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محمد حس�ن آصف�ری نماینده مردم

اراک در مجلس

www.asre-iranian.ir
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نماینده مردم تهران در مجلس افشا کرد؛

نماینده مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس با بیان
اینکه متاسفانه یکی از س��ران پر نفوذ سیاسی کشور
اقدام به واردات محمولههای گندم کرده است ،گفت:
اسناد نشان میدهد شرکت ثبت شده توسط این چهره
سیاسی که تنها چند ماه پس آغازبه کار دولت...
صفحه؟

ساخت واگن های
داخلی مترو در
دستور کار شهرداری
صفحه5

ضرورت تالیف و تولید محتوا
در چهارچوب قواعد خاص؛

 24اقتصاددان برای مدیریت صحیح

اقتصاد کشور به رئیس جمهورنامه نوشتند

اهتمام الزم برای
هدایتاقتصادکشور
وجود ندارد

نقش خانواده در ترویج
فرهنگمطالعهوکتابخوانی
صفحه6

جزئیاتاقداماتنظارتی
برای جلوگیری از فروش
خارج از شبکه ماسک
صفحه3

صفحه8

رئیس جمهور:

و احتما ًال ابتدای س��ال آینده هم شاید درگیر این بیماری
باشیم .روحانی با اش��اره به موج دوم بیماری کرونا خاطر
نش��ان کرد :ما باید خود را از لحاظ تختآ امکانات و درمان
آماده کنیم تقریب ًا دو برابر تعدادی که تا به امروز بیمارستان
رفتند در روزهای آینده به بیمارستان نیازمند میشوند .وی
گفت :از هر  ۱۰۰۰نفر که به این ویروس مبتال ش��دهاند
 ۵۰۰نفر عالمت ندارد و ممکن است متوجه هم نشوند که
ای��ن ویروس را گرفتند و از آن عبور میکنند .حدود ۳۵۰
نفر از  ۱۰۰۰نفر عالئم خفیف دارند و نیاز به بستری شدن
ندارد اما ممکن اس��ت  ۱۵۰نفر از هزار نفر نیاز به بستری
شدن داشته باشند .رئیس جمهور خاطر نشان کرد :مردم
در کشور دو موج کرونا را شاهد بودند .یک موج مربوط به
اسفند سال گذشته و فروردین امسال میشود که در اواخر
فروردین حرکت کاهش��ی را دیدیم و یک موج دوم که از
اواخر خرداد شروع ش��د و االن هم ادامه دارد .وی اضافه
ک��رد :مکانهای این دو موج عین هم نبود؛ یعنی در موج
اول برخی از استانها درگیر و در موج دوم نیز استانهای
دیگر درگیر هس��تند .در راس موج اول ،استانهای قم و

گیالن بود ،گزارشهایی هم که ما داریم احتماال انتش��ار
بیماری در کش��ور از قم و گیالن ش��روع شده و هردوی
آنها هم به خاطر مسافران بازگشته از ووهان (چین) بود.
در قم بیش��تر برای روابط تجاری بوده و در گیالن بیشتر
جنبه ورزش��ی و دانشجویی بوده اس��ت .موج اول با یک
غافلگیری توام بود و ش��اید تا زمانی که ما بفهمیم دو تا
سه هفته طول کشیده است .وی بیان داشت :مشکل دوم
که ممکن است در کش��ورهای دیگر هم همین مشکل
وجود داشته باشد در کشور ما مساله فشار خون ،چربی باال،
چاقی ،قندخون و سنن باالی  ۵۵سال یا دیگر بیماریهای
زمینهای ،که کار ما را سختتر میکند .در این شرایط۳ ،
راهحل اساس��ی وجود دارد که وزارت بهداشت ،درمان نیز
مدام ب��ر آن تاکید میکند و خواهش میکنم که همه ما
به این توصیهها توجه کنیم ،سادهترین ،راحتترین و حتی
موثرترین و کمهزینهترین آن ،ماسک است که هم هزینه
زیادی ندارد و هم آسان و بسیار موثر و راحت است و هم
عامل بس��یاری خوبی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این
بیماری است.

افزایش میزان ازدواج
جوانان و فرزندآوری
در گروی بکارگیری
سیاستهای تشویقی
از س��وی دولت است و اینکه ما فقط در
این زمینه مصاحبه کنیم تنها یک طرف
کار اس��ت ،اما م��ردم منتظ��ر عملکرد
مس��ئوالن دولت��ی در ای��ن خص��وص
هس��تند.وقتی مردم میبینن��د که برای
اجاره یک واحد مسکونی  50متری باید
مبلغ  200میلیون تومان به عنوان رهن
پرداخ��ت کنند و چنانچ��ه دو فرزند هم
داشته باشند ،صاحبخانهها به سادگی به
آنها خانه اج��اره نمیدهند تمایلی برای
ازدواج ی��ا فرزندآوری نخواهند داش��ت.
دولت بای��د خانه ارزان قیم��ت را برای
زوجهای��ی که تمای��ل ب��ه فرزندآوری
دارند یا جوانانی که قص��د ازدواج دارند
با عنوان اجاره به ش��رط تملیک تامین
کن��د ت��ا راه تش��ویقی ب��رای ازدواج یا
فرزندآوری باشد.متاس��فانه درآمد مردم
با هزینهکرد آنها تناس��بی ندارد و گرانی
کاالها باعث شده که دخل و خرجشان
ب��ا یکدیگر همخوانی نداش��ته باش��د،
بنابرای��ن چنانچه بر فرزن��دآوری اصرار
داشته باشیم ،خانوادهها با این عقیده که
نمیتوانند هزینههای نگهداری از فرزند
دیگری را تامین کنند به این امر مبادرت
نمیورزند.دولت بای��د برای این بخش،
سیاس��ت تش��ویقی را در قالب پرداخت
مبلغ��ی تحت عنوان حس��اب پس��نداز
برای ک��ودک تازه متولد ش��ده بپردازد
یا س��هم عائلهمندی کارمند یا کارگری
ک��ه صاح��ب فرزند ش��دهاند را افزایش
دهد.تامین مس��کن و ش��غل مهمترین
معیار برای تش��ویق جوان��ان به ازدواج
و فرزندآوری اس��ت و چ��ون این امر در
قال��ب اصل  75قرار میگیرد نمایندگان
مجل��س نمیتوانند در ای��ن زمینه طرح
ارائه دهند ،بنابراین الزم است که دولت
الیحهای را تحت این عنوان ارائه دهد و
مجلس هم این آمادگی را دارد در جهت
تس��هیل ازدواج جوانان و فرزندآوری از
آن حمایت کند.
نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی

 25میلیون ایرانی به طور نامحسوس به بیماری کرونا مبتال شدهاند

رئیسجمهور با بیان اینکه ما در برابر کرونا پیروز میشویم،
گف��ت :طبق یک گزارش ۲۵ ،میلی��ون ایرانی به بیماری
کرونا مبتال ش��دهاند .به گزارش فارس ،حجت االس�لام
حسن روحانی رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مبارزه با
کرونا گفت :در پایان ماه پنجم در مواجهه با این ویروس
خطرناک هس��تیم و همچنان نگرانی در ایران و س��طح
جه��ان وج��ود دارد .وی ادامه داد :چ��ون داروی قطعی،
واکسن و ایمنی جمعی نداریم راهی نداریم دست به دست
هم دهیم و زنجیره ابتال را قطع کنیم .در گزارش��ی که از
معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به دست من رسید آمده
تخمین این اس��ت که تا االن  ۲۵میلی��ون ایرانی به این
بیماری مبتال شدهاند ۱۴ .هزار نفر هم جان خود را از دست
دادهان��د ودر مدت حدود ای��ن  ۱۵۰روز بیش از  ۲۰۰هزار
نفر در بیمارستانها بستری بودهاند و باید احتمال دهیم که
 ۳۰تا  ۳۵میلیون نف��ر دیگر در معرض ابتال خواهند بود.
رئی��س جمهور افزود :در این گزارش گفته ش��ده باید دو
برابر تعدادی که در این  ۱۵۰روز بستری داشتیم در آینده
انتظار مراجعه به بیمارستان داشته باشیم .ما تا پایان امسال

گرانی کاالها و اجاره بهای مسکن دو
مانع در مسیر ازدواج و فرزندآوری
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واردات گندم با ارز
مرجع توسط یکی از سران
پر نفوذ سیاسی

یادداشت

اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
کند.کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
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روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان -شاهرود

اندیشکده آمریکایی:

انگلیس یکی از عوامل ادامه جنایات سعودیها در یمن است

لندن نه تنها چشم خود را به روی جنایات در جنگ علیه
یمن بسته بلکه زمینه ارتکاب این جنایات از جمله حمله
به بیمارستانهای یمن را نیز فراهم کرده است .به گزارش
دانشجو ،یک اندیشکده آمریکایی در یادداشتی از فروش
تسلیحات توسط دولت انگلیس به عربستان سعودی انتقاد
کرده است .این اندیشکده آمریکایی موسوم به «مؤسسه
کشورداری مسئوالنه کویینسی» که در واشنگتن دی سی
آمریکا مستقر است ،با انتشار یادداشتی به قلم «عبدالعزیر
کیالن��ی» ،تحلیلگ��ر و روزنام��ه نگار عرب انگلیس��ی،
سیاس��تهای دولت انگلی��س در فروش تسلیس��حات
به عربس��تان سعودی را به شدت زیر س��وال برده است.
نویس��نده یادداشت را با این موضوع ش��روع میکند که
ی��ک روز پس از تحریم  ۲۰مقام س��عودی به دلیل قتل
فجیع «جمال خاش��قجی» در کنس��ولگری عربستان در
استانبول ترکیه ،انگلیس اعالم کرد که فروش تسلیحات
را به عربستان از سر خواهد گرفت .در این یادداشت گفته
شده که فروش س�لاح از سوی انگلیس به عربستان در

حالی صورت گرفته که یک س��ال پیش از آن ،دادگاهی
در انگلیس به غیرقانونی بودن صدور مجوز فروش سالح
به عربستان حکم داده بود ،اما پس از آن وزیرتجارت بین
الملل این کش��ور از تجدیدنظ��ر در این حکم دادگاهی و
پایان ممنوعیت تعلیق فروش سالح به عربستان خبر داد.
نویسنده در ادامه با اشاره به مواضع بشردوستانه و حقوق
بشری انگلیس ،عنوان کرده است لندن نه تنها چشم خود
را بر این مس��ائل بسته بلکه زمینه ارتکاب این جنایات از
جمله حمله به بیمارستانهای یمن را نیز فراهم کرده است.
کیالنی همچنین در یادداش��ت خود به نقل قولی از «کلر
ش��ارت» ،یکی از وزرای سابق کابینه لندن اشاره میکند
که در آن او گفته بود :بریتانیا قب ً
ال به عنوان کش��وری که
هنجارهای بین المللی را رعایت میکند ،اعتبار و آبرویی
داشت ،اما این اعتبار با فروش سالح به عربستان سعودی
و نقض قوانین مرتبط ب��ا جنایات جنگی به تحلیل رفته
اس��ت .در ادامه یادداشت به برخی گزارشها و مستندات
سازمانهای حقوق بشری در ارتباط با استفاده از تسلیحات

آمریکایی و غربی در جنگ علیه یمن استناد میشود که
به گفته آنها شاید حداقل یک هزار زن و کودک یمنی بر
اثر بمباران با تسلیحات آمریکایی و انگلیسی جان خود را از
دست دادهاند .همچنین نقل قولی از «آنا استاو ریاناکیس»،
اس��تاد روابط بی��ن الملل دانش��گاه ساس��کس از دیگر
بخشهای این یادداش��ت است .استاد دانشگاه ساسکس
در این ارتباط میگوید :بخش مهم و کلیدی از استراتژی
عربس��تان س��عودی هدف قرار دادن مستقیم شهروندان
غیرنظامی و زیرس��اختهای فنی شهرها است ،بنابراین
برای دولت انگلیس این مشخص است که تسلیحات این
کشور از سوی عربستان س��عودی مورد سوءاستفاده قرار
میگیرد؛ لذا از زمان آغاز جنگ یمن ،لندن با وجود اعتراف
ب��ه این موضوع که این جنگ راه ح��ل نظامی ندارد ،اما
در کنار عربس��تان در بمباران علیه یمن قرار داشته است.
این در حالی است که افزایش صادرات سالح به عربستان
ب��ه صورت اجتناب ناپذیری جنگ را طوالنیتر میکند و
اوضاع انسانی را در یمن فاجعه بارتر میکند.

شمخانی خطاب به پمپئو:

اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند بهتر از الفهای احمقانه است

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا ،نوشت :اعتراف به
شکست مقابل ایران قدرتمند بهتر از الفهای احمقانه و بی پشتوانه است .به گزارش «عصر
ایرانیان»؛ علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود نسبت به
سخنان «مایک پمپئو» که گفته بود در قبال ایران رویکرد جدیدی اتخاذ شده است ،واکنش

نشان داد .وی نوشت :پمپئو گفته ما در قبال ایران از اساس تغییر رفتار دادهایم ،چون در برابر
آنها فقط قدرت جواب میدهد ،نه مماشات .بیش از  ۴۰سال است که همه قدرت خود را برای
شکست خود به کار برده ،اما همچنان ناکام هستید .دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد:
اعتراف به شکست مقابل ایران قدرتمند ،بهتر از الفهای احمقانه و بیپشتوانه است.
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آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

