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 نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد:

ایران به تعهدات برجام متناسب با منافع دریافتی ادامه 
می دهد

 نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواست 
تحریم های آمریکا را در عمل و نه در حرف مردود بدانند و گفت: ایران به 
تعهدات خود عمل کرده و اجرای آن را متناسب با منافعی که دریافت می 

کند، ادامه می دهد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، غالمعلی خوشرو عصر جمعه در نشست شورای امنیت که 
با موضوع صلح و امنیت بین الملل با تاکید بر چندجانبه گرایی و نقش سازمان ملل، 
این مطلب را مطرح کرد. وی افزود: سیاست های یکجانبه و اقدامات غیرقانونی آمریکا 
مغایر حاکمیت قانون، اصول حاکم بر منشور سازمان ملل و چندجانبه گرایی است.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از سیاست های یکجانبه گرایانه 
آمریکا ادامه داد: سیاست های خودخواهانه و اقدامات یکجانبه آمریکا بنیان های 
همکاری بین المللی و چندجانبه گرایی را به مخاطره انداخته است. خوشرو تاکید 
کرد: نتیجه این رویکرد آمریکا، خروج آن از شورای حقوق بشر، یونسکو، پیمان 
پاریس و برجام شد. خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن یک جانبه تحریم ها، آشکارا 

قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض می کند و مغایر حقوق بین الملل است.
وی یادآور شد: برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، آمریکا که عضو دائم شورای 
امنیت و دارای حق وتو است، دیگر ملت های جهان را نه به خاطر نقض یک قطعنامه 
شورای امنیت، بلکه به خاطر تبعیت از آن مجازات می کند. نماینده ایران در سازمان 
ملل متحد تصریح کرد: دنیا نباید به آمریکا اجازه دهد که به این رفتار یکجانبه، 
متکبرانه و خودخواهانه که متمرکز بر جهان بینی مبتنی بر قدرت به جای حاکمیت 
قانون است، ادامه دهد. خوشرو همچنین به خودداری آمریکا از اجرای حکم اخیر 
دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد و خواستار محکومیت و مردود دانستن 
تحریم های آمریکا از سوی جامعه بین المللی، نه تنها در حرف بلکه در عمل شد. 
وی افزود: طبق 12 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به کلیه تعهدات 
خود عمل کرده و در آینده نیز به اجرای تعهداتش متناسب با منافعی که دریافت 
می کند، ادامه خواهد داد. در نشست شورای امنیت که برای بررسی راه های تقویت 
چندجانبه گرایی برگزار شده بود، بسیاری از دولت ها از لزوم تقویت چندجانبه گرایی 
حمایت کرده و به صورت صریح یا ضمنی یکجانبه گرایی آمریکا و سیاست آن دولت 

در قبال برجام را مورد انتقاد قرار دادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

علی رغم تحریم ها در ۹ ماه می توانیم به درآمد یک سال 
دست پیدا کنیم

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
علی رغم تحریم ها درآمد ۹ ماهه سال جاری به اندازه درآمد یک سال 
خواهد بود، گفت که در این صورت باید از سوی دولت متمم بودجه ارائه 

شود.
غالمعلی جعفرزاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه »یکی از دغدغه ها این 
است که می گویند دولت درآمد اضافه پیدا کرده است«، اظهار داشت: ما در بخش 
درآمدهای دولت فروش نفت، مالیات و اوراق مشارکت را پیش بینی کردیم که جمع 
آن در یک سال 3۸۶ هزار میلیارد تومان است حاال ممکن است از این سه صندوق 

یکی مازاد داشته باشد ولی دیگری نصفه باشد. اما هیچ گاه به سقف نرسیده است.
وی با بیان اینکه »اگر درآمد دولت از 3۸۶ هزار میلیارد تومان بیشتر باشد آن 
وقت باید متمم بودجه ارائه شود«، تصریح کرد: در حال حاضر ۸ ماه از سال گذشته 
و پیش بینی ما این است که با وجود تحریم ناموفق آمریکا ما بتوانیم در ۹ ماه به 
درآمد یک سال دست پیدا کنیم که در این صورت ان شاءاهلل برای سه ماه آتی از 
مازاد درآمدهای نفتی جهت رفع مشکالتی که دولت خبیث آمریکا و صهیونیست ها 
برای مردم ایجاد کردند استفاده می کنیم. تا بتوانیم سطح معیشت را ارتقاء دهیم، 
نابسامانی های درمانی و سالمت را رفع کنیم و به حوزه  اشتغال جوانان هم سامانی 
بدهیم. نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر این که »تحریم ها موجب کاهش 
درآمد نفتی ایران می شود«، یادآور شد: این که بخواهند فروش نفت ما کاهش یابد 
یک کار » نشد« است. آنها مجبور شدند به ۸ کشور معافیت دهند زیرا باید خسارت 
حاصل از زیان این کشورها را خودشان از محل مالیاتی که مردم آمریکا می پردازند 
پرداخت کنند و مردم آمریکا راضی نمی شوند زیرا این کار مثل تامین هزینه جنگ 
برای دولت آمریکاست. بنابراین آمریکا برای فرار از اتفاقی که افتاده مجبور است 
معافیت بدهد. جعفرزاده با بیان اینکه »تحریم ها موجب افزایش قیمت بنزین در 
آمریکا شده است«، گفت: بنزین یک کاالی اثرگذار است و همین حاال دولت ترامپ 
دچار مشکل شده زیرا گرانی بنزین در انتخابات آینده این کشور هم اثر می گذارد 
بنابراین هم معافیت ها بیشتر خواهد شد و هم آمریکا در سایر حوزه هایی که تحریم 
ایجاد کرده شکست می خورد که البته جا دارد از مقاومت مقتدرانه مردم در قبال 
تحریم ها هم قدردانی کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان اظهار کرد: 
پس از این که دولت متمم بودجه را برای سه ماه آخر ارائه کرد قول می دهیم تمام 
آن را برای مردم هزینه کنیم البته پروژه های نیمه کاره وجود دارد ولی االن معیشت 
مردم در اولویت است لذا هر چه مازاد درآمد نفتی و مالیاتی داشته باشیم مجلس 
پافشاری خواهد کرد که برای حل مشکالت معیشتی مردم ناشی از فشار ظالمانه 

آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه شود.

ذوالقدر مطرح کرد

استقبال مجلس از تسهیل شرایط اعطای تابعیت به 
فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت که 
مجلس از مصوبه اخیر هیئت وزیران در مورد تسهیل اعطای تابعیت به 

فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی استقبال می کند.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه هیئت دولت در مورد 
اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: در قانون فعلی مادران 
ایرانی که همسر خارجی دارند می توانند بعد از 1۸ سالگی فرزندشان برای آنها 
درخواست تابعیت کنند اما موانع سختی بر سر راه اعطای تابعیت بود از جمله اینکه 
از آنها می خواستند برگه عدم سوء پیشینه از کشورشان دریافت کنند در حالی که 
بسیاری از این ها در ایران اقامت داشتند و عمال شرایط دریافت تابعیت برای آنها 

بسیار سخت بود و اجرایی نمی شد.
وی افزود: الیحه ای که در دولت مصوب شده در صورت تصویب نهایی شرایط را 

برای دریافت تابعیت قبل از 1۸ سال نیز بسیار سهل می کند.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از 
خانم ها هستند که همسر خارجی دارند. به هر حال ایران مرزهای زیادی با عراق، 
افغانستان و پاکستان دارد و این ازدواج ها صورت می گیرد و حتی بحث از وجود 
دو میلیون کودک بدون هویت مطرح می شود. ذوالقدر با بیان اینکه این الیحه در 
صورتی که تبدیل به قانون شود می تواند مشکل بسیاری از زنان را حل کند، اضافه 
کرد: در عراق بر اساس قانون تابعیت این کشور یک مادر عراقی می تواند بعد از 
گذشت ۵ سال از ازدواج برای فرزندش تابعیت بگیرد. در خیلی از کشورهای دیگر 

هم مادران می توانند برای فرزندانشان تابعیت کشور خودشان را بگیرند.
این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه مجلس از تسهیل شرایط اعطای تابعیت 
به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی استقبال می کند، ابراز امیدواری کرد که این 

الیحه با قید فوریت در مجلس مطرح شود.

اخبار
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کدخدایی:باید پرسید مصوبات مربوط به CFT چگونه تصویب شدند؟
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ایرادات مربوط به CFT واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توییتی در واکنش به ایرادات مربوط به CFT در حساب توییتری خود نوشت:  هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای 

نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصالح کرد. در CFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا 
ایرادات شورا سیاسی است یا ...؟

روحانی در پایان نشست سران سه قوه:

اولین بسته حمایت غذایی را در ماه آبان توزیع می شود

معاون اول رییس جمهور در دیدار رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد

فیفا از ورود مسائل سیاسی به فوتبال جلوگیری کند

رئیس جمهور در پایان نشست مشترک سران سه قوه 
تاکید کرد: مردم ایران یکبار دیگر با استقامت و ایستادگی 
خود، نقشه ها و توطئه های آمریکایی ها را که فکر می 
کردند 13 آبان مبدایی برای رسیدن به آرزوهای نادرست 

شان نسبت به ملت ایران خواهد بود، نقش بر آب کردند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین  حسن روحانی روز 
شنبه با تبریک و تهنیت ماه ربیع المولود به محضر ملت بزرگوار 
ایران و عاشقان خاندان رسالت ، گفت: مردم ایران دقیقاً به عکس 
عمل کرده و با استقامت و ایستادگی خود کامال روشن کردند 
این هیات حاکمه آمریکا است که به فکر فشار و ظلم بر ملت 

ایران است.
رئیس جمهور افزود: آمریکایی ها با تحریم های نابجا و غلط خود 
و هدف قرار دادن سیستم بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر از 
اقالم صادراتی که مرتبط با درآمد و منابع کل کشور  و واردات 
کاالهای اساسی است، می خواهند بر زندگی و معیشت روزمره 

مردم تأثیر منفی بگذارند.
روحانی تاکید کرد: بنابراین، این حرف که آمریکا به دنبال فشار 
بر مردم نیست و به دنبال فشار بر نظام و حکومت است، کاماًل 
ناصحیح و نادرست است و خودشان در عمل این واقعیت را آشکار 

کردند.
رئیس جمهور اظهارداشت: نکته دوم  و بسیار مهم این بود که 
این دور تحریمی که به اصطالح آنها از پنجم نوامبر آغاز شد، هیچ 
تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشت چون آمریکایی ها هر چه 
تیر در ترکش داشتند، قبالً علیه ملت ایران رها کرده بودند و 
چیز جدیدی نداشتند که ارایه کنند و لذا ناچار شدند یک لیست 
بلندباالیی را درست کنند، از یک طرف نام بانک هایی را ببرند از 
یک طرف شعبات بانک ها را اضافه کنند و  از یک طرف نام یک 
شرکت هواپیمایی را ببرند و از طرف دیگر شماره سریال هواپیماها 
را ذکر کنند تا صفحه را پرکنند. این شیوه کار و نحوه این اعالم 
نشان می دهد که هدفشان صرفا تاثیر روانی علیه ملت ایران است.
روحانی گفت: نکته بعدی اینکه روشن شد آمریکایی های نمی 

توانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
رئیس جمهور اظهارداشت: مسئولین جمهوری اسالمی ایران از 
روز نخست می گفتند که آمریکا قادر نیست صادرات نفت ایران 
را به صفر برساند و در مقابل آمریکایی ها مرتب تکرار می کردند که 
ما این کار را انجام می دهیم اما  اخیرا خودشان اعتراف کردند که 

نمی توانیم نفت ایران را به صفر برسانیم.
 روحانی  تصریح کرد: استدالل آنها این بود که اگر نفت ایران 
را به صفر برسانیم،  قیمت هر بشکه نفت به 1۵0 دالر افزایش پیدا 
می کند و این تبیین همان حرفی است که از روز اول  گفتیم که 
آمریکا قادر نیست، نفت ایران را صفر کند و در منطقه یا نفت 
همه صادر می شود و یا اگر نفت ایران متوقف شود،  بقیه هم دچار 

مشکل خواهند بود.
 رئیس جمهور تاکید کرد: آمریکایی ها به دلیل اینکه مورد 
هجمه افکار عمومی دنیا قرار گرفته بودند، ناچار شدند عقب نشینی 
دیگری را انجام دهند و بگویند که موضوع مواد غذایی، مسأله دارو 
و تجهیزات پزشکی استثناء است که البته حرف آنها نادرست است 

چراکه وقتی سیستم بانکی را تحریم می کنند، همه چیز را تحت 
تأثیر قرار می دهند.

روحانی خطاب به ملت بزرگ ایران خاطرنشان ساخت: در زمینه  
کاالهای اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و 
انبارهای ما برای تامین کاالهای اساسی مردم برای ماه های طوالنی 
، از همیشه بیشتر آمادگی دارد و برای تولید کاالهای اساسی، 
واردات کاالهای اساسی و دارو و سایر نیازمندی ها، مشکلی نداریم.
رئیس جمهور افزود: امروز بحمداهلل  وضعیت تولید در کشور 
امسال در  شرایط خوبی دارد و صادرات در هفت ماهه  نسبتاً 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است که افزایش 

به معنای، افزایش تولید و افزایش کسب و کار مردم است.
وی  همچنین گفت: امسال توانستیم پول گندم کاران را به موقع 
پرداخت کنیم و این به معنای آن است که زندگی کشاورزان رونق 
می گیرد و برای سال آینده نیز تمهیدات الزم در زمینه اقالم 

کشاورزی و خرید تضمینی محصوالت مدنظر قرار گرفته است.
 روحانی اظهار داشت: از طرف دیگر امروز برای مردم روشن 
شد که تبلیغات آمریکایی ها درباره 13 آبان و ۵ نوامبر، صرفا یک 
تبلیغات در مسیر  جنگ روانی بود و فشارهای اقتصادی که تبلیغ 
می شد از این تاریخ اعمال خواهد شد، همان فشارهای اقتصادی 
است که از ماه ها پیش علیه ایران اعمال می کردند و باز هم آن را 

ادامه خواهند داد.

رئیس جمهور اضافه کرد: هر چه زمان بگذرد هم مسئولین برای 
جبران مشکالتی که برای مردم پیش آمده آماده تر می شوند و 
هم مردم استقامت شان در برابر این توطئه ها بیشتر خواهد شد. 
آمریکایی ها در ماه های آینده به خوبی خواهند فهمید که راه غلط و 
اشتباهی را انتخاب کردند. این مسیر،  ملت ایران را خسته نمی کند، 
ملت را برای تولید بیشتر و برای اینکه روابط نزدیک تر با همسایگان 

و کشورهای دوست داشته باشد، آماده می کند.
 روحانی در ادامه تصریح کرد: در جلسه امروز سران سه قوه، در 
خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و ریاست محترم 
قوه قضائیه، یکی از مباحث مهم، بررسی آخرین وضعیت اقتصادی 
کشور و ترسیم نقشه راهی بود که باید برای ماه های آینده، طبق 

فرمایش و دستور مقام معظم رهبری، انجام شود.
  رئیس جمهوری افزود: امروز راجع به این نقشه راه و روابط 
نزدیک تر با همسایگان مان و همچنین روابط اقتصادی مان صحبت 

کردیم.
 روحانی تاکید کرد: در این نشست روابط اقتصادی با کشورهای 
دوست  از شرق و غرب جهان را مورد بحث و بررسی قرار دادیم 
و همچنین مشکالت احتمالی که فرا روی تولید و بانک های ما 

وجود دارد ،از جمله مباحث این جلسه بود.
رئیس جمهوری افزود: این مباحث را در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی که به صورت هفتگی تشکیل می شود  نیز 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.
روحانی در ادامه سخنان خود اعالم کرد که دولت اولین بسته 
حمایت غذایی را در ماه آبان به افرادی که مشکالت بیشتری دارند 
و در فشار بیشتری هستند پرداخت خواهد کرد و ان شاء اهلل این 
روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه می یابد تا بتوانیم  مشکالتی 

که برای مردم پیش آمده است را تا حدی جبران کنیم.
رئیس جمهوری افزود: در بودجه سال آینده نیز برای حقوق و 
دستمزد پیش بینی هایی می کنیم که بتوانیم تا حدی مشکالت 

اقتصادی را جبران کنیم.
روحانی ادامه داد: خدمت ملت بزرگوار و عزیز اعالم می کنم 
که در ماه پربرکت ربیع المولود و ایام والدت با سعادت پیامبر 
عظیم الشأن اسالم و امام صادق)ع( شرایط کشور بهتر از ماه های 
گذشته به پیش خواهد رفت و ملت ما در کنار وحدت، انسجام، 
یگانگی و یکپارچگی به مسیر خود ادامه خواهند داد  و بهانه های 

آمریکایی ها را از دست آنها می گیرند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکایی ها به دروغ ادعا می کنند 
ایران حامی مالی تروریسم است، گفت:  همانطوری که ملت ایران 
همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم بوده و از تأمین مالی برای 
گروهک های تروریستی جلوگیری کرده است، امروز هم مصمم تر 
در قوانین و مقررات خود بر آن تأکید می کند و این بهانه های واهی 

را نیز از دست دشمنان  خواهد گرفت.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ورزش همواره 
میان  دوستی  و  صلح  حفظ  و  برقراری  در  موثری  نقش 
از  است  را گشوده  زیادی  گره های  و  کرده  ایفا  کشورها 
نگه  دور  برای  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون  تالش های 
داشتن مسائل سیاسی از فوتبال قدردانی کرد و افزود: 
با جلوگیری از ورود مسائل سیاسی به فوتبال، فیفا نقش 

سازنده خود را در همبستگی ملت ها ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز )شنبه( 
در دیدار شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رییس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با اشاره به برگزاری بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا 
میان تیم پرسپولیس و کاشیما ژاپن اظهار داشت: امروز چشمان 
عالقمند فوتبال در آسیا و حتی جهان نظاره گر این بازی در تهران 

هستند و امیدوارم شاهد یک رقابت خوب و جوانمردانه باشیم 
تا همه عالقمندان به فوتبال از این بازی لذت ببرند. معاون اول 
رییس جمهور با بیان اینکه ایران همواره تالش کرده است عضو 
موثری در کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد خاطر نشان کرد: دولت 
جمهوری اسالمی ایران همواره حمایت های الزم را از همه رشته 
های ورزشی و بخصوص فوتبال از جمله فوتبال زنان انجام داده 

است تا این رشته پرطرفدار در سراسر کشور گسترش یابد.
وی تصریح کرد: اختالفات سیاسی میان کشورها امری طبیعی 
است که گاه شدت می گیرد و گاه به صلح و دوستی تبدیل می 
شود و انتظار ما از کنفدراسیون فوتبال آسیا این است که اجازه 
ندهد مسائل سیاسی بر فوتبال اثر بگذارد و برای انسجام میان 

کشورهای آسیایی تالش هر چه بیشتری را انجام دهد.

 جهانگیری همچنین با قدردانی از حمایت های کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از فوتبال ایران، از رییس این کنفدراسیون خواست 
شرایطی فراهم شود تا شاهد حضور نمایندگان ایران در هیات 

رییسه کنفدراسیون فوتبال آسیا و هیات های تابعه آن باشیم.
رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در این دیدار با بیان اینکه 
فوتبال ایران نه تنها نقشی اساسی در فوتبال آسیا بلکه در فوتبال 
دنیا دارد و ایران بعنوان بازیگری مهم در سطح فوتبال آسیا مطرح 
است. شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه دستاوردهای فوتبال 
ایران را افتخار آمیز توصیف و خاطر نشان کرد: فوتبال ایران نه 
تنها عملکرد درخشانی در سطح آسیا داشته بلکه در جام جهانی 
گذشته نیز تالش خوبی انجام داد و فوتبال ایران در تمام سطوح 
بزرگساالن، جوانان، زنان و فوتبال ساحلی از دستاوردهای بزرگی 

برخوردار بوده است.
وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا وقتی که می خواهد به رتبه 
بندی های رسمی اشاره کند یکی از این رتبه بندی ها ایران است 
چرا که یکی از بهترین تیم های آسیا تیم ملی فوتبال ایران است.

رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین با اشاره به برگزاری 
کنگره این کنفدراسیون که اخیرا در کواالالمپور برگزار شد، گفت: 
در این کنگره شاهد تجلی همبستگی و وحدت میان اکثر اعضای 
کنفدراسیون آسیا بودیم و این نشانه و الگویی برای دیگر کشورها 

است.
وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا یک نهاد متحد است و 
همبستگی خوبی میان اعضای آن وجود دارد چرا که فوتبال باید 

بتواند ملت ها را به یکدیگر نزدیک کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی:

آموزش حقوق شهروندی فقط وظیفه وزارت آموزش و پرورش نیست

وزیر کشور اعالم کرد

پیشنهاد 14 استاندار جدید در جلسه یک شنبه هیات دولت

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه امیدواریم 
فعال،  و  آگاه  خود  حقوق  از  که  شوند  تبدیل  به شهروندانی  ما  فرزندان 
پرسشگر و مسئولیت پذیرند، گفت: البته آموزش حقوق شهروندی فقط 
وظیفه آموزش و پرورش نیست، دستگاه های مختلفی برای این امر بودجه 

می گیرند و باید هماهنگی بین دستگاه ها به وجود بیاید.
به گزارش ایسنا، شهیندخت موالوردی در اولین نشست هم اندیشی نمایندگان 
حقوق شهروندی استان ها و حوزه ستادی آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر 
برگزار شد با اشاره به امضای تفاهم نامه با وزیر آموزش و پرورش گفت: در این حوزه 
قائل به حقوق متقابل یعنی حق ها و مسئولیت ها هستیم و سعی کردیم با این نگاه 
پس از صرف زمان و مطالعات گسترده چنین تفاهم نامه ای را آماده کنیم که از پیش 

نیازهای تحقق منشور حقوق شهروندی است.
وی افزود: برنامه و هدف اصلی ما در این تفاهم نامه هم آموزش شهروندی و تربیت 
شهروندی است که چگونگی این آموزش ها را باید بررسی و توجه کنیم خروجی آن 

چیست.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت دوازدهم 
باید بتکشور را از چالش های انباشته چند دهه گذشته رها کند اظهار کرد: الزم است 

هر وزارتخانه روی اهداف مدنظر متمرکز شده و اصالحات ساختاری را مدنظر قرار دهد 
که به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش ریل گذاری صحیحی انجام داده است.

موالوردی ادامه داد: توجه به ارتقای توانمندی اجتماعی دانش آموزان و افزایش تاب 
آوری در این گروه هدف از جمله اولویت های تخصصی آموزش و پرورش است. اکنون 
طرح نماد در دست اجراست و بسیار حائز اهمیت است. بهبود برنامه های آموزشی 
برای افزایش خالقیت و پاسخگویی به تنوع نیازهای دانش آموزان، افزایش قدرت تفکر 

انتقادی و مهارت های اجتماعی نیز باید دنبال شود.
وی حذف تکالیف شب را گام مهمی در آموزش و پرورش دانست و گفت: گاهی با 
ابتکار و خالقیت های کوچک می توانیم نشاط در مدارس ایجاد کنیم. از جمله اسنادی 
که در این حوزه داشتیم منشور حقوق دانش آموزی است که در مجلس دانش آموزی 
تدوین شده و منشور حقوق والدین نیز تدوین شده است. تلویزیون تعاملی سیناروبیک 

نیز ظرفیت خوبی است که می توان از آن برای آموزش حقوق شهروندی بهره برد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه امیدواریم فرزندان 
ما به شهروندانی تبدیل شوند که از حقوق خود آگاه اند و فعال و پرسشگر و مسئولیت 
پذیرند گفت: البته حقوق شهروندی فقط وظیفه آموزش و پرورش نیست. دستگاههای 

مختلفی برای این امر بودجه می گیرند و باید هماهنگی بین دستگاهها بوجود بیاید.

موالوردی بر ضرورت سرمایه گذاری روی فقرزدایی آموزشی گفت: باید موانع بروز 
خالقیت، پرسشگری و تفکر نقادانه را برداریم و انسان هایی توانمند داشته باشیم. باید 

سیاست مان باز کردن ذهن ها به جای حافظه محوری باشد.

وزیر کشور اعالم کرد گزینه های پیشنهادی برای استانداری 14 استان یک 
شنبه به هیات دولت پیشنهاد می شود.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز )شنبه( در حاشیه نشست با 
استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به محتوای این نشست اظهار کرد: 
در جلسه امروز با استانداران، معاونان سیاسی و اقتصادی، موضوع معطوف به تحلیل 
شرایط اقتصادی، نوع همکاری ها، توانمندی ها و ظرفیت هایی که استان های ما در 

این شرایط می توانند داشته باشند، بود.
وی ادامه داد: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی 
و وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا شرایط را توضیح دهند و خواسته 
ها و توقعاتشان را بگویند. استانداران نظرات و مشکالت و راه حل هایی که می 
با آن ظرفیت های اقتصادی را فعال کنند مطرح کردند و جمع بندی  توانند 

خوبی هم انجام شد.

وزیر کشور تاکید کرد: همچنین ١٤  تن از استانداران مشمول قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان را در جمع مان داشتیم که امروز به نوعی جلسه خداحافظی با 
آنان بود که برای آنها  آرزوی توفیق و خدمت بیشتر به نظام جمهوری اسالمی را داریم.
وزیر کشور در پایان اظهار کرد: برای جایگزینی ١٤ استاندار بازنشسته، گزینه هایی 
را آماده داریم و تا روز یکشنبه آنها را به دولت می بریم، ولی اگر این روند ادامه پیدا 

کند، برای استان ها سرپرست منصوب خواهیم کرد.


