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انجمن زبان و ادبیات فارسی ضمن اعتراض به 
اقدام عجیب وزارت آموزش وپرورش :

دانش آموختگان حوزه 
حائز شرایط دبیری 

ادبیات فارسی نیستند

برد آسیایی یحیی با 6 بازیکن تازه وارد

ناهماهنگ و پررویا! 

 47 درصد تماس ها با صدای مشاور در حوزه 
اختالالت مربوط به اضطراب است

 اضطراب زدگی 
مضاعف مردم درپی  
رشدفزاینده گرانی ها 

دادگستری فارس: 

حکم اعدام افکاری به 
 دلیل تنوع ادله، 

زیر سوال نمی رود 

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

سياست 2

همين صفحه

 رئیس جمهور در جلسه هیأت  دولت:

 برخی حاکمان منطقه 
نه دین دارند، نه ِدین

جهان 3

با انتخاب پارلمان؛

 سوگا رسمًا
 نخست وزیر ژاپن شد

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري كار ایران »ایلنا«
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رئیس جمهــور گفت: متاســفانه برخــی از حاکمان 
کشــورهای منطقه که مــردم آنها مســلمان، متدین و 
طرفدار اســام هســتند، دین و ِدیــن را نمی فهمند، نه 
احکام دیــن را می فهمنــد و اجرا می کنند و نه نســبت 
به دین خود نســب به ملت فلســطین و بــرادران خود 
 و همزبانی هــا که ادعــای عربیت می کننــد، پایبندند، 

عربیت کجا رفت؟  
به گزارش ایرنا، حسن روحانی دیروز در جلسه هیات 
دولت، افزود: این کشورها چطور به سمت اسرائیل دست 
دراز کردند و بعد هــم می خواهند در ایــن منطقه به آن 
پایگاه بدهند، همه عواقب وخیــم در این زمینه به عهده 
کشورهایی است که برخاف مقررات و امنیت منطقه، این 

صلح نامه ها را امضا می کنند.
روحانی بیان داشــت: آمریکایی ها حرف زیاد می زنند 
این آقایی که امــروز رئیس جمهوری آمریکا اســت، دو 
روز گذشته، اعام کرد که رشــد اقتصادی ایران در طول 
این چند ماه اخیر منفی ۲۵ اســت، البته ممکن اســت با 

رشدهای خودشان کمی شباهت داشته باشد.
رئیس جمهوری گفت: رشــد غربی ها االن منفی ۱۰ و 
۱۲ تا ۲۲ درصد و در مواردی باالتر هم دارند. در کرونا یک 
فشار فوق العاده ای به کشــورهای غربی وارد شد و یکی از 
کشــورهای مهم اروپایی روز گذشته اعام کرده که رشد 

اقتصادیشان منفی ۹ است.
روحانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقاب که سال 
۹۹ را ســال »جهش تولید« اعام کردند، گفت: حرکت 
بسیار خوبی در زمینه زیرساختی، گاز، نفت، پتروشیمی، 
فوالد، آب، برق، گاز حرکت بســیار خوبی توســط دولت 
صورت گرفتــه و هر هفته افتتاحیه هــای بزرگی صورت 

می گیرد.
 تامین آب پایدار روستایی 
برای ۸ میلیون روستایی 

روحانی با بیان اینکه فردا - پنجشــنبه -  افتتاحیه ها 
بزرگی در بخــش خدمات عمومی،  بهداشــت و درمان و 
بیمارســتان ها در کشور انجام می شــود، تاکید کرد: در 
زمینه تولید، شرایط کشور خوب است و در زمینه صادرات 
دولت در ماه های اول کرونا یعنی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت 
دچار مشــکل بودیم، ولی از خردادماه  گشایش صورت 

گرفت و امروز وضعیت صادرات غیرنفتی کشــور خوب 
است و شرایط تولید نیز در تیر و مرداد شرایط بسیار خوبی 

در صنعت و کشاورزی وجود داشت.
رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: کشاورزان، کارگران، 
مهندســان و وزارتخانه ها کارهای الزم را انجام می دهند 
و گزارش وزیر نیرو نیز درباره شــرایط روســتاها بسیار 
خوشحال کننده بود، زیرا امروز برای ۸ میلیون روستایی 

آب سالم پایدار را تامین کردیم.
وی با بیان اینکه در کل تاریــخ قبل و بعد از انقاب آب 
سالم بهداشــتی پایدار کمتر از یک میلیون نفر روستایی 
بوده و اما امروز این میزان به ۸ میلیون رسیده است که به 
میزان ۸ برابر شدن کل تاریخ شــده است. که کار بزرگی 
است در سدســازی و تصفیه آب و پتروشیمی، گاز، نفت؛ 
راه  و راه آهن و مسکن و بهداشت و درمان کارهای خوبی 

انجام شده است.
اعطای 7۰۰هزار بسته اینترنتی رایگان به معلمان

روحانی به اشاره به دستاوردهای حوزه ارتباطات گفت: 
در دوران کرونا در فضای مجازی شــاهد اتفاقات خوبی 
بودیم، آموزش به خوبی انجام شد، دولت اینترنت را برای 
دانش آموزان رایــگان کرد و ۷۰۰هزار بســته اینترنتی 
رایگان در اختیار معلمان قرار داد، برای دانشــگاه ها این 

قدم را بر می داریم و اعام می کنیم.
در شرایط جنگ هستیم نه تحریم 

روحانی گفت: محصوالت داخلــی از روزی که تولید 
می شــوند تا مصرف نهایی باید کنترل شوند، محصوالت 
داخلی در انبار یا کارخانه اســت باید میزان آن مشخص 

باشــد و باید بدانیم اگر در حال حمل هستند باید بدانیم، 
محصوالت در انبار در مغازه بایــد بدانیم باید یک پایش و 
نظارت مستمر بر واردات، تولید و صادرات داشته باشیم، 
باید فعالیت یک وزارتخانه از صبح تا شب پایش کامل این 

مسیر باشد تا مردم دچار مشکل نشوند.
رئیس جمهوری تصریــح: در زمینه تامین موادغذایی 
مورد نیاز از نظر اصل مواد در بازار وجــود دارد، اما از نظر 
قیمت، این قیمت ها ناعادالنه و غیرمنصفنه و نادرســت 
است. چرا مردم در فشار قرار می گیرند باید پایش و نظرات 
کنیم و باید تعزیرات حکومتی با همه نتوان دربازار حضور 
داشته باشد قوه قضاییه که اعام آمادگی کرده است همه 

باید کمک و یاری کنیم.
روحانی افزود: وزیر معرفی کرده ایم حق مجلس است 
و ایراد حقوقی و قانونی  نمی توانیــم بگیریم، اما وزیر رای 
کافی را نمی آورد و دوباره معطل می شویم تا وزیر بعدی را 
تعیین کنیم. البته فردی شاید بگوید که حق مجلس است 
تا وزیر پیشنهادی را رد کند و من هم قبول دارم، اما شرایط 

کنونی شرایط خاصی است.
رئیس جمهوری گفــت: ما اکنون در شــرایط جنگ 
هستیم برخی می گویند ما در شرایط تحریم هستیم این 
حرف دقیق نیست ما در شــرایط تحریم نیستیم، تحریم 
بودیم قبا و در دولت قبلــی در تحریم بودیم اما درجنگ 

افتصادی هستیم نه در تحریم.
وی افزود: در تحریم ظالمانه، غیرانســانی و تروریسم 
اقتصادی با همه توان در حال جنگیدن هســتیم و قدم به 

قدم کشتی ها و صادرات و واردات ما را دنبال می کنند.
نباید اجازه دهیم مردم در رنج و فشار قرار گیرند

روحانی تاکید کرد: در این شرایط که دشمن بر ضد ما 
توطئه می کند باید همه توان خود را بکار ببریم و مطمئنم 
همه وزیران، مســئوالن تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه 
همه در تاش هســتند، اما این تاش هــا را باید مضاعف 

کنیم و نباید اجازه دهیم مردم در رنج و فشار قرار بگیرند.
رئیس جمهوری ادامه داد: نســبت بــه نیازمندی ها و 
بدهکارهایی که در بنیاد شهید داشتیم در چندماه هفت 
هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان بــه خانواده ها به عنوان پاداش 
بازنشستگی، معوقات حقوق جانبازان، مطالبات درمان، 

مطالبات دانشگاه پرداخت کردیم.

نماینده سردشت و پیرانشهر گفت: اگر می خواهیم 
صف کولبر، متجاوز و قاچاقچی از یکدیگر جدا شــود 
باید برای کسانی که کولبری می کنند امتیازات خاصی 

در نظر گرفته شود.
کمال حسین پور درباره بررسی وضعیت معیشتی 
کولبران که باتوجه به شــرایط کشــور و بسته شدن 
بازارچه های مرزی روزهای ســختی را می گذارند، به 
خبرنگار ایلنا گفت: امروز نشســتی برای ساماندهی 
کولبران با حضور اســتانداران، نمایندگانی از وزارت 

اقتصاد، صمت برگزار خواهد شد. 
نماینده سردشت و پیرانشــهر با اشاره به این که در 
گذشــته کارت هایی برای مرزنشینان تعبیه شده بود 
که با آن ها بتوانند کار کنند اما متاسفانه این کارت ها 
عمًا برای شان هیچ کارآیی نداشت، عنوان کرد: حال 
قرار است این کارت ها ساماندهی شوند و تسهیاتی به 
کولبران داده شود؛ مانند حق واردات کاالهای خاصی 

تا بتوانند گذران معیشت کنند.
وی با بیــان این که نباید کار را در حد شــعار انجام 
داد، اظهــار داشــت: بازارچه هــای مــرزی فرصتی 
طایی هســتند که می توان از آنها برای اشتغال زایی، 
بهبود معیشــت مردم و مقابله با تحریم ها اســتفاده 
کرد که متاســفانه باید بگویم نه تنها تاشــی برای 

ساماندهی شان نشد، بلکه بسته هم شدند.
حسین پور درباره اقدامات صورت گرفته در مجلس 
برای ســاماندهی وضعیت کولبران گفت: من و آقای 
محمودزاده نماینده مهابــاد پیگیر وضعیت کولبران 
هســتیم، تذکراتی هم به رئیس جمهور و وزیر کشور 
دادیم و جلساتی را هم با اعضای کمیسیون امنیت ملی 

در این خصوص برگزار کردیم.

وی ادامه داد: کولبری نتیجه نبود اشــتغال پایدار 
اســت؛ کولبران قاچاقچی نیســتند و جــان خود را 
فدای تامین معیشــت خانــواده می کننــد؛ همین 
چنــد روز پیش یک پســر بچه برای تأمین نوشــت 
 افزار مدرســه اش رفته کولبری، شــما را به خدا قسم 

این بچه گناه ندارد؟
نماینده سردشت و پیرانشــهر ادامه داد: طی چند 
روز اخیر ۴ کولبر را کشتند که بچه های شان یتیم شدند 
و با پیراهن مشکی راهی مدرسه شدند و متاسفانه هر 

روز این اتفاقات تکرار می شود. 
وی با بیان اینکه هنگ مــرزی می گوید افرادی که 
کشته شدند متجاوز بودند، عنوان کرد: اگر می خواهیم 
صف کولبر، متجاوز و قاچاقچی از یکدیگر جدا شــود، 
باید برای کسانی که کولبری می کنند امتیازات خاصی 

در نظر گرفته شود.
حسین پور گفت: می شــود معابر رسمی و مرزی 
را مشــخص کرد که کولبران از آن ها اســتفاده کنند 
و یا کارت هایی را برای مرزنشــینان صــادر کرد که 
فعالیت شان تحت کنترل باشد؛ کار بسیاری می توان 

انجام داد که جان مردم برای معیشت به خطر نیفتد.

گفتوگوخبر

رئیس جمهور در جلسه هیأت  دولت:

برخی حاكمان منطقه نه دین دارند، نه دِین
حسین پور در گفت وگو با ایلنا:

 صف كولبران باید 
از قاچاقچیان و متجاوزان مرزی جدا شود

جشن پیروزی یا خروج از NPT؟

آماده باش برای 
20 سپتامبر

سياست2 

جشــن پیروزی یا خروج از برجام و NPT؛ با کدام یک از اینها باید 
آماده ۲۰ سپتامبر باشیم؟ بامداد یکشنبه آیا تحریم های شورای امنیت 
علیه تهران بازمی گردد و ایران باید مهیای خروج از NPT و پایان برجام 
شود یا اینکه وعده مایک پمپئو یک بلوف سیاسی از آب درمی آید و به 

قول روحانی ایران در این چالش حقوقی پیروز خواهد شد. 
انتهای شهریور، )۲۰ سپتامبر( یک ماه از ارائه درخواست آمریکا به 
شورای امنیت سازمان ملل برای فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ایران 
می گذرد؛ درخواستی که بجز جمهوری دومینیکن، هیچ یک از اعضای 
شــورای امنیت با آن موافقت نکردند و حتی رئیس دوره ای شــورای 

امنیت، این درخواست را مطرح نکرد 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا امــا دو روز پیش در گفتگویی با 
شبکه »فاکس نیوز« گفت: »اطمینان دارم که ایاالت متحده ظرف یک 
هفته موفق خواهد شد و مکانیسم ماشــه فعال می شود و ایران یکبار 

دیگر از قاچاق ساح منع خواهد شد.«
پیروزی هفته آینده ملت ایران را تبریک می گویم

رئیس جمهوری ایران اما دیروز در جلســه هیأت دولت با یادآوری 
تاش های شکست خورده آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، 
گفت: »آمریکا که بسیار روشن آمده و از برجام خارج شده، هرچه فحش 
عالم بوده نثار برجام کرده، بقیه کشورها را به خروج از آن تشویق کرده 
و به دنبال تهدید کشورهایی رفته که با ایران ارتباط اقتصادی داشتند 
و حال می خواهد از مکانیسم درون برجام استفاده کند و دیدیم که یک 
قدم هم نتوانست بردارد.« حسن روحانی، ادامه داد: »در دنیا دو سه تا 

کشور هستند که به آمریکا چسبیده اند...

امضای توافق بحرین و امارات با اسرائیل در کاخ سفید و »عربیتی« که بر باد رفت

عمان يا عربستان؛ گزينه بعدی کدام است؟
جهان 3

گردشگری 8

 سانتا ماریا؛ کوله گرد و راهنمای گردشگری 
در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 گردشگران از رانندگی 
ایرانی ها خیلی می ترسند


