  به  و 
درون  مکانیزم  از  می خواهد  حال  و  داشتند  اقتصادی 
برجام استفاده کند و دیدیم که یک قدم هم نتوانست 
بردارد.« او که در جلسه صبح چهارشنبه هیأت دولت 
صحبت می کرد، در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی 
درخصوص به کارگیری مکانیزم ماشه، گفت: »در دنیا دو، 
سه کشور هستند که به آمریکا چسبیده اند، یکی رژیم 
کشور  آن یکی، دو  نامشروع صهیونیستی است و جز 
کوچک. جز این، کسی آمریکا را همراهی نکرده و از االن 
پیروزی ملت ایران را در روزهای شنبه و یکشنبه هفته 
بعد تبریک می گویم.« او ادامه داد: »آمریکایی ها به دنبال 
این بودند که ما را به فروپاشی اقتصادی بکشانند و تصور 
می کردند تا خرداد و تیرماه ما را به فروپاشی اقتصادی و در 
مردادماه به فروپاشی اجتماعی می کشانند و تا بهمن ماه 
به فروپاشی امنیتی می رسانند. چنین فکر کودکانه ای در 
ذهن کاخ سفید بود.«  روحانی در پاسخ به ادعای ترامپ 
گفت:  هم  ایران  اقتصاد  24 درصدی  منفی  رشد  درباره 
اعالم  اخیر طبق  اقتصادی مان در طول سه ماه  »رشد 

بانک مرکزی منهای شش دهم است و ما در کشاورزی و 
صنعت رشد مثبت داشتیم. پارسال هم برخالف اینکه 
پایانش به کرونا خورد، اما رشد اقتصادی بدون نفت ما 
مثبت یک ویک دهم بوده است. امیدواریم امسال هم 

بتوانیم به رشد مثبت اقتصادی برسیم .«
از  دیگری  بخش  در  کشورمان  رئیس جمهوری 
نیاز  مورد  کاالهای  و  اجناس  گرانی  به  صحبت هایش 
عزیز  مردم  که  می کنیم  اعتراف  »امروز  پرداخت:  مردم 
مواد،  این  اصل  لحاظ  از  غذایی  مواد  تأمین  در  ایران! 
موجودی داریم و در بازار وجود دارد اما قیمت ناعادالنه، 
بخشی  دلیل  او  نادرست است.«  و  غیرمنصفانه، غلط 
از این مشکالت را سیستم توزیع کاالها عنوان کرد و در 
این باره توضیح داد: »کاال وجود دارد، اما در بازار به درستی 
عرضه نمی شود. ما باید پایش و نظارت داشته باشیم و 
باید تعزیرات حکومتی با تمام توان در بازار باشد و قوه 
قضائیه هم آماده است.« او بخش دیگری از مشکالت 
مرتبط  بازرگانی  وزارت  نبود  به  را  روزها  این  اقتصادی 
بازرگانی  باید وزیر  گفت: »گفتیم  این باره  دانست و در 
مستقل داشته  باشیم که نشد و اینکه نشد ملت ضرر 
کرد. ما اگر وزیر مستقل داشتیم وضع بازار به مراتب بهتر 
از این بود. وزیر به مجلس معرفی می کنیم و رأی کافی 
نمی آورد. البته این حق مجلس است و من نمی خواهم 
اما شرایط ما شرایط خاصی است. ما در  ایرادی بگیرم 

شرایط تحریم هستیم. این حرف دقیق نیست. ما در 
دولت قبلی هم مدتی در تحریم بودیم، اما االن در جنگ 
مواجهیم.  اقتصادی  تروریسم  با  و  هستیم  اقتصادی 
دنبال  دریاها  در  را  ما  کشتی های  چطور  که  می بینید 

می کنند.« 
به  را  دولت  روزها  این  که  منتقدانی  به  خطاب  او 
توان  حد  در  »ما  گفت:  هم  می کنند  متهم  بی اعتنایی 
خود در زمینه حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران 
تالش می کنیم و کسی فکر نکند و نگوید که قیمت ها 
در بازار باال رفت و اینها به فکر ما نبودند. کسی فکر نکند 
دولت دست روی دست گذاشته است. ما در حال تالش 
هستیم که مشکالت مردم کم شود، هر چند مردم هم در 

شرایط سختی هستند.« 
او در پایان صحبت هایش از پرداخت 3 هزار میلیارد 
درباره  و  داد  خبر  پرستاران  مطالبات  از  تومان 
»برای  گفت:  هم  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 
داشته  مردم  رفاه  برای  خوبی  حرکت  بتوانیم  اینکه 
دولت  است.  گرفته  صورت  خوبی  تالش های  باشیم، 
۳۲ هزار میلیارد تومان سهام را واگذار کرد برای اینکه این 
انجام شود. ان شاء اهلل امروز هم در جلسه دولت  کار 
حقوق  همسان سازی  برای  باید  که  کارهایی  درباره 
بحث  شود،  انجام  کشوری  و  لشکری  بازنشستگان 

خواهد شد.« 
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نوزادان پدر نامعلوم 
با حکم دادگاه 

شناسنامه می گیرند 
 نوزادانی که پدر آنها نامعلوم 
است با صدور حکم دادگاه 

شناسنامه آنان با نام خانوادگی 
مادر صادر می شود. سیف اهلل 

ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت 
احوال،  در این زمینه گفت: 

»فرآیند صدور شناسنامه برای 
نوزادان در ایران شامل چهار 

قسمت است؛ نخست پدر و 
مادر دارای عقد رسمی که برای 

دریافت گواهی والدت و گرفتن 
شناسنامه نوزاد خود مراجعه 

می کنند و ثبت احوال هم برای 
این گونه نوزادان شناسنامه 

صادر می کند. دسته دوم شامل 
پدر و مادرانی است که عقد 

شرعی دارند اما عقد ثبتی ندارند، 
در این گونه موارد پدر و مادر به 

اتفاق برای تنظیم سند 
شناسنامه نوزاد مراجعه 

می کنند. دسته دیگر فرزندانی 
هستند که حاصل ازدواج زنان 

ایرانی با اتباع خارجی هستند که 
قانون این گونه فرزندان نیز 

تصویب شده و در داخل ایران 
برای گرفتن شناسنامه این 

فرزندان به استانداری ها و در 
خارج از کشور به کنسولگری های 

ایران در خارج از کشور مراجعه 
می کنند و طی فرآیند اداری این 
افراد نیز می توانند شناسنامه 

بگیرند. دسته چهارم فرآیند 
گرفتن شناسنامه برای نوزادان 

شامل فرزندانی است که پدر آنها 
نامعلوم است. در این گونه موارد 

باید به دادگاه مراجعه شود تا 
نامعلومی پدر اثبات شود و 

چنانچه دادگاه حکم صادر کند 
ثبت احوال هم برای نوزاد به 

نام خانوادگی مادر شناسنامه 
صادر می کند.

افتتاح۳ بوستان 
جدید در پایتخت طی ۲ 

هفته آینده
سه بوستان جدید در پایتخت 

طی دو هفته آینده در مناطق 14، 
12 و 6 افتتاح می شود. زهرا 

صدراعظم نوری، رئیس 
کمیسیون سالمت، محیط 

 زیست و خدمات شهری شورای 
شهر تهران  درباره افتتاح 

بوستان های جدید در پایتخت 
اظهار داشت: »در روزهای پایانی 
شهریور و اوایل مهر  سال جاری 

از محل اعتبارات کمیسیون 
ماده 7 بوستان وثوق الدوله در 

منطقه 14، بوستان هرندی در 
منطقه 12 و بوستان زندگی در 

منطقه 6 بوستان  در پایتخت به 
بهره برداری می رسند. در حال 

حاضر تهران بیش از 2200 
بوستان  جنگلی، بوستان 

بزرگ مقیاس و محلی و تقریبا هر 
محله از شهر تهران یک 

بوستان دارد. البته از 352 محله 
تهران براساس آخرین بررسی ها 
12 محله فاقد بوستان بود که با 
اقدامات انجام گرفته برای 5 تا 7 
محله تمهیدات الزم برای ایجاد 

بوستان فراهم شد و 
تملک هایی برای گسترش 

فضای سبز در پایتخت صورت 
گرفت. بنابراین می توان گفت 

که تنها 5 محله تهران فاقد 
بوستان است که در  یک  سال 

آینده سازوکار الزم برای ایجاد 
بوستان در این محالت هم 

فراهم می شود و مدیریت 
شهری برنامه ریزی های الزم را 

برای توسعه هر چه بیشتر 
فضای سبز در پایتخت در نظر 

گرفته است.«

روحانی در جلسه هیأت دولت با اشاره به مشکالت اقتصادی، قیمت های موجود را ناعادالنه خواند   

ادامه آموزش ۱۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
»زمینه تحصیل ۱۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل فراهم می شود.« این 
را معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در جلسه شورای آموزش وپرورش 

شهر تهران گفت. 
ح چند موضوع در این جلسه گفت: »دستورالعملی در مورد  او با اشاره به طر
منظور  شد.  پیگیری  تحصیل  از  بازمانده  الزم التعلیم  افراد  تحصیلی  پوشش 
افراد زیر ۱۸ سالی است که نمی توانند وارد متوسطه اول و دوم شوند؛ از این رو 
آموزش وپرورش بنا دارد این افراد را تحت پوشش تعلیم و تربیت بگیرد که بدین 
ح  منظور امسال آموزش ۱۰۰ هزار نفر هدف گذاری شده است.برای اجرای این طر
از  استفاده  اینکه  ضمن  می شود  ابالغ  اجرایی  دستگاه های  به  دستورالعملی 
ظرفیت خّیرین در این زمینه راه گشاست که چندین خّیر نیز اعالم آمادگی کرده اند؛ 
به عالوه برای تحقق این مهم از ظرفیت »ان جی او«ها و سمن ها نیز استفاده 
برگزاری  و  ح  طر این  اجرای  دهند.  آشتی  آموزش  با  را  دانش آموزان  تا  می شود 

کالس ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی خواهد بود. 
با توجه به آموزش از طریق فضای مجازی باید پیگیری شود که آموزش کیفیت 
باالیی داشته باشد. در مورد انبوه سازان به ویژه در منطقه ۲۲ مقرر شده بود تا به 
ازای هر ۲۰۰ واحدی که ساخته می شود مدرسه ای در کنار آن تجهیز شود؛ منتها این 
احکام اجرا نشده و بنا شد در نامه ای به ریاست شورا اسامی انبوه سازان ارسال و 
موضوع پیگیری شود، ضمن اینکه  انبوه سازانی که  هزار واحد می سازند نیز باید 

مدرسه احداث کنند که این مهم نیز باید به دقت اجرایی شود. 

ح پرداخت یارانه کاالیی به ۶۰ میلیون ایرانی از مهر ماه طر
یارانه کاالیی به ۶۰ میلیون ایرانی از مهرماه امسال پرداخت می شود. در این 
ح که تدوین آن نهایی شده است، ۴۰ میلیون ایرانی، یارانه کاالیی ۶۰ هزارتومانی و  طر

۲۰ میلیون ایرانی، یارانه ۱۲۰هزارتومانی به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس با اشاره به دستور 
کاالهای  تأمین  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  برنامه  و  کمیسیون  کار 
ح را حدود یک ماه پیش  اساسی مردم ازجمله اقشار آسیب پذیر گفت: »این طر
ح کردم که با اقبال بیش از ۸۰ درصدی نمایندگان مجلس شورای  در صحن مطر

اسالمی مواجه و تصویب شد.«
ح تأمین کاالهای اساسی اقشار آسیب پذیر پس از تصویب  او با بیان اینکه طر
در صحن به کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع و درباره تأمین منابع و نحوه پرداخت 
ح روز سه شنبه تقریبا در کمیسیون برنامه  و  آن تصمیم گیری شد، افزود: »این طر
بودجه نهایی شده و حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه  سال ۹۹ به آن 
اختصاص داده شده است تا دولت در شش  ماهه دوم  سال نسبت به اجرای آن 

گام عملی بردارد و طبق تکلیف از ابتدای مهرماه امسال الزم االجراست.« 

نماینده سردشت و پیرانشهر

صف کولبران از قاچاقچیان و متجاوزان مرزی جدا شود
با مرگ چهار کولبر در روزهای گذشته و سیاه پوش شدن کودکان این مردان، 
و  متجاوز   ، کولبر صف  می خواهیم  »اگر  گفت:  پیرانشهر  و  سردشت  نماینده 
از یکدیگر جدا شود، باید برای کسانی که کولبری می کنند، امتیازات  قاچاقچی 

خاصی در نظر گرفته شود.«
کمال حسین پور درباره بررسی وضع معیشتی کولبران که با توجه به شرایط 
کشور و بسته شدن بازارچه های مرزی روزهای سختی را می گذرانند، می گوید: »در 
گذشته کارت هایی برای مرزنشینان تعبیه شده بود که با آنها بتوانند کار کنند، 
اما این کارت ها هیچ کارآیی نداشت، حال قرار است این کارت ها ساماندهی و 
تسهیالتی به کولبران داده شود؛ مانند حق واردات کاالهای خاصی تا آنها بتوانند 
گذران معیشت کنند. بازارچه های مرزی فرصتی طالیی است که می توان از آنها 
برای اشتغال زایی، بهبود معیشت مردم و مقابله با تحریم ها استفاده کرد که 

نه تنها تالشی برای ساماندهی  این بازارچه ها نشد، بلکه بسته هم شدند.«
وضع  ساماندهی  برای  مجلس  در  صورت گرفته  اقدامات  درباره  حسین پور 
کولبران  وضع  پیگیر  مهاباد  نماینده  محمودزاده،  آقای  و  »من  گفت:  کولبران 
هستیم، تذکراتی هم به رئیس جمهوری و وزیر کشور دادیم و جلساتی را با اعضای 

کمیسیون امنیت ملی در این باره برگزار کردیم.«
کولبری، نتیجه نبود اشتغال پایدار است؛ کولبران قاچاقچی نیستند و جان 
خود را فدای تأمین معیشت خانواده می کنند؛ همین چند روز پیش یک پسربچه 
در مسیر کولبری دچار حادثه شد.  او برای تأمین نوشت افزار مدرسه اش  کولبری 
می کرد. در چند روز گذشته هم چهار کولبر را کشتند که بچه هایشان یتیم و با 

پیراهن مشکی راهی مدرسه شدند. 
او با بیان اینکه هنگ مرزی می گوید افرادی که کشته شدند، متجاوز بودند، 
، متجاوز و قاچاقچی از یکدیگر جدا شود،  گفت: »اگر می خواهیم صف کولبر
باید برای کسانی که کولبری می کنند، امتیازات خاصی در نظر گرفته شود. 
می شود معابر رسمی و مرزی را مشخص کرد که کولبران از آنها استفاده کنند یا 
کارت هایی را برای مرزنشینان صادر کرد که فعالیت شان تحت کنترل باشد. 
خطر  به  معیشت  برای  مردم  جان  که  داد  انجام  می توان  بسیاری  کارهای 

نیفتد.« 

روی خط  خبر 

همه  وجود  با  و  نیست  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  درباره  بحثی  هیچ  حاضر  حال  در 
محدودیت ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی حفظ شده تا کاالها ارزان به دست مردم برسد. 

این خبر را محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعالم کرد و درباره تأمین کاالی 
بازار و ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: »با وجود همه محدودیت ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کرده ایم تا 
کاالها ارزان به دست مردم برسد، اما شبکه توزیع و افرادی که کاال واردمی کنند، با دالل بازی و 
واسطه گری های متعدد باعث شده اند قیمت کاالیی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود، باالتر 
برود. در جلسه دولت نیز رئیس جمهوری دستورات الزم را برای کنترل بازار صادر کرد. در حال 
حاضر هم اسحاق جهانگیری با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان او و سرپرست وزارت صمت و 
معاونان این وزارتخانه و همه مسئوالن ذی ربط جلسه دارد. معاون اول رئیس جمهوری هم 

مأمور شد تا مسأله گرانی و شبکه توزیع را ساماندهی کند.«
واعظی در ادامه درباره نظام توزیع کاال گفت: »برخی از اقالم فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مربوط به محصوالت و تولیدات داخلی مانند چای و برنج بود، در حالی که بخش 
قابل توجهی از آنها در داخل کشور تولید می شد و از روز اول خواسته همه تولید کننده های 
چای این بود که برداشته شود که البته انجام هم شد. کره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کردیم 
تا مردم در سفره استفاده کنند، اما ۶۰ درصد آن در صنعت استفاده می شد. ارزی که می شد 
در دارو استفاده شود، در صنعت و سایر موارد دیگر استفاده می شد. از طرف دیگر ارزی که 
سال های گذشته و قبل از تحریم با فروش نفت داشتیم، اکنون با آن وفور گذشته نداریم 
و محدودیت داریم. این ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید اولویت بندی کنیم تا به دارو و کاالهای اساسی 

اختصاص یابد که مردم به صورت روزمره استفاده دارند.«
واعظی درباره نوسان قیمت ها در بازار گفت: »تولید خودرو داخلی در مقایسه با  سال 
گذشته و ماه های گذشته افزایش یافته است، اما متاسفانه خودرو به جای آنکه به عنوان 
کاالیی مصرفی استفاده شود، به  یک کاال برای سرمایه گذاری و خرید و فروش تبدیل شده 
است. بر همین اساس دستورالعملی ابالغ کردیم تا خودرو به مصرف کننده ای که قبال 
خودرو نخریده است، فروخته شود. بنا به گزارش ها عده ای در قرعه کشی های خودرو 
شرکت  و خودرو را با قولنامه دستی واگذار می کنند که این روند باید اصالح شود. جلوی 

دالل بازی خودرو باید گرفته و فقط به مصرف کننده فروخته شود.«

او در ادامه صحبت هایش درباره معرفی گزینه جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: »وزارت صمت در گذشته از چهار وزارتخانه یعنی وزارت سنگین، وزارت صنایع، وزارت 
معادن و وزارت بازرگانی تشکیل می شد، اما درحال حاضر یک وزارتخانه شده است. ما از ابتدا 
در تفکیک وزارت بازرگانی تأکید داشتیم اگر سه وزارتخانه دیگر ادغام باشند، حرفی نیست، 
اما وزارت بازرگانی از جنس دیگری است. در دولت وزیری می خواهیم که ارزاق مردم، کاال و بازار 
را نمایندگی کند، باالخره هر کسی وزیر صمت شود، آن قدر برای مسائل صنعت و معدن 
گرفتاری دارد که کمتر به این بخش می تواند بپردازد، مخصوصا امسال که  سال جهش تولید 
است، وزیر باید تمرکز کند تا این شعار و مطالبه رهبر معظم انقالب تحقق پیدا کند. از طرفی 
مجلس دهم پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را تصویب و شورای 
نگهبان نیز با آن موافقت کرد و فقط یک تبصره باقی ماند که به مجلس یازدهم رسید. ما از 
ابتدا که مجلس تشکیل شد، منتظر ماندیم و نشد. وزیر صمت معرفی کردیم و وزیری که 
معرفی شد با همه شایستگی و لیاقتی که داشت، رأی نیاورد. برای انتخاب وزیر جدید 
نمی توانیم وزارتخانه به این بزرگی و مهمی را بدون مطالعه به کسی بسپاریم. بعد از آنکه 
مدرس خیابانی رأی نیاورد، مطالعه و بررسی را شروع کردیم که از ۱۵ تا ۱۶ گزینه به پنج گزینه 

رسیده ایم و از میان این پنج نفر هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی می کنیم.« 

رئیس دفتر روحانی  اعالم کرد:  
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