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با زیارت ،مشهدی شو!
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ابابیلهای یمنی درآسمان حجاز
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اقامه نماز باران در دیار کریمان

شهادت
شاهرخ ضرغام
(حر انقالب)
در سال 1359

آذر

هللا بده تو باران...
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برای قهرمانی باید عیار
خودمان را نشان دهیم
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ثارهللا آنکوتی -تسنیم

سیاوش یزدانی
توگو با قدس:
درگف 

گپی با جواد افشار

رخصت از امام رضا j

برای ساخت سریال
حضرت معصومه h

سفرپوتین به هند
یادداشت تقال برایحفظ رابطه سنتی

رواق
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4
عروسکسازیایرانیمیتواند
به صنعت تبدیل شود
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میراحمدرضامشرف

لیال کفاشزاده
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خبر

اجرای طرح قرنطینه هوشمند از یکشنبه آینده

وزی ــر کـشــور بــا اش ــاره بــه اجـ ـرای طــرح قرنطینه
هوشمند از یکشنبه آینده گفت :این طرح در
قالب پنج مرحله در سازمانهای اداری ،حمل و
نقل عمومی ،اصناف و مراکز خدماتی و رفاهی
اجرا خواهد شد.
بــه گ ــزارش خـبــرگــزاری مهر ،احمد وحـیــدی در
حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ،اظهار
کرد :موضوعاتی که در جلسه امروز بحث شد،
مبحث مدیریت قرنطینه هوشمند برای اجرای
محدودیتها بود که از یکشنبه هفته آینده در
قالب پنج مرحله به صــورت یک هفته در میان
ابتدا در سازمانهای اجرایی اتفاق میافتد.
وی افزود :پس از اجرای این طرح در سازمانهای
اجرایی ،این طرح در بخش حمل و نقل عمومی

و اصناف و سایر مراکز خدماتی و رفاهی اجرا
خواهد شد.
وزیر کشور ادامه داد :موضوع دوم مورد بحث،
بیماریابی در مــرزهــا و ض ــرورت ایــن موضوع
است که ایرانیان و خارجیان که از مرز وارد و یا
خارج میشوند با دو دُز واکسن و تست منفی
پیسیآر وارد و خارج شوند و مــوارد مشکوک
قرنطینه شوند.
وی افــزود :موضوع بعدی پیامدهای اجتماعی
کرونا در شرایط کنونی و پساکرونا بود که به لحاظ
روانشناختی و پیامدهای اجتماعی کرونا مورد
بحث و گفتوگو قرار گرفت.
وحیدی تصریح کــرد :بحث اصناف و کوتاهتر
شدن گرفتن مجوز کسب و کارها بحث بعدی این

َتن لطیف زعفران ایرانی
و این همه درد!

دغدغههایسفالین
یک دکترشیمی
خراسان

جلسه بود که مصوب شد دریافت مجوز اصناف
مستقیم در اختیار وزارتخانه صمت باشد.
وی درب ـ ـ ــاره آم ـ ــار ب ـ ــاالی م ـب ـتــایــان در مـیــان
دانــشآم ــوزان خاطرنشان ک ــرد :همانطور که
اطالعرسانی شده برای دانشآموزان باالی ۱۲سال
دو دز واکسن تزریق شده اما برای زیر ۱۲سال هنوز
بررسیها در حال انجام است که ببینیم نیاز به
تزریق واکسن هست یا نه؛ در حال حاضر مدارس
به شکل یک یا دو روز در هفته به صورت حضوری
و مابقی تدریسها به شکل غیرحضوری است.
وزیر کشور گفت :در حال حاضر گزارشی مبنی
بر اینکه آمار دانشآموزان مبتال به کرونا مربوط
به حضوری شدن مــدارس باشد ،داده نشده و
این آمار باید توسط وزارت بهداشت تأیید شود.
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بهناز افضلیانمند
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فرزانه غالمی

تخفیف مالیاتی تولیدکنندگان
برای سال آینده تمدید شد
اما این حمایت کافی نیست

رونق تولید با
مالیات بر رقبا
ادامه تالش مجلس درخصوص
تعیین سازوکار برگزاری
اعتراضهای مسالمتآمیزمردمی

در جست و جوی
الگوی اجرای
اصل 27
رئیس جمهور در جمع
دانشجویان «شریف»:

آینده را بسیار
روشن میبینم

کارشناسان از اهمیت
و حساسیت نظارت برتولید و
اکران فیلمهایسینماییمیگویند

راهکارهای
حل مسئله
«پروانه نمایش»

نایب رئیس شورای ملی زعفران
در گفتوگو با قدس مطرح کرد

طرح جامع زعفران
خاک میخورد

خبر

رئیس جمهور :رسالت دولت اصالح ساختار اداری کشور است
رئیسجمهوردرجلسهدیشبشورایعالیاداری
ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد نظام اداری کشور
گفت:عموممردمایننگاهرادارندکهوضعیتنظام
اداریماوضعیتیدرترازجمهوریاسالمینیست
ونوعینارضایتیدرهمهسطوحوجوددارد.
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی با تأکید بر
رسالت سنگینی که بر عهده مدیران کشور است،
اظهارکرد :با وجود این باید اقدامات مؤثری برای
اصالح در نظام اداری کشور انجام شود .سازمان
اداری و استخدامی باید نگاه بخشی را به نگاه ملی
تبدیل کند ،در منشور نظام اداری دولت نکات
خوبی مدنظر قــرار گرفته است و باید این نکات
محقق شــود .سیاستهای مصوب نظام اداری
پیش روی ماست و باید به آن عمل کنیم.

رئیسجمهوربابیاناینکهعدالتاداریبایدمدنظر
قـرار گیرد ،افــزود :چیزی که مــردم را رنج میدهد،
بیعدالتی اداری است و ما باید بیعدالتی اداری
را به عدالت اداری تبدیل کنیم .این حجم از نیروی
انسانیبرایدولتتبدیلبهمسئلهشدهاست.
رئیسی تصریح کــرد :جــذب و بهکارگیری نیروی
انسانی در ادارات باید بر مبنای عدالت ،نیازسنجی
درست و کارآمدی مؤثر انجام شود و چندگانگی در
پرداختها که همگی از خزانه دولت و بیتالمال
یگـیــرد ،از بین بـ ــرود .وی بــا اشـ ــاره به
ص ــورت مـ 
هوشمندسازی دستگاهها ،گفت :هوشمندسازی
یک ضــرورت است؛ بنابراین همه دستگاهها باید
مکلف شوند تا سامانه جامع تجارت نیز فعال
شود .رئیسجمهور با بیان اینکه ما زمان کمی برای

اصالح امور داریم ،تأکید کرد :بسیاری از مشکالت
درکشوردرگرواصالحنظاماداریاست؛بنابراینما
باید نظام ناهماهنگ پرداخت را به نظام هماهنگ
پرداختتبدیلکنیم،نمیتوانیمشاهدبیعدالتی
دربخشهایمختلفکشورباشیم.رئیسیبابیان
اینکهبایدساختار،پرداختونظاماتکنترلیواقعی
داشته باشیم ،افزود :رسالت دولت اصالح ساختار
اداری کشور است و همه فرهیختگان باید در این
بخش به دولت کمک کنند و این موضوع نباید به
آرزویی برای فرزندان ما تبدیل شود .رئیس جمهور
درپایانبرضرورتچابکسازیوکوچکسازینظام
اداری با نظارت سازمان اداری و استخدامی ،تأکید
کرد و گفت :ادغامها و کوچکسازیها باید در نیرو،
امکاناتوهمدرهزینههاباشد.

