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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت گفت: 
امروز همه مــردم حتی آنهایی کــه به ما رأی 
ندادند نیز نســبت به دولت سیزدهم در ایجاد 
گشــایش و آســایش در زندگی خود امیدوار 
هســتند، لذا همه وزارتخانه ها، ســازمان ها و 
اســتانداران وظیفه دارند برای رفــع موانع و 
مشــکالت به ویژه در زمینه اشتغال و مسکن 

گام های ماندگار و سازنده ای  بردارند.
به گزارش انتخاب، ابراهیم رئیسی، پس از 
رای اعتماد اعضای دولت به استانداران جدید 
بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد، برخورداری از 
روحیه انقالبی و کارآمدی را از شــاخصه های 
اصلی انتخاب مدیران و اســتانداران دانست و 
تأکید کرد: امروز همه وظیفه داریم با حرکت 
جهادی و انقالبی و با اولویت بندی نسبت به رفع 

مشکالت مردم گام برداریم.
وی افــزود: از اســتانداران انتظــار داریم 
مهم ترین مســایل و مشــکالت مردم استان 
را شناســایی کنند و همــه ظرفیت ها را برای 

برطرف ساختن مشکالت به کار بگیرند.
مدارس اول مهر بازگشایی می شود

رئیس جمهور همچنین در جلســه هیات 
دولت بر ضرورت بازگشــایی مدارس در اول 
مهرماه تاکید کرد و گفت: فعال به خاطر شرایط 
کرونایی، مدارس به صورت مجازی و در برخی 
مناطق به صورت ترکیبی از مجازی و حضوری، 
فعالیت خود را آغاز می کنند تا به مرور با بهتر 
شدن شــرایط، شــاهد آموزش حضوری در 

مدارس کشور باشیم.
وی با اشاره به آغاز ســال تحصیلی جدید و 
با تاکید بر ضرورت رســیدگی و حل مشکالت 
فرهنگیان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
دســتور داد پرداخت مطالبات معوقه از جمله 

حق الزحمه معلمان را در دستور کار قرار دهد.
رئیسی در ادامه  تصریح کرد: وزارت آموزش 
و پرورش و مدیران مــدارس باید برنامه ریزی 
دقیق و مشــخصی  براساس شــرایط شهرها 
و اســتان های کشــور از نظر بیماری و شمار 
دانش آموزان در کالس هــا برای حضوری و یا 

غیرحضوری بودن کالس ها داشته باشند و آن 
را با دقت اجرا کنند.

 رئیس جمهور با بیان اینکه تردیدی نداریم 
فعالیت آموزشی در مدارس و دانشگاه ها باید در 
زمان خودش آغاز شود، تاکید کرد: آموزش اعم 
از مجازی، حضوری یــا ترکیبی باید مدیریت 
شده باشد. اگر در جایی امکان آغاز آموزش از 
اول مهر به شکل حضوری نیست، این نباید تا 

آخر سال تحصیلی ادامه یابد.
رئیســی ادامه داد: آموزش مجازی باید در 
نهایت به مدت ۱۵ روز تا یک ماه باشــد و بعد 
از یک ماه  به آموزش حضــوری و یا ترکیبی از 
آموزش حضوری و مجازی تبدیل شود و حتماً 
باید آموزش حضوری را در کنار آموزش مجازی 

داشته باشیم.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت انتخاب 
یک ســخنگو برای آموزش و پــرورش برای 
اظهارنظر و اطالع رســانی  دقیق و واحد تاکید 

کرد.
رئیســی همچنین در ادامه درباره موضوع 
رتبه بندی معلمــان که در مجلس شــورای 
اســالمی درحال رسیدگی اســت، با تاکید بر 
ضرورت انجام یک کار دقیق و کارشناســی در 
این زمینه با همراهی مجلــس و دولت، گفت: 
متأســفانه در طرح رتبه بندی معلمان، آنچه 
در وهله اول به اذهان تداعی می شــود، بحث 
مالی و پرداخت ها اســت، درحالی که مباحث 
مالی فقط یک بخش از طرح رتبه بندی است و 
این طرح اساســا برای ارتقای جایگاه معلمی و 
هویت، منزلت و جایگاه معلم و البته معیشــت 

معلم است.

رئیسی همچنین با اشاره به مشکالت ناشی 
از خشکسالی در کشور، بر تامین اعتبارات الزم 
از سوی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی برای 
پرداخت خسارات خشکسالی به کشاورزان و 

باغداران تاکید کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
با تاکید بر لزوم تکریــم و توجه جدی به ارباب 
رجوع، اظهار داشت: وزرا و روسای دستگاه های 
اجرایی حتما کسانی را برای بررسی اینکه در 
زیر مجموعه خودشــان با ارباب رجوع چگونه 
رفتار می شــود و چگونــه مشــکل آنها حل 

می شود، تعیین کنند.
رئیسی ادامه داد: وزرا و روسای دستگاه ها 
شــخصا این موضــوع را پیگیری کننــد تا از 
حــال ارباب رجوع مطلع شــوند. بازرســانی 
را بگذاریــد کــه ببینند بــا کســانی که به 
 دستگاه های دولتی مراجعه می کنند، چگونه 

برخورد می شود.
رئیس جمهــور در ادامه با تاکیــد بر لزوم 
شایســته گزینی در انتصاب ها اظهار داشت: 
خیلی مهم اســت که مــردم ببیننــد آیا آن 
شــاخص هایی که در دولت تعیین شــده در 
انتصاب هــا لحاظ می شــود یا خیــر. مردم و 
جوانان، در فضای حقیقــی و مجازی نظاره گر 
هستند تا ببینند کسانی که انتخاب می شوند 
با این شاخص ها همخوانی دارند یا نه؟ آنجایی 
که همخوانی دارد مورد استقبال قرار می گیرد 
و آنجاهایی که احیانا مورد سوال هست، طبیعتا 

ابهام ایجاد می شود.
رئیســی تصریح کرد: تاکیــد دارم حتما از 
بازنشستگان اســتفاده نشــود، چون خالف 
قانون اســت. نص صریح قانون است که نباید 
از بازنشسته استفاده شــود. در مواقعی هم که 
یک ضرورت جدی اقتضــا می کند، باید مورد 
اضطراری را به صورت اضطراری حل کنیم، و نه 

اینکه دائمی شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: مسئوالن دولتی 
باید به قانون منع بکارگیری بازنشســتگان در 

دستگاه های دولتی پایبند باشند.

سخنگوی فراکسیون مســتقلین والیی، 
گفت: افراد باید خودشان به اجرای موازین شرع 
و قانون اهتمام داشته باشند وگرنه بازرس که 
نمی خواهد برود در سلول بنشیند و همراهی 
کند؛ به نظرم ایــن بازدیدها فرمالیته اســت 
و اســاس کار باید درست شــود. هم کسی که 
مسئولیت می دهد و هم کسانی که مسئولیت 
می گیرنــد باید بداننــد که چه مســئولیت 
ســنگینی دارند، به وظایف خود آگاه باشــند 
و گرنه دو روز کنترل می شــود و بعد اجحاف 

اعمال می شود. 
غالمرضا نوری نماینده مردم بستان آباد در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، در رابطه با این مســاله کــه »قوه قضائیه 
اخیرا اعالم کرده است که معاونت زنان ریاست 
جمهوری می تواند جهت بازدید به زندان زنان 
برود، این در حالی اســت کــه چنین اجازه ای 
به دولت گذشــته داده نمی شد، این نزدیکی و 
همگرایی باعث ایجاد این شــائبه می شود که 
شــاید در نظارت و بازرسی ســهل انگاری یا از 
برخی نواقص چشم پوشی شــود«، گفت: این 
بستگی به انصاف آن کسی که برای بازدید رفته 
دارد و انتظار این است که واقعیت هایی که دیده 
می شود یا وجود دارد منعکس شود. اگرچه که 
در این همسویی ها احتمال دارد مقداری ضریب 
اطمینان گزارشــات را پایین بیــاورد، اما باید 

تالش شود که واقعیت ها منعکس شود.
عضــو فراکســیون مســتقلین والیــی 
همچنین ادامه داد: در خصــوص اتفاقاتی که 
در آنجا)زندان( رخ داد و بعضی از فیلم هایی که 
بیرون آمد، این اتفاقات زیبنده نظام جمهوری 

اســالمی نبود. خیلی هم زود حمله شد به این 
که سرباز یا مامور خاطی را بازداشت کنند؛ اما 
من اعتقادم بر این است که آن ها خطا کرده اند 
اما کســانی که قانون اساســی را بلد هستند، 
مســئولیت کالن دارند و می داننــد این کارها 
خالف است و چطور باید با زندانی برخورد شود، 
آن ها باید مورد بازخواست قرار گیرند نه صرفا 

یک مامور.
 وی افزود: تصاویر هم ظاهرا نشان می دهد 
که این ها یک اتفاقات تکــراری بوده و در حال 
تکرار بــوده که خیلی دردناک بود. متاســفانه 
این ها متعرض آبروی نظــام و ارزش های نظام 
می شــود. این برخورد اولیه اگرچه شروع بدی 
هم نبود اما نباید فقط با آن پایین دست ها و دوتا 
سرباز و مامور برخورد کنند چراکه مقصر اصلی 
کسی است که وظیفه قانونی و شرعی خودش 
را می داند که چطور باید از زندانی مراقبت شود 
و در زیــر مجموعه اش این اتفاقــات افتاده که 
حاال اگر می دانسته خیلی بد و اگر نمی دانسته 

خیلی بدتر.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم، 
خاطرنشــان کرد: انتظار اســت که با همچین 
رده هایــی برخورد شــود و خیلــی هم جدی 
برخورد شــود و ما دیگر چنین صحنه هایی را 
شاهد نباشیم و فضا یک فضای منطبق با موازین 

شرعی و ارزش های نظام اسالمی باشد.
نوری در پاسخ به ســوالی پیرامون ضرورت 
نظارت نهادهــای مدنی خارج از قــوه قضائیه 
بر زندان ها مانند انجمــن حمایت از زندانیان، 
تصریح کرد: اگر مســئوالن نخواهند در مسیر 
درست حرکت کنند این فایده ندارد، مقطعی 

می شود که مثال یک روز بازدید وجود دارد و به 
زندانیان هم هشــدار داده شود که اگر اعتراض 
کنند عواقب خواهد داشــت، در مجموع روش 

این چنینی کمتر نتیجه بخش است.
سخنگوی فراکســیون مستقلین والیی در 
رابطه با بحث مطرح شــدن جدایی ســازمان 
زندان ها از قوه قضائیه و قــرار گرفتن به عنوان 
زیرمجموعه وزارت دادگســتری بــه منظور 
نظارت بهتر و بیشتر نمایندگان، خاطرنشان : به 
نظرم اگر قوه قضائیه بتواند در انجام این وظایف 
خود قانون و شــرع را رعایت کند، به این شکل 
که در اختیارشان اســت و موضوع استقالل قوا 
مطرح است، بهتر است. ما واقعا قوه قضائیه ای 
می خواهیم که مستقل باشد؛ البته این استقالل 
برای این نیســت که هرکاری دلشان خواست 
انجام بدهد؛ این اســتقالل به معنای آن است 
که بدون تاثیرپذیری از هیچ جریان سیاسی-

جناحی و فشارها از مقامات باال و پایین و بدون 
مالحظات عدالت را اجرا کند.

وی در پایان خاطرنشــان کرد: اگر خود قوه 
قضائییه بتواند این را اجــرا کند، خیلی بهتر از 
این اســت که این نهاد را بدهیم به جای دیگر 
چــون در آن زمان بحث اختالل مســئولیت و 
ماموریت قوا به وجود می آید. اما این اتفاقات که 
فیلم در آمد اگر اصالح نشود و زمانی که فیلم آن 
منتشر می شــود این تقاضاها تحریک می شود 
که یک جای دیگر بیاید نظارت و کمک کند یا 
تغییر ساختار بدهیم که ما هم بتوانیم نظارت 
کنیم. اما اگر قوه قضائیه عادل باشد و این عدالت 
را در تمام سطوح و شئون بتواند اعمال کند در 

این صورت همین استقالل بهترین وجه است.

گفتوگوخبر

رئیسی در جلسه هیات وزیران 

حتی آنهایی که به ما رأی ندادند هم به دولت سیزدهم امیدوارند 
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جدل آبی ایران - عراق به دیوان بین المللی دادگستری می رود؟

کارت فشار »آبی« 
بغداد به تهران

آنچه عبدالفتاح سیســی، رئیس جمهور 
مصر چند ماه پیش خطاب به اتیوپی گفت، 
فکت واضح و روشــنی بــود از اینکه چگونه 
مسائل زیست محیطی و در رأس آنها مسئله 
آب می تواند نظام های سیاسی را به جان هم 
انــدازد. نکته دیگری که اظهارات سیســی 
یادآوری می کــرد این بود که پیشــرفت  و 
توســعه ها نه تنها نتوانسته به آن جنگ های 
سنتی بر سر منابع طبیعی پایان دهد، بلکه 
آنها را تشــدید هم کرده اســت.  اوایل بهار 
امسال، سیسی وقتی در مراسم گشایش یکی 
از ایستگاه های تصفیه آب در کشورش حضور 

یافته بود، به تندی خطاب به اتیوپی گفت که 
»به ســهمیه ما از آب رود نیل دست درازی 
نکنید؛ زیــرا همه گزینه ها مطرح اســت.« 
دعوای مصر، اتیوپی و سودان بر سر نیل و سد 
النهضه به سازمان ملل کشیده شد و کماکان 
ادامه دارد. وساطت الجزایر هم نتوانسته بر آن 
فائق آید. در اینجا، یعنی خاورمیانه هم مانند 
شــاخ آفریقا و مصر، کار دعــوای آب ممکن 
اســت به جاهای باریک بکشــد؛ کمااینکه 
مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق 
دیروز از احتمال شــکایت از ایران به دیوان 

بین المللی دادگستری خبر داد...

 شرایط بانک ملی حاکی از وخامت اوضاع در سیستم پولی است

 زيان دهی بزرگترين بانک ايران 
در هاله ای از ابهام

چرتکه 3


