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▪دستور رئیسی

رئــیــس ســازمــان حــج و زیـــارت دربــــاره تاریخ
برنامهریز یها بــرای عمره گفت :طبق برنامه
ریــزی ها موضوع بــرای بعد از ماه صفر خواهد
بود چرا که تا ماه صفر هم ما و هم شرایط آن جا
مهیای عمره گــزاران نیست.به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی حج وزیارت؛ رشیدیان که همراه
با آخرین پــروازهــای حجاج به کشور اسالمی
بازگشت ،افزود :در بحث عمره مذاکرات مفصلی
با وزیر حج عربستان انجام گرفته و البته چند
نکته در ایــن بــاره وجــود دارد .وی ادامــه داد:
اولین نکته تضمین عزت ،کرامت و آرامش عمره
گــزاران ایرانی است که وزیر حج عربستان نیز
این موضوع را قبول داشت.رئیس سازمان حج
و زیارت توضیح داد:نکته دیگر ضرورت حمایت
های کنسولی از عمره گــزاران است که در این
خصوص سه پیشنهاد را مطرح کردیم ،نخستین
پیشنهاد بازگشایی دفتر کنسولی در عربستان
است که بعید می دانیم این موضوع عملی شود،
پیشنهاد دیگر موضوع دفتر حافظ منافع بوده
که باید این مهم با پیگیری وزارت امور خارجه
حاصل شــود ،امــا پیشنهاد دیگر ایــن اســت که
همانند ایام حج تمتع چند نفر از کارکنان وزارت
خارجه به عنوان نیروی کنسولی به همراه دست
اندرکاران حج در سرزمین وحی و در ایام عمره
در دفتر نمایندگی مستقر شوند که قرار شد تا
 15روز آینده این پیشنهاد توسط وزارت حج
عربستان و بعد از پیگیری از وزارت خارجه این
کشور بررسی شود و پاسخ آن به ما اعالم شود.
وی گفت :امیدواریم در  15روز آینده پاسخ الزم
را از وزارت حج عربستان دریافت کنیم و اگر این
مهم انجام گیرد سامان دهی و سازمان دهی بعد
از ماه صفر انجام میشود.رشیدیان همچنین
از پایان بازگشت حجاج ایرانی به کشور طی
دوشنبه گذشته خبر داد.وی همچنین درباره
آمار فوتی های حج امسال نیز اظهار کرد :امسال
متاسفانه  19نفر از حجاج ایرانی در زمان حضور
در سرزمین وحی فوت کردند که از این تعداد
هفت نفر در عربستان دفن شدند و پیکرهای دیگر
به کشور بازگردانده شد.

تصویب آیین نامه استخدام معلمان
حق التدریس و آموزشیاران
وزیــر آمــوزش و پــرورش در توئیتی از تصویب
آیین نامه استخدام معلمان حق التدریس،
پیش دبستانی و آمــوزشــیــاران  در جلسه یک
شنبه گذشته هیئت دولت خبر داد.به گزارش
خراسان ،حاجی میرزایی یک شنبه گذشته در
این بــاره نوشت«:خوشبختانه ،هیئت وزیــران
در جلسه امــروز آییننامه استخدام معلمان
حق التدریس ،پیش دبستانی و آموزشیاران
را تصویب کــرد .هر سال تا پایان برنامه ششم
متناسب بــا مــیــزان مجوز استخدام و اعتبار
مصوب ،فرایند استخدام شامل شرکت و موفقیت
در آزمون و طی دوره آموزشی انجام خواهد شد».

ممنوعیت استفاده از عنوان
مدرسه برای مراکز فاقد مجوز
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان
ایــن که مراکزی که از آمــوز شوپــرورش مجوز
ندارند ،اجــازه استفاده از عنوان «مدرسه»را
ندارند ،افزود:برخی موسسات از عنوان مدرسه
فوتبال،کشتی ،مشارکتی یا طبیعت استفاده
میکنند که نمیتوان عنوان مدرسه را برای آن ها
به کار برد.مهدی نوید ادهم در گفتوگو با تسنیم
افزود :به تازگی با هماهنگی کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس به دنبال تصویب قانونی
هستیم که استفاده از واژه مدرسه فقط برای
مدارسی که با مجوز آموزش و پرورش فعالیت
میکنند ،مجاز باشد و دیگر مراکز و موسسات
نباید از این عنوان استفاده کنند.وی ادامه داد:
مراکز و موسساتی که از آموزشوپرورش مجوز
ندارند به هیچ وجه اجازه ندارند از تابلوی مدرسه
استفاده کنند البته مدارس بدون نمره ممکن
است از آموزش و پرورش مجوز گرفته باشند و
برای جذب دانشآموز از این عناوین استفاده
کنند اما نباید برنامه درسی و قوانین و مقررات
آموزش و پرورش را مخدوش کنند یا آن را کنار
بگذارند و محتوای آموزشی خود را ارائه دهند
چرا که این خالف قانون است.نوید ادهم تصریح
کرد :به طور قطع مراکزی که با استفاده از نام
مدرسه بدون رعایت قوانین آمــوزش و پرورش
فعالیت میکنند ،مجاز نیستند و آن ها را به
رسمیت نمیشناسیم.

به گزارش خراسان ،مرکز رسانه قوه قضاییه یک شنبه
گذشته از صدور دستور ویژه آیتا ...سیدابراهیم رئیسی،
رئیسقوهقضاییه،درخصوصاحکامصادرشدهدربرخی
پروندههای اخیر خبر داد.بنابراین گزارش ،رئیس قوه
قضاییه در خصوص آرای صادر شده از سوی یکی از شعب
دادگاه انقالب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد
به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران
تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه انجام گیرد.این دستور
رئیس قوه قضاییه حکایت از آن دارد که اگر دربخشی
از سیستم قضایی ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ،بن
بستی وجود نــدارد و کسی هست که انتقاد را بشنود و
اصالح الزم انجام شود.
▪صدور قرار منع تعقیب برای دستگیرشدگان
اعتراضات کارگری

سخنگوی قوه قضاییه نیز با اشاره به صدور قرار منع
تعقیب برای همه  ۴۱نفر دستگیرشدگان اعتراضات
کارگری خوزستان ،از دستور رئیس قوه برای تسریع
در تجدیدنظر منصفانه در احکام صادر شده خبرداد.
غالمحسین اسماعیلی اف ــزود :پــرونــد های که بابت
شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخالل
در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود
 ۴۱نفر متهم داشته که برای همه آنها قرار منع تعقیب
صادر شده است.وی همچنین درباره پرونده هفت نفر از
متهمان دیگر که پرونده آنها در سال  ۱۳۹۷از استان
خوزستان برای رسیدگی به استان تهران ارسال شد
و به تازگی در یکی از شعب دادگاه انقالب رسیدگی،
رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانهای همراه
بوده است ،گفت :اوال به محض صدور رای ،ریاست قوه
قضاییه دستور داد در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت
رسیدگی عادالنه و منصفانه انجام پذیرد .ثانیا رای
صادر شده همان گونه که از دستور ریاست قوه قضاییه
استنباط می شود غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری
باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود .ثالثا :ادعای
محکومیت برخی افراد به مجازاتهای  17یا  18سال
حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی

پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.
رابعا ،اقدامات مندرج در دادنامه در زمــره اتهامات
امنیتی است.سخنگوی قوه قضاییه در عین حال تاکید
کرد :رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید
میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر
که بر اثر فشار اقتصادی و مشکالت معیشتی حتی
دست به اقدامات مجرمانه میزند ،تفکیک جدی قائل
شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات ،اما
درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
▪ تاکیدرئیسیبرشنیدنصدایکارگران

وی ادامــه داد :رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای
ک ــارگ ــران تــاکــیــد داشــتــه و معتقد اس ــت بــه جــای
برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را عالج
و مشکالت کارگری و معیشتی را رفع کرد تا حتی اگر
کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود
سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود
نداشته باشد .براین اساس نیز دیــدار با کارگران و
شنیدن مشکالت و مطالبات آنها جزو برنامههای آیت
ا ...رئیسی در سفرهای استانی بوده است.
▪تقدیر وزیر کار از رئیس قوه قضاییه

محمد شریعتمداری وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
هم یک شنبه گذشته در نامه ای به رئیس قوه قضاییه
نوشت" :انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی
کــارگــران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
شــوک آفرین بــود و بر همین اســاس در جلسه صبح
امــروز (یک شنبه) هیئت وزیــران مــورد بررسی قرار
گرفت و مقرر شد کمیته ای سه نفره مرکب از وزیر

سامسونگ موبایل بالکچین ساخت
طبق گـــزارش هــا سامسونگ یــک موبایل
بالکچین ساخته که به کــاربــران اجــازه می
دهد تراکنش هایی مبتنی بر ارز مجازی انجام
دهند .به گزارش مهر ،این موبایل سخت افزار
یکسانی با «گلکسی نــوت »10دارد و قیمت

آن نیز یکسان است.این موبایل با همکاری
پیام رسان «کاکائو» ساخته شده است .کاکائو
یک شبکه بالکچین به نام  Klatynابداع کرده
است که از تراکنش های ارز مجازی پشتیبانی
می کند.

دادگستری ،معاون حقوقی رئیس جمهور و این جانب
موضوع را پیگیری کند".به گزارش پایگاه وزارت تعاون،
کــار و رفــاه اجتماعی ،در نامه محمد شریعتمداری
به آیت ا ...رئیسی آمــده اســت" :خوشبختانه مطلع
شدیم حضرتعالی با مداخله ای به جا و به موقع دستور
تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر
فرمودید .در همین چارچوب ضمن تشکر از مداخله
سریع حضرتعالی ،این جانب به عنوان مسئول دستگاه
متولی تنظیم روابــط کار اعــام آمادگی می کنم در
کمیته ای مشترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی
دستگاه متبوع را نسبت به مسائل کارگری اعالم نموده
 ،تا یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت
قرار گیرد".پیش از این برخی رسانه ها گزارش داده
بودند که شعبه ۲۸دادگاه انقالب تهران ،حکم بدوی
افرادی راکه در پرونده اعتراضهای کارگران هفتتپه
بازداشتشد هبودند صــادر کــرده که بر اســاس این
گزارش اسماعیل بخشی به  ۱۴سال حبس تعزیری و
سپیده قلیان به  ۱۸سال حبس تعزیری محکوم شده
بودند .همچنین چهار متهم دیگر این پرونده نیز هر یک
به  ۱۸سال حبس تعزیری و یک متهم نیز به شش سال
حبس تعزیری محکوم شده بود؛ خبری که سخنگوی قوه
قضاییه آن را تکذیب کرد.
▪استقبال از دستور رئیسی

فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس با
بیان این که نگاه ما به ورود رئیس قوه قضاییه به احکام
صادر شده اخیر مثبت است ،ابراز امیدواری کرد که
همیننگاهبهقضاتتسرییافتهوبهفعالیتهایصنفی
نگاهامنیتینداشتهباشند.سیدامیرحسینقاضیزاده
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به دستور رئیس قوه
قضاییه در خصوص احکام اخیر صادر شده در یکی از
شعب دادگــاه انقالب ،در یادداشتی نوشت :دستور
رئیس قوه قضاییه با یک تیر چند نشان را زد .آیت ا...
رئیسی با این دستور با احکام صادر شده فاصلهگذاری،
و در عمل اعالم کرد که این شیوه را منصفانه نمیداند.
الهه کوالیی فعال سیاسی اصالحطلب نیز با بیان این
که موضع اخیر رئیس قوه قضاییه در قبال صدور احکام
سنگین برای فعاالن کارگری موضعی بر حق است،
اظهار کرد :انتظار میرود این موضع رئیس دستگاه
قضا در دفاع از حقوق قشر زحمتکش کارگران نتایج
قابل قبولی به همراه داشته باشد.
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توصیه ارزی همتی به زائران اربعین
متقاضیان ،ارز مورد نیاز را از بانک ها و صرافی های مجاز تهیه کنند
محمد جواد رنجبر-رئیس کل بانک مرکزی به زائران اربعین توصیه کرد
ارز مورد نیاز را از بانکها و صرافیهای مجاز تهیه کنند.به گزارش خراسان،
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی
خود در اینستاگرام ضمن تسلیت به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی،
پنج نکته را در حوزه مسائل ارزی کشور مطرح کرد که یکی از این نکات این
بود" :متاسفانه تالش و مذاکره با مسئوالن عراقی برای تامین دینار برای
زوار بزرگداشت حماسه عظیم اربعین به نتیجه نرسید؛ لذا با عنایت به تجربه
تلخ سال گذشته در جریان توزیع ارز در داخل عراق ،زائران عزیزی که نیاز
به ارز دارند میتوانند از هم اکنون از بانکها و صرافیهای مجاز نسبت به
تهیه آن اقدام نمایند".
▪تامین ارز عمره در اولویت بانک مرکزی نیست

رئیس کل بانک مرکزی در این پیام همچنین اعالم کرد که "بانک مرکزی
تالش خود را برای تامین نیاز ارزی حج واجب انجام داد ،اما با توجه به شرایط
پیچیده ارزی کشور ،اولویت بانک تامین نیازهای اساسی و دارو است .لذا،
در مقطع کنونی ،تامین ارز عمره مستحبی نمیتواند در اولویت کاری بانک
باشد".اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که پیش از این امیر
مرادی مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به دستور رئیس جمهور،
معاون اول وی و همچنین وزیر کشور برای تأمین ارز مورد نیاز زائران اربعین
گفته بود :به احتمال زیاد این ارز مورد نیاز در داخل کشور تأمین میشود
تا زائران مشکلی در این زمینه نداشته باشند .وی همچنین با بیان این که
پیشنهاد ستاد مرکزی اربعین تخصیص  100هزار دینار عراقی به هر زائر
است ،افزوده بود که نرخ آن باید از سوی بانک مرکزی اعالم شود.اما رئیس
کل بانک مرکزی در حالی پای خود را از تامین ارز مورد نیاز زائران اربعین
کنار کشید که با توجه به لغو روادید عراق از امروز تا پایان ماه صفر ،پیش
بینی می شود امسال بیش از سه میلیون ایرانی در ایام اربعین راهی عتبات
عالیات شوند.
▪لزوم مدیریت تقاضای دینار توسط بانک مرکزی

زائران برای هزینه های خود در عراق که مهم ترین آن حمل و نقل و تغذیه
است نیاز به ارز دارند و اقدام بانک مرکزی در رفع مسئولیت تامین ارز زائران
اربعین از خود موجب افزایش تقاضای دینار در داخل کشور و به تبع ،افزایش
نرخ آن می شود.هیچ کس از بانک مرکزی انتظار تامین ارز  4200تومانی
برای زائران اربعین را ندارد ،اما بانک مرکزی باید ضمن کنترل بازار ارز،
تقاضای دینار از سوی زائران اربعین را مدیریت کند و اجازه ندهد بازار سیاه
شکل گیرد.انتظار است بانک مرکزی که سال گذشته در تامین کامل ارز مورد
نیاز زائران اربعین ناکام ماند ،امسال جبران کند و همان طور که ارز مسافرتی
به متقاضیان پرداخت می کند ،برای تامین ارز زائران اربعین نیز برنامه ریزی
کند تا آنان دچار مشکل نشوند.قیمت هر دینار عراق در بازار آزاد طی یک شنبه
گذشته (آخرین روز کاری قبل از تاسوعا و عاشورا)  101ریال بود.

