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»قوت غالب« در خطر گرانی

 دهک های پایین، 
متضرران اصلی افزایش 

قیمت نان هستند

نگاهی به هشتمین دوساالنه  ملی 
مجسمه سازی تهران

معاصر شدن اجباری هنر

تهران، رتبه اول اعتیاد 
دانش آموزی در کشور

حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد، 
واکنش های متناقضی درپی داشت؛

منطقه خضرا، کانون 
خلق و توزیع بحران 

جهانگیری در نخستین جلسه شورایعالی 
عشایر و توسعه روستایی:
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 درباره حضور سلطانی فر در فینال 
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معاون اول رئیس جمهــوری با ابراز نگرانی 
از مهاجرت روســتاییان به شــهرها و پدیده 
حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ اظهار 
داشت: امروز حدود ۱۱ میلیون نفر در حاشیه 
شهرهای کشور زندگی می کنند که موضوعی 
نگران کننده است. این مسئله از چنان اهمیتی 
برخوردار است که مقام معظم رهبری ۴ جلسه 
با حضور سران قوا و مســئوالن ارشد کشور به 
منظور کنترل آســیب های اجتماعی برگزار 

کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاون اول 
رئیس جمهوری، اســحاق جهانگیــری روز 
دوشنبه در نخستین جلسه شورایعالی عشایر 
و توسعه روستایی که به ریاست وی برگزار شد 
با بیان اینکه اقدامات دولت در توسعه و عمران 
روستاها کم نظیر بوده است، گفت: تولید ۱۳۰ 
میلیون تن محصوالت کشاورزی در روستاها 
و بی نیازی از واردات گندم نتیجه سیاست های 
حمایتی دولت از جامعه روستایی و عشایر است. 
وی با بیان اینکه یکــی از مهمترین اهداف 
انقالب اسالمی اســتمرار عدالت و محرومیت 
زدایی در کشور بوده است، گفت: توسعه و عمران 
مناطق روســتایی و عشــایری از اولویت های 
مهم کشور است و نیاز بود تا به منظور افزایش 
هماهنگی، هم افزایی و انسجام بخشی شورای 

عالی عشایر و توسعه روستایی تشکیل شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: توســعه 
پایدار و همه جانبه و خدمت رســانی به جامعه 
روستایی و عشایری جزو وظایف همه دستگاه ها 
اســت و باید در این زمینه اقدامات بیشــتری 

انجام شود.
وی با طرح این پرســش چرا با وجود ایجاد 
زیرساخت ها نظیر آب،  برق و گاز و ارائه خدمات 
آموزشــی و بهداشــتی همچنان مهاجرت از 
روســتاها انجام می شــده اســت، گفت: باید 
شرایطی به وجود آوریم که مهاجرت معکوس 
به روســتاها اتفاق بیفتد و روستاییان و عشایر 
از امکانات مناســب برخوردار شوند و این مهم 
می تواند با برنامه ریزی،  ایجــاد یکپارچگی از 

طریق شورای عالی عشــایر و توسعه روستایی 
اتفاق بیفتد.

جهانگیری اقدامات انجام شــده در خدمت 
رسانی به روستاها و عشــایر را بی نظیر عنوان 
کرد و افزود: دستگاه های دولتی عالوه بر اجرای 
طرح های بزرگ نظیر ســاخت پاالیشگاه ها، 
مجتمع های پتروشــیمی، نیروگاه ها، سدها، 
بزرگراه های بــزرگ و کارهایی از این قبیل، در 
زمینه تامیــن آب و بــرق و گاز و ارائه خدمات 
آموزشی، بهداشــتی و حتی رساندن اینترنت 
به روستاها هم به آمارهای قابل توجهی دست 

یافته اند.
 معاون اول رئیس جمهــوری با بیان اینکه 
خوشبختانه کارهای تکمیلی دیگر نظیر بیمه 
روستاییان و اشتغالزایی نیز در حال انجام است، 
گفت: در این خصوص کمک مقام معظم رهبری 
برای برداشت از صندوق توسعه ارزی به منظور 
ایجاد اشتغال در روستاها نیز قابل توجه بوده و 

منجر به اشتغال زایی در روستاها شده است.
وی با اشــاره به بازدید خود از روستایی در 
اطراف تهران گفت: روســتاییان می گفتند که 
هر روز صبح از تهران تعــداد زیادی برای کار به 
این روستا می آیند و شبها به خانه باز می گردند. 
ایده تمرکز در روستاها برای ایجاد اشتغالزایی 
در خیلی از استان ها جا افتاده است باید مساله 
روســتا را جدی گرفت زیرا با موضوع استقرار 
عدالت، ایجاد امنیت غذایی و سیاســت های 

اقتصاد مقاومتی سازگار است.
جهانگیری ادامه داد: تولید ۱۳۰ میلیون تن 
محصوالت کشاورزی در روستاها و بی نیازی از 
واردات گندم نتیجه سیاست های حمایتی دولت 

از جامعه روستایی و عشایر است.

 معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: 
 در سال ۹۲ بیش از ۶ میلیون تن واردات گندم 
انجام می شد اما در سال های اخیر مقدار واردات 
تنها به منظور حفظ ذخایر مطمئن استراتژیک 

در دوران تحریم بوده است.
 جهانگیری از معاونت توســعه روســتایی 
و مناطق محروم خواســت تا به منظــور ارائه 
برنامه های باالدســتی برای توســعه با سایر 
دستگاه ها جلسات منظم داشته باشد و با ایجاد 
دبیرخانــه تخصصی متشــکل از نمایندگان 
دســتگاه ها و برگزاری جلســات ماهانه برای 
توسعه مناطق روستایی و عشایر برنامه ریزی 
کند. معاون اول رئیس جمهوری گفت: تدوین 
برنامه توسعه یکپارچه روستایی و عشایری یک 
ضرورت اســت که باید تبدیل به کاری جامع و 

گسترده شود.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای 
بهسازی و مقاوم سازی واحدهای روستایی در 
برابر حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، گفت: کار 
ارزشــمندی در این زمینه انجام شده است و 
در جریان سفر به یکی از استان ها پس از وقوع 
زلزله شاهد بودم که این ساختمان ها کمترین 

آسیب را دیدند.
جهانگیری موضوع تامین مسکن برای ایتام 
را موضوعی اولویت دار توصیف کرد و خواستار 
تالش همه دستگاه ها به منظور ساخت سرپناه 

برای محرومین و ایتام شد.
وی همچنین با اشــاره به گزارش ارائه شده 
در خصوص خانه های بهداشــت و سالمت در 
روستاها گفت: با توجه به مساله بیماری کرونا 
وجود شبکه بهداشــت برای خدمت رسانی در 
کل کشور ضرورت اســت و نباید روستاییان ما 
به خاطر دریافت کمترین خدمات پزشــکی و 

درمانی مجبور به سفر به شهرهای دیگر شوند.
معاون اول رئیس جمهوری از سازمان برنامه 
و بودجه کشور خواســت تا در زمینه کمک به 
بحث بهداشت و درمان روستاییان و عشایر به 
ویژه در ایام کرونا بیشترین همکاری را با وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشد.

خبر

جهانگیری در نخستین جلسه شورایعالی عشایر و توسعه روستایی:

حاشیه نشینی حدود 11 میلیون نفر نگران کننده است

دادستان تهران خبرداد؛

دستگیری 9 مدیر بانک دی به جرم 
اعطای تسهیالت خارج از ضوابط

چرتکه 3

چرتکه 3

وزیر نفت در ادامه تالش پیگیرش برای سهم خواهی 
از بازار جهانی به مسکو سفر کرد

زنگنه در کوره راه 
وای نفتی ایران انز

بــازار جهانی نفــت در جریان شــیوع 
کرونــا روزگار وحشــتناک و باورنکردنــی 
را ازســرگذراند. تــا آنجــا اعجاب انگیز که 
منفی شــدن قیمت نفت تا مدت ها تیتر یک 
رسانه های جهان بود. در این بحبوحه کاهش 
شدید تقاضا برای نفت بسیاری از کشورهای 
نفتــی را در تراز کردن بودجه شــان گرفتار 
مشــکالت عدیده کرد. از عراق و عربستان 
گرفتــه تا جمهــوری تازه اســتقالل یافته 
قزاقســتان همه و همه در بازار مختل نفت 

با کسری بودجه ســنگین مواجه شده اند و 
حاال گفته می شود که بسیاری از کشورهای 
نفتی با نفت زیر 5۰ دالر قادر به ادامه حیات 

نیستند. 
با این وجــود اخبار تولید واکســن کرونا 
قیمت نفت را تا کانال ۴۰ دالر باال کشــید و 
حتی نشســت ۱8۰ اوپک و اوپک پالس که 
چند وقت پیش برگزار شد، بر مبنای توافقات 
جدید بــرای افزایش تولید نفــت در ژانویه 

۲۰۲۱ شکل گرفت. نشستی که البته...

ضدونقیض گویی های مسئوالن و هشتگی که شب یلدا درتوئیتر ترند شد؛

#واکسن_ بخرید 
شهرنوشت 6


