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همين صفحه

 رهبر انقالب در پیام تسلیت 
درگذشت سیدمحمود دعایی:  

 ایشان مبارزی قدیمی 
و یار دیرین امام بود

دسترنج 4

 بازنشستگان کارگری شکایات مزدی 
خود را به دستگاه قضا می برند

 گردن کشی دولت 
نسبت به عرف و قانون
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بسیاری از درختان باغستان کهنسال و ثبت ملی شده قزوین، به دستور شهردار ریشه کن شد 

14 خرداد عزای عمومی مضاعف 
اعالم شود؛ رواست!

چرتکه 3

شهرنوشت 6

هشدار ندری در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

دولت وارد  فاز خطرناک 
پاشی نشود ارز

 کامران ندری معتقد اســت بانک مرکزی 
اختیاراتی برای تنظیم بازار ارز دریافت کرده 
که بیم آن می رود اقداماتی که دولت روحانی 

مقابلش ایستاد را انجام دهد. 
 این استاد اقتصاد می گوید: ارزپاشی گزینه 
محتملی اســت که ممکن است با هدف مهار 
قیمت ارز در دســتور کار بانک مرکزی دولت 

سیزدهم قرار گیرد. 
به گزارش »توســعه ایرانــی«، از ابتدای 
دولت ســیزدهم ســعی شــد تا نرخ دالر در 
محدوده 24-25 هزار تومان تثبیت شود، اما 
در خرداد 1401 ناگهان شیرازه کار از دست 
بانک مرکزی خارج شــد و دالر باه جهشــی 

خیره کننده وارد کانال 32 هزار تومان شــد و 
رکورد جدیدی از خود برجا گذاشت. 

در روزهای منتهی به نیمــه خردادماه 
و تحت تاثیر جهش نــرخ دالر، قیمت ها در 
بازار سکه و طال نیز افزایش یافت و همانند 
دولت های قبل، دولتمردان ســیزدهم و با 
حمایت سران قوا مقرر شد بانک مرکزی به 
شــکل »نامحدود« در بازار ارز مداخله کند 
و دالر را به کانال 29 هزار تومان بازگرداند 
و همچنیــن در روزهای اخیــر اخباری از 
دستگیری اخالل گران بازار سکه و طال و به 
ویژه کسانی که در فروش فردایی و آتی فلز 

گرانبها نقش داشتند، منتشر شد.

برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با موضوع ایران؛ 

 گروسی پاسخ خواست؛ 
خطیب زاده هشدار داد

سياست 2

توصیه رئیس قوه قضائیه به دستگاه اطالعاتی:  

عوامل برهم زننده سخنرانی 
حسن خمینی را تعقیب کنید

سکوت مربی، خاموشی فدراسیون

این تیم تنها!

خاموش  ماندن کامپیوترهای 
شهرداری تهران در پی حمله سایبری

 رئیس جمهور در اولین جلسه شورای عالی 
محیط زیست پیشنهاد کرد؛

 تشکیل شورای منطقه ای 
جهت حل مشکل ریزگردها

آمریکا و کره جنوبی پاسخ موشک پرانی کره شمالی را 
با هشت موشک دادند؛ 

 مخابره پیام هوشیاری 
به سوی پیونگ یانگ

همين صفحه

سياست 2

شهرنوشت 6

آدرنالين 8

جهان 5

رئیس جمهور پیشنهاد کرد برای پیگیری موضوع ریزگردها یک 
شورای منطقه ای حفاظت از محیط زیست تشــکیل و این مشکل با 

محوریت کشورمان حل و فصل شود.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر دوشنبه در اولین جلسه 
شورای عالی محیط زیست در دولت مردمی نقش این شورا را در زمینه 
اجرای موثر سیاست های محیط زیستی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: 
این شورای عالی به اعتبار جایگاه و اعضای حقوقی و حقیقی که دارد، 
پشتوانه محکمی برای سازمان حفاظت محیط زیست است و می تواند 
به رفع موانع و مشکالت پیش روی پیشبرد سیاست ها و برنامه های این 

سازمان کمک شایانی کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمادگی دارد هر زمان که نیاز بود جلسات 
شورای عالی محیط زیست را برگزار کند، افزود: با تکیه بر اسناد باالدستی، 
از جمله قانون اساســی که اجرای هر گونه سیاست توسعه ای را فرع بر 
حفاظت از محیط زیســت قرار داده، سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری و سایر قوانین موضوعه راهکارهای تسهیل و تسریع در اجرای 
موثرتر وظایف و تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست را تدوین و به 

جلسات این شورا ارائه کنید تا بررسی و تصویب شود.
رئیسی با اشاره به اینکه شورای عالی محیط زیست به اعتبار جایگاه 
فراقوه ای و حضور مسئوالنی از دستگاه ها و نهادهای مختلف می تواند به 
رفع چالش های اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست کمک کند، اظهار 
داشت: سازمان حفاظت محیط زیست مرزدار و مرزبان زیست بوم کشور 
است، لذا الزم است با احصاء دقیق مسائل و چالش های مرتبط، در عین 
حالی که بر روی خطوط قرمز خود محکم ایستادگی می کنید، از ایجاد 

مانع غیرموجه در مسیر پیشرفت کشور نیز پرهیز کنید.
رئیس جمهور همچنین پیشنهاد کرد برای پیگیری موضوع ریزگردها 
یک شورای منطقه ای حفاظت از محیط زیست تشکیل و این مشکل با 
محوریت کشورمان و با مشارکت کشورهای منطقه پیگیری و حل و 

فصل شود.
رئیس جمهور سازمان حفاظت محیط زیســت را مکلف کرد تا در 

دوگانه ها و چالش های محیط زیستی کشور با پشتوانه کارشناسی دقیق و 
قوی وارد میدان شده و اجازه ندهد این چالش ها در اذهان و افکارعمومی 

به حال خود رها شود.

 دولت اجازه نمی دهد سوداگران بازار مسکن را متالطم کنند
رئیس جمهور دیروز همچنین در جلســه هیأت  دولت، با اشاره به 
فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابجایی ها، لزوم نظارت وزارت راه و 
شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: دولت باید 
عالوه بر تدبیر برای سامان دادن نرخ اجاره بها، اجازه ندهد سوداگران بازار 

مسکن را متالطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.
رئیسی با تشکر از عنایت مقام معظم رهبری در قدردانی از اعضای 
دولت به دلیل توجه ویژه به آسیب دیدگان حادثه فروریختن ساختمان 
در آبادان بر ضرورت پیگیری جدی هفت توصیه رهبری معظم انقالب 

در سخنرانی روز 14 خرداد در حرم امام راحل تاکید کرد.
رئیس جمهور صیانت از هویت انقالب را از توصیه های رهبر معظم 
انقالب در این سخنرانی عنوان کرد و گفت: دولت خود را اولین مخاطب 
فرامین رهبری می داند و تحقق فرمایشات ایشان را نیز با جدیت پیگیری 

می کند.
رئیسی انجام مسئولیت ها در زمان مناسب را از الزامات تحقق فرامین 
رهبری برشمرد و افزود: هر کاری که در زمان مناسب خودش انجام شود 
به نتیجه مطلوب خواهد رسید و تاخیر در انجام وظیفه امری ناپسند و 

خسارت بار است.
رئیس جمهور در همین راســتا بــه ابالغ قانــون »جهش تولید 
دانش بنیان« در روزهای اخیر اشاره کرد و با تاکید بر لزوم اجرای کامل 
این قانون اظهار داشــت: قانون جهش تولید دانش بنیان راهکارهای 
خوبی برای حل مشکالت تولید و تولیدکنندگان ارائه کرده که اجرای 
دقیق آن موجب رونق و جهش واقعی تولید به ویژه تولیدات دانش پایه 

در کشور می شود.
رئیسی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به فرارسیدن فصل 
تابستان و موعد جابجایی ها، لزوم نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار 
مسکن را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: دولت باید عالوه بر تدبیر برای 
سامان دادن نرخ اجاره بها، اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متالطم 

و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.
رئیس جمهور همچنین به برخی گالیه ها درباره عدم اجرای کامل 
ضوابط تسهیل پرداخت وام بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت از ســوی بانک های عامل اشاره و خاطرنشــان کرد: وقتی 
دستورالعملی ابالغ می شــود، باید کامل اجرا شود تا باعث گرفتاری و 

بدبینی مردم به بانک ها نشود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت حذف تشریفات زائد 

در دستگاه ها تاکید کرد.

رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار 
حجت االسالم سیدمحمود دعایی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشت مبارز قدیمی و یار دیرین امام بزرگوار جناب حجت االسالم آقای 
سیدمحمود دعائی رحمةاهلل علیه را به خاندان گرامی بویژه همسر و فرزندان 
مکّرم و نیز مجموعه ی بزرگ دوســتداران و همکاران ایشان تسلیت عرض 
میکنم. ایشان برخوردار از صفات نیک و پسندیده ئی بودند: صفا و سالمت نفس، 
فروتنی و ساده زیستی، پاکدستی و قناعت، ارادت عمیق و راسخ به امام بزرگوار 
و انقالب و پایداری و وفا در دوستی و رفاقت. گذشته ی ایشان در عراق و ایران در 
دوران مبارزات هم فصل ُمشِبع دیگری است که موجب رحمت و مغفرت الهی 
است ان شاءاهلل. از خداوند متعال تفضالتش را برای آن مرحوم مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
1۶ خرداد 1401

    

وزیر امور خارجه گفت: نه در مذاکرات از حقوق ملت ایران می گذریم و نه در قضیه 
فلسطین حقوق ملت مسلمان فلسطین را نادیده می گیریم همچنان از مقاومت 

و مبارزات رهایی بخش مردم فلسطین حمایت خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، جمعی از رهبران روحانی، سیاســی و مســئوالن گروه های 
فلسطینی و لبنانی شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( با 

وزیر امور خارجه دیدار کردند. 
امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به اینکه در اندیشه و نگاه امام خمینی )ره( 
مساله فلسطین و قدس جایگاهی ویژه و راهبردی دارد، ابراز داشت حضرت امام 

خمینی )ره( فلسطین را اولویت اول جهان اسالم می دانست. 
وزیر امور خارجه تاکید کرد: امام خامنه ای نیز در امتداد نگاه امام خمینی )ره(، 
اهتمام ویژه ای به مساله آزادی فلسطین دارد و معتقد به آزادی تمامی سرزمین 

فلسطین از اشغال صهیونیست های جنایتکار است. 
 امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت همه جانبه ایران از مقاومت فلسطین، خاطر 
نشان کرد: جمهوری اسالمی ایران به رغم همه فشارها از موضع اصولی خود 
کوتاه نخواهد آمد. وزیر امور خارجه تاکید کرد: نه در مذاکرات از حقوق ملت 
ایران می گذریم و نه در قضیه فلسطین حقوق ملت مسلمان فلسطین را نادیده 
می گیریم. همچنان از مقاومت و مبارزات رهایی بخش مردم فلسطین حمایت 
خواهیم کرد. امیرعبداللهیان اقدام برخی از کشورهای اسالمی در برقراری و 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت به آرمان فلسطین توصیف و 

اعالم کرد این کشورها از اقدام خود پشیمان خواهند شد.
وزیر امور خارجه راه حل اساسی مساله فلسطین را بازگشت آوارگان و برگزاری 

همه پرسی در میان ساکنان اصیل این سرزمین عنوان کرد.
در این دیدار رهبران و نمایندگان جریان های سیاسی و گروه های مقاومت 
فلسطینی و لبنانی ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحوالت سیاسی فلسطین 
و لبنان به بیان دیدگاه های خود در خصوص نقش امام خمینی )ره( و تاثیر 
انقالب اسالمی بر شــکل گیری و پیروزی مقاومت فلســطینی و لبنانی 
پرداختند و از حمایت های جمهوری اسالمی ایران از مقاومت فلسطین و 

لبنان قدردانی کردند.

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت،  
اعالم کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از این بیماری در کشور 

شناسایی نشده است.
دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه تا این لحظه ) ظهر دوشنبه 
1۶خرداد( هنوز هیچ مورد مثبتی از ابتال به آبله میمونی در کشور شناسایی نشده است، 
گفت: تمام موارد محتمل مورد بررسی قرار می گیرند و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد 
مثبتی از این بیماری در کشور شناسایی نشده است.وی افزود: موارد محتمل یا مشکوک 
در صورت سرپایی بودن به مراکز منتخب ارجاع داده می شوند و در صورتی که شرایط 
بیمار از شکل سرپایی خارج شود آنها را به بیمارستان های منتخب ارجاع می دهیم.او 
ادامه داد: افراد توسط پزشک متخصص معاینه می شوند و اگر محتمل باشد که بیماری 
آنها آبله میمونی است برای تشخیص قطعی و آزمایشگاهی، نمونه گیری از فرد انجام 
می شود.امیری با اشاره به اینکه نمونه گیری از افراد مشکوک و محتمل بیماری در 
ابتدا در انستیتو پاستور ایران انجام می شد، اظهار کرد: اکنون در دانشگاه های قطب 
هر منطقه هم این نمونه گیری انجام می شود. امیری درباره نحوه انجام نمونه گیری از 
فرد محتمل بیماری، بیان کرد: درصورتی که هنوز عالئم پوستی بیماری آشکار نشده 
باشد نمونه گیری حلقی از فرد مشکوک گرفته می شود ولی درصورتی که بثورات 
جلدی آشکار شده باشد، از زخم هم نمونه گیری انجام می شود تا بتوان با تشخیص 
آزمایشگاهی بیماران را شناسایی کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی از این 

بیماری در کشور شناسایی نشده است.

خبر پیام
رئیس جمهور در اولین جلسه شورای عالی محیط زیست پیشنهاد کرد؛ 

رهبر انقالب در پیام تسلیت درگذشت سیدمحمود دعایی:   تشکیل شورای منطقه ای جهت حل مشکل ریزگردها
 ایشان مبارزی قدیمی 

و یار دیرین امام بود

امیرعبداللهیان:   
همچنان از مقاومت مردم فلسطین 

حمایت می کنیم

وزارت بهداشت: 
 هیچ موردی از آبله میمونی

 در کشور شناسایی نشده است


