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وزیر بهداشت :کرونا قوی تر شده است ؛

بزودی برگ برندهای امیدبخش ارایه می کنیم
ظریف :تروریستها از
مرزهای ما فاصله دارند

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تروریستها در درگیریهای قره باغ حاضر بودند،
گفت :اکنون آنها در حاشیه مرزهای ما حضور ندارند ،اما احتمال حضورشان با فاصله
از حاشیه مرزهای ایران کماکان باالست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص ناامنیهای ناشی از انتقال
تروریستها به ویژه بقایای داعش به منطقه قره باغ و رایزنیهای دستگاه دیپلماسی
برای مقابله با آنان ،با تایید حضور تروریستهای تکفیری و احتمال حضور
صهیونیستها در این منطقه ،تاکید کرد :درباره نیروهای تروریستی تقریباً مطمئنیم
که آنان در میانه درگیریها حاضر بودند و ما حتماً تاکید کردیم که این اقدام به
صالح هیچکس نیست.
ظریف هشدار داد :در مذاکرات اخیر و حتی قبل از آن به اطالع مقامات آذربایجان
و ارمنستان و نیز روسیه و ترکیه رساندیم که جمهوری اسالمی ایران چنین چیزی
را تحمل نخواهد کرد .وی تاکید کرد :اکنون این تروریستها در حاشیه مرزهای ما
حضور ندارند ،اما احتمال اینکه با فاصله از حاشیه مرزهای ما حضور داشته باشند،
کماکان باالست و ما این نگرانی را به طور جدی به طرفین اعالم کردیم.
وزیر امور خارجه ،طرح صلح جمهوری اسالمی ایران برای برقراری صلح در قره
باغ را حرکت به سمت حل و فصل این درگیری و به ویژه خروج نیروهای اشغالگر
از مناطق اشغالی دانست و گفت :ما از ابتدای بحران قره باغ در رایزنی با کشورهای
منطقه اعم از جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،روسیه و ترکیه این کار را پیگیری
کردیم .ظریف افزود :معتقدیم که بیشترین خسارت را در این جنگ کشورهای منطقه
میبینند و بیشترین تاثیرگذاری برای خاتمه جنگ را هم در منطقه همین کشورها
میتوانند داشته باشند .وی تاکید کرد :در این چارچوب بدون آنکه تالش کنیم با
دیگر سازوکارهای موجود مانند مینسک رقابتی داشته باشیم این هدف و رایزنیها را
در پیش گرفتیم .وزیر امور خارجه گفت :متاسفانه در  ۳۰سال گذشته کار مذاکرات
به نتیجه نرسیده و این تنش نیز همواره وجود داشته است ،آن هم تنشهایی در کنار
مرزهای ما که غیرنظامیان و مردم از دو طرف تهدید شدند.
ظریف با تبیین اهداف سفر منطقهای معاون سیاسی وزارت خارجه و طرح
کشورمان برای صلح در قره باغ ،اظهار داشت :آقای عراقچی با طرحی که در کشورمان
درباره آن بحث شده و مورد تایید مراجع ذی ربط قرار گرفته بود ،به این سفر رفت
و پس از آنکه از منطقه مرزی بازدید کرد ،در باکو با مقامات مختلف به ویژه با رئیس
جمهور ،در روسیه با مقامات وزارت خارجه این کشور ،در ایروان با مقامات مختلف
به ویژه نخست وزیر ارمنستان و در ترکیه با همتایش مذاکرات بسیار خوبی داشت و
طرح کشورمان را ارائه کرد.

برگزاری مراسم روز
دانش آموز در فضای مجازی

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید مشارکت معلمان
بسیجی را در کنار تمام ماموریت ها توسعه دهیم عنوان کرد :آموزش و پرورش ،دستگاهی
فرهنگی است و باید زمینه مشارکت تمام اقشار جامعه را مهیا کند.
علیرضا کاظمی در جلسه مشترک ستاد مرکزی با ستادهای استانی کمکهای
مومنانه به «پویش لبخند رضایت» اشاره کرد و گفت :آموزش و پرورش در حوزه پرورشی
و فرهنگی ،دغدغه بزرگی تحت عنوان «تربیت» دارد.
وی افزود :اکنون بخش آموزش با جدیت دنبال میشود؛ اما باید دید تربیت نیز مطابق
با اهداف برنامه درس ملی اتفاق میافتد؟.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آسیب های کرونا
و شرایط حاکم بر جامعه در نسل جدید ،سال ها بعد دیده می شود گفت :توجه به حوزه
پرورشی که در فرمایشات مقام معظم رهبری مشهود بود الزم و ضروری است .در تالشیم
تا بتوانیم بخشی از عقب افتادگی های این حوزه را جبران کنیم.
کاظمی ادامه داد :باید با طراحی برنامه های جدید ،این موضوع را حل کنیم .اکنون
باید بخشی از فعالیت ها معطوف به حوزه های تربیتی شود .فرمایشات مقام معظم رهبری
در جمع اعضای ستاد ملی کرونا یک نکته کلیدی تحت عنوان برنامه ریزی برای مشارکت
همه جانبه مردم داشت.
وی افزود :برای حل مسائل کشور تنها با رویکرد حاکمیتی موفق نخواهیم شد .آنچه
همواره کشور ما را در بحران ها نجات داده ،مردمی کردن مسائل و حل آنهاست.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید مشارکت معلمان
بسیجی را در کنار تمام ماموریت ها توسعه دهیم عنوان کرد :آموزش و پرورش ،دستگاهی
فرهنگی است و باید زمینه مشارکت تمام اقشار جامعه را مهیا کند.
کاظمی افزود :اگر یک دانش آموز بنا به دالیل مختلف از تحصیل باز بماند همه ما
مسئول هستیم .اگرچه آموزش و پرورش تالش کرده ضریبب نفوذ آموزش را به ۱۰۰
درصد برساند اما نیاز دارد بسیج فرهنگیان نیز در این حوزه ورود پیدا کنند.
وی درباره افزایش انگیزه معلمان نیز اظهار کرد :امروزه معلمان در یک جهاد آموزشی
مشارکت دارند و باید از تالش های آنها قدرشناسی شود .توجه بسیج فرهنگیان باید به
مشکالت آموزشی و پرورشی ،مشارکت پذیری جامعه آموزش و پرورش ،پر کردن خالهای
پرورشی و تشکیل گروه های جهادی برای مدیریت بحران کرونا و کمک به خانواده های
آسیب دیده و دلجویی از آنها معطوف شود .معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و
پرورش همچنین تاکید کرد :باید برای افزایش تاب آوری جامعه معلمان تالش کنیم و برای
تجلیل از معلمان برتر برنامه داشته باشیم .کاظمی با بیان اینکه از همکاران خود در حوزه
معاونت پرورشی و فرهنگی انتظار دارم در کنار سازمان بسیج فرهنگیان باشند تا بتوانیم به
سمت اقدامات عملیاتی و اجرایی در سطح مناطق برویم اظهار کرد ۱۳ :آبان ،روز دانش
آموز در پیش است .مراسم این روز همه ساله با مشارکت دانش آموزان برگزار می شد،
امسال نیز انتظار داریم این مراسم را در فضای مجازی به خوبی برگزار کنیم تا پاسخ دندان
شکنی به استکبار جهانی بدهیم .وی افزود :پویش های مختلف در نفی ظلم و استکبار
جهانی امریکا راه اندازی شده است تا دانش آموزان را با توطئه های مختلف آشنا کند.
به گزارش ایسنا ،سردار عباس مطهری ،رئیس سازمان بسیج فرهنگیان کشور نیز بیان
اینکه اکنون در شرایطی به سر می بریم که با وجود همه گیری کرونا ،مردم و بخشهای
مختلف دولت برای مقابله با این بیماری بسیج شده اند گفت :ما در مرحله اول کمکهای
خود ،مبلغ قابل توجهی از سوی فرهنگیان جمع آوری کردیم.
وی افزود :معلمان با وجدان کاری باال از طریق فضای مجازی آموزش را دنبال
میکنند .اکنون وضعیت معلمان بهتر از کادر درمان نیست؛ معلمان شرایط سختی را پشت
سر میگذارند اگرچه در حوزه آموزش تالش بسیاری شده است اما حوزه پرورش نیز نباید
روی زمین بماند .مطهری رویکرد جدید پویش «لبخند رضایت» را توجه به حوزه پرورش
دانست و گفت :طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ،نباید اقدامات آموزش و پرورش و
معلمان در این دوران نادیده گرفته شود؛ هیچ عنصری به اندازه معلم در جامعه تاثیرگذار
نیست لذا نباید به آنان لطمه وارد شود .وی با بیان اینکه معلمان عامل پیشرفت کشور
هستند اظهار کرد :در آموزش و پرورش باید به بحث پرورش توجه شود این موضوع انتظار
مقام معظم رهبری نیز هست .باید در بسیج تهدیدها را رفع و به فرصت تبدیل کنیم.
به گفته رئیس سازمان بسیج فرهنگیان ،هدف پویش لبخند رضایت ،ایجاد نهضتی
همگانی و مستمر برای کمک به جامعه معلمان و آموزش و پرورش به منظور اجرای بهینه
فعالیتهای پرورشی در کرونا و مقابله و ترمیم زیانهای کروناست.
وی افزود :این پویش دو محور دارد؛ باید از معلمان مانند کادر درمان تقدیر شود،
نهضت همگانی معلم یاری برای ارتقای پرورش و آموزش در دوران کرونا مدنظر است.

وزیر بهداشت گفت :امیدواریم تا یک ماه آینده برگ برندهای را برای
امید بخشی به ملت ایران و دلخوشی مقام معظم رهبری ارائه کنیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم طرح تکمیلی مدیریت کرونا در
کشور که توسط سازمان بسیج مستضعفان (طرح شهید سلیمانی) در وزارت
بهداشت برگزار شد ،افزود :سرزمینی با تنوع اقلیم و آب و هوا و فرهنگهای
مختلف داریم که نیازمند حضور تیمهای زیادی در کنار یکدیگر است ،اما
نباید به صورت جزیرهای کار کرد.
وی بیان کرد :فکر میکنم آمیزهای از دو طرح وزارت بهداشت و
سازمان بسیج را به عنوان یک مجری واحد و تقسیم میدان کار میتوان
اجرایی کرد .این میدان کار میتواند میدان جغرافیایی و میدان فعالیتی
باشد .دفعه قبل ثابت کردیم در بازه زمانی دو ماهه با لطف خدا و هم افزایی

انجام شده و حمایت مقام معظم رهبری ،توانستیم تعداد مرگها را به ۳۰
نفر برسانیم و  ۷۸میلیون نفر را در بازه زمانی کوتاه غربالگری کنیم .این
بضاعت و دانش را داریم و بیمارستانها بسیار هوشمندتر هستند.
نمکی گفت :وقتی در گیالن و قم گرفتار کرونا شدیم ،بسیاری از
موارد درمان را نمیدانستیم .حتی نقش اکسیژن را به اندازه امروز پر رنگ
نمیدانستیم .اشراف پیدا کردیم که ضعف ما در زمینه درمان و پیشگیری
کجاست .اگر روزهای اول عالمت دار شدن بیمار از پروتکل مشخصی
استفاده کنیم ،به مراتب موثرتر از پروتکلهای دیگر است .در دنیا نیز
این دانش بیشتر شده است .جاهلترین دانشمند امروز ما کسی است که
بگوید ویروس کرونا را خوب میشناسد .میتواند بگوید که این ویروس را
از  ۶ماه پیش بهتر میشناسد ،اما نمیتوان گفت که آینده ویروس را پیش

بینی میکند.
وزیر بهداشت بیان کرد :بارها گفتم که خدا نکند پدیده جهش
در ویروس کرونا اتفاق بیفتد ،زیرا همه معادالت را به هم میزند.
دیشب تغییرات ژنوم ویروس را بررسی میکردم که متاسفانه در ژنوم
ویروس اتفاقاتی افتاده که هم در بیماری زایی و هم در قدرت سرایت
موثر است.
وی افزود :در اروپا مرگ  ۵۵۰نفری در فرانسه ناشی از تغییرات ژنتیکی
ویروس است .برخی میگفتند این ویروس مانند بقیه کرونا ویروسها به
سمت خاموشی میرود ،اما این اتفاق نیفتاد و قدرتمندتر شده است .این
ویروس به سمت چموشی میرود.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

۲۵۰هزار میلیارد
ریال به طرح تامین
کاالهای اساسی
اضافه شد
صفحه 2

 ۲۴۲قطعه کاربردی
در صنعت حفاری
بومیسازی شد
صفحه 3

افزایش بدهی
بانکها و دولت
به بانک مرکزی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به نیمه نخست سال اعالم کرد :

صادرات غیرنفتی  ۱۲میلیارد دالری به  ۱۷کشور هدف

صفحه 2

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

امیدوارم بازارهای ارز ،سرمایه و کاال به ثبات برسد

رئیسجمهور با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت
منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و
تقویت مناسبات خارجی ابراز امیدواری کرد که بازارهای
ارز ،سرمایه و کاال به ثبات و آرامش بازگردد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاستجمهوری،
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور ،روز
یکشنبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،پس از ارائه گزارش اقدامات
انجام شده برای ترخیص سریعتر کاالهای اساسی و مواد
اولیه کارخانجات از گمرک ،تاکید کرد که تصمیمات
اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز
صادراتی و ارز متقاضی جهت تأمین کاالهای ضروری و
نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی ،باید به طور کامل و
سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در
این خصوص به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

رئیس جمهور وزارتخانههای صمت ،اقتصاد و
دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت
موانع ترخیص این کاالها را رفع کنند و از بانک مرکزی
خواست همکاری الزم را معمول دارد.
وی با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت
منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و
تقویت مناسبات خارجی همزمان با اجرای تصمیمات

برای تسهیل واردات و صادرات ابراز امیدواری کرد که
بازارهای ارز ،سرمایه و کاال به ثبات و آرامش بازگردد.
روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیشت جامعه
دغدغه نخست دولت و نظام است ،اظهار داشت:
بخش عمدهای از مواد غذایی مردم به اندازه کافی در
داخل تولید میشود ،لذا نباید ناهماهنگیها در زمینه
کاالرسانی و توزیع این کاالها موجب بی ثباتی قیمتها
و ایجاد مشکل برای مردم شود.
وی تصریح کرد :نوسانات اخیر برخی از اقالم
اساسی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگیها
در شبکه تأمین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین
مشکالتی توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی
برطرف شود .سایر دستگاههای مرتبط نیز موظفند در
تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری الزم
را داشته باشند.

وزیر کشور :مردم در مقابله با کرونا خودمراقبتی کنند

وزیر کشور گفت :نخستین
خواسته ما از مردم در مقابله با کرونا
این است که خودمراقبتی کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز
یکشنبه در حاشیه برگزاری یکصد و
سی و پنجمین جلسه شورای اجتماعی
کشور با عنوان بررسی مشارکت
اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت
مردمی برای مدیریت کرونا افزود :اگر
مردم موضوع خود مراقبتی در مقابله
با کرونا را درست رعایت کنند همه
کارهای دیگر در این حوزه درست پیش
خواهد رفت.
وی افزود :بعد از خودمراقبتی
در مقابله با کرونا موضوع دیگر،
دیگرمراقبتی است چه در حوزه
پیشگیری و چه در حوزه درمان این امر
باید شکل بگیرد.
وزیر کشور گفت :پیرو فرمایشات

مقام معظم رهبری و تاکید رئیس
جمهوری و در تشکیل قرارگاه عملیاتی
مقابله با کرونا که روز گذشته اولین
جلسه را داشتیم امروز هم جلسه شورای
اجتماعی کشور را با دستور ماموریت
قرارگاه کرونا برگزار کردیم.
وزیر کشور تصریح کرد :در جلسه
امروز شورای اجتماعی مطرح شد
که چگونه بتوانیم در مراحل مختلف
پیشگیری و درمان از مشارکتهای
اجتماعی تشکل ها و سمن ها استفاده
کنیم زیرا تجربه خوبی از مشارکت های
اجتماعی در زمینه های مختلف مانند
زلزله و سیل داشتیم و از مشارکتهای
مردمی و اجتماعی در مقابله با کرونا نیز
استفاده خواهد شد.
وی تاکید کرد :در این جلسه
پیشنهاد شد که کمیته فعال برای مقابله
با کرونا شکل بگیرد که رویکرد اصلی آن

شکلگیری در استان ها و محالت است.
وزیر کشور ادامه داد :همانطور
که در قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا
اولویت بر اساس غربالگری مطرح
شد ،غربالگری ،رعایت فاصله اجتماعی
و استفاده از ماسک با رویکرد های
محالت باید مورد توجه قرار گیرد و
در این زمینه از ظرفیت مشارکت های
اجتماعی و سمن ها استفاده خواهد شد.
رحمانی فضلی گفت :امید است
در این زمینه رسانه ها هم نقش فعال
تری نسبت به گذشته داشته باشند تا
بتوانیم در ساختارهای رسانهای در این
زمینه برای مقابله با کرونا استفاده کنیم
و رسانه ها نیز در این خصوص فعالیت
داشته باشند.
وزیر کشور تاکید کرد :تجربه
خوبی از سپردن کار به مردم و مشارکت
مردمی از ابتدای انقالب تاکنون

داشتهایم و جاهایی که کار به مردم
سپرده شده ،مشارکت عمومی صورت
گرفته ،و این تجربه در مقابله با کرونا
نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت ،گرچه
در مشارکت های اجتماعی بحث کثرت
است اما می توانیم به ظرفیتهای
مناسبی برسیم و از این ظرفیت های
مشارکتی استفاده کنیم.
به گزارش ایرنا ،شورای اجتماعی
کشور که قرار بود گزارش اجرای برنامه
کاهش آسیب های اجتماعی در سال
 ۹۹و پیشرفت اجرایی سند سالمت
اجتماعی کشور را در دستور کار جلسه
این هفته خود داشته باشد ،به لحاظ
اهمیت و حساسیت موضوع کرونا در
کشور ،موضوع مشارکت اجتماعی
و بهره گیری از ظرفیت مردمی در
مدیریت کرونا را در دستور کار این
جلسه قرار داد.

بزودی برگ برندهای امیدبخش ارایه می کنیم

ادامه از همین صفحه
نمکی گفت :ویروس کرونا دو مسیر را طی میکند .اول
رفتن به سمت خاموشی و آرامش و دوم به سمت چموشی
و سرکشی که بسیار خطرناک است .پیش بینی من این بود
که ویروس کرونا به سمت خاموشی و آرامش نمیرود .در
نتیجه باید وفاق و همدلی برای مبارزه با کرونا را بیشتر کرده
و هم باید تقسیم کار را به شکلی انجام بدهیم که زودتر به
نتیجه برسیم.
وی بیان کرد :امیدواریم تا یک ماه آینده برگ برندهای
را برای امید بخشی به ملت ایران و دلخوشی مقام معظم
رهبری ارائه کنیم .وزیر بهداشت اظهار کرد :همدلی و وفاق
با وزارت بهداشت را به عنوان یک سرمایه در نظام جمهوری
اسالمی و گردهمایی زیر خیمه رهبری ،یک توفیق برای
نظام سالمت میدانیم .در اولین روزهایی که ما با ویروس
کرونا درگیر شدیم ،یکی از سرمایههای ما ،سرمایه عظیم
سازمان بسیج اعم از بسیج جامعه پزشکی و بقیه دستگاهها

بود .وقتی اعالم کردیم که حدود  ۳۰۰هزار اکیپ را برای
بیماریابی در قالب سامانه  ۴۰۳۰و حضور فیزیکی راه
میاندازیم ،عدهای که از این ظرفیت بی بدیل خبر نداشتند،
آن را یک الف تلقی کردند.
وی افزود :وقتی اعالم کردیم که قرار است از این
بضاعت استفاده کنیم ،عدهای گفتند که استفاده از این
ظرفیت به عنوان یک بدنه غیرکارشناسی و بردن به سمت
یک ویروس پیچیده ،کار خطای وزیر بهداشت است .برخی
گفتند که ای کاش این موضوع را در جمع کوچکتر آزمایش
میکردیم و گفتم که این را  ۳۰سال پیش وقتی برای فلج
اطفال و بهداشت همگانی از ظرفیت بسیج استفاده کردیم،
آزمودهایم .وی ادامه داد :توانستیم در طول  ۶۰روز تعداد
مرگها را به یک پنجم کاهش بدهیم و همچنین توانستیم
میزان بستریها را به کمترین حد برسانیم .بارها گفتم که از
گوشههای زمین در دقیقه  ۹۰به دلیل خوش باوری و ساده
انگاری گل میخوریم.

نمکی گفت :مدتهاست منتظر همکاری جدید در
شرایط پیچیده و سخت هستیم .اعتقاد من این است که
جز با شیوه جهادی و بسیجی ،راهکاری برای برون رفت
از بحرانهای کشور نداریم .در شرایطی که در سختترین
روزهای تحریم قرار داریم و بضاعتهای اقتصادی نسبت به
تقاضا هماهنگ نیست ،به جز استفاده از این ظرفیت راهی
نداریم .وقتی میگوییم همکاری بین بخشی ،فقط منظور
سازمان بسیج نیست ،بلکه چتری برای جلب مشارکت همه
دستگاههایی است که بسیجی فکر میکنند و جهادی کار
کردن را قبول دارند و همه کسانی که تجربه دفاع مقدس
را در اداره کشور به عنوان یک راهکار مناسب باور دارند.
وی بیان کرد :اعتقاد داریم که کشور را نمیشود
بدون بهره وری از تجربه دفاع مقدس و کار جهادی از
بن بستهای سخت بیرون برد .روشهای کپی شده از
شیوههای بیرونی هرگز نمیتواند ما را از فشارها در عرصه
اقتصاد و نظام سالمت بیرون ببرد.

صفحه 7

خبر
نظری در صحن مجلس:

مجلس به دنبال
تعامل با دولت است

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای
اسالمی گفت :ما به دنبال آن هستیم با همکاری
با دولت مشکالت مردم را حل کنیم و قصد ما
تقابل و توهین به رئیس جمهور نیست.
سید غنی نظری در جلسه علنی دیروز
مجلس شورای اسالمی طی اخطار قانون
اساسی ،گفت :مجلس شورای اسالمی به
دنبال همکاری با دولت است و خواستار گفتگو
و تفاهم با رئیس جمهور برای حل مشکالت
معیشتی و اقتصادی کشور است.
وی تاکید کرد :رئیس جمهور باید مجلس
را یار خود بداند نه بار و الزم است مشکالت را با
مجلس شورای اسالمی مطرح کند تا با همکاری
دولت و مجلس این مشکالت حل و فصل شود.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه قصد ما تقابل و توهین
به رئیس جمهور نیست ،گفت :مجلس به دنبال
همکاری با سایر قوا جهت حل مشکالت مردم
است و همه باید دست به دست هم دهیم تا
راهکارهای مناسبی جهت حل مشکالت پیدا
شود.
نظری اظهار داشت :انتظار ما از رئیس
جمهور این است که مشکالت را در مجلس
مطرح کند نه در جلسه سران قوا ،چرا که ما
در مجلس خواستار همکاری بیشتر با دولت
هستیم.
وی تاکید کرد :مردم از دعواهای سیاسی
و جناحی خسته شدهاند و همه ما که مدعی
سرباز والیت هستیم باید در عمل هم اینگونه
باشیم و مشکالت مردم را حل کنیم.
این نماینده مجلس گفت :ما خواستار آن
هستیم که رئیس جمهور هر چه سریعتر در
مجلس شورای اسالمی جهت حل مشکالت
مردم حضور یابد تا راهکارهای مشترکی را برای
حل مشکالت اتخاذ کنیم.

سکه به کانال
 ۱۳میلیون تومانی بازگشت

قیمتها در بازار سکه و طال دیروز (یکشنبه،
 ۱۱آبان) روند صعودی داشت ،به طوری که سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش  ۵۰۰هزار
تومانی نسبت به روز شنبه ،به بهای  ۱۳میلیون
و  ۳۰۰هزار تومان فروخته و دوباره وارد کانال
 ۱۳میلیون تومانی شد .ساعت  ۱۵و  ۱۵دقیقه
دیروز ،سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بهای
 ۱۳میلیون و  ۳۰۰هزار تومان و سکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم  ۱۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان به
فروش رسید .همچنین قیمت نیمسکه بهار آزادی
هفت میلیون و  ۲۰۰هزار تومان ،ربعسکه چهار
میلیون و  ۹۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی دو
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان نرخ داشت .عالوه بر این،
در بازار طال نیز هر گرم طالی  ۱۸عیار به مبلغ یک
میلیون و  ۲۲۶هزار تومان و هر مثقال طال به بهای
پنج میلیون و  ۳۱۵هزار و  ۵۰۰تومان فروخته شد.
انس جهانی طال نیز دیروز به قیمت یک هزار
و  ۸۷۹دالر و  ۵۱سنت معامله شد.

