
زنده کردن خاطرات تلخ با قهوه 
قجری!

 در ده��ه 80 با 130 هزار تومان هر فاقد مس��کن 
و س��رپناهی می توانس��ت قطعه زمینی در مناطق 
مسکونی حاشیه شهر به متراژ 1۵0 متر خریداری 
و ب��ه  مرور زمان به س��اختن خان��ه ای در آن اقدام 
کند که امروز ارزشی میلیاردی پیدا کرده است اما 
اس��یر تبلیغات و چشم  و هم  چشمی ها می شد تا با 
پرداخت همین مبلغ به  حس��اب ش��رکت مخابرات 
کشور در صف انتظار دریافت سیم کارتی برای تلفن 
همراه بماند و زمانی که آن را به دس��ت می آورد به 
فامیل و همکاران س��ور و ش��یرینی داده و آنگاه به 
 س��وی بازار سیاه خرید گوشی هایی برود که توسط 

گروهی خاص وارد کشور می شد. 
اگر چه ایجاد بازارگرمی ها باعث شده بود تا همین 
افزای��ش ارزش اف��زوده باالیی  س��یم کارت کذایی 
داش��ته و به چن��د برابر قیمت اس��می نقل وانتقال 
داده ش��ود و زهی تأسف از این  جهت که همه این 
رفتارها به  نوعی بازار نامطلوب خدماتی فاقد تولید 
بوده و هس��ت ک��ه هر روز به  گون��ه ای عرض  اندام 
می کند. آن زمان نوبت س��یم کارت و گوشی تلفن 
همراه بود و قب��ل از خرید و فروش کوپن و کاالی 
سهمیه  بندی و اتومبیل هایی همچون پیکان، ژیان، 
رنو و امروز این روند با وس��عتی باور نکردنی ادامه 
یافته تا س��که، اتومبیل و مسکن را هم شامل و به 
 نوعی بدعت ش��ود که گونه ای کس��ب  و کار است 
اگر چه حبابی بیش نیس��ت تا ثروتمند را غنی تر و 
طبقه س��ه جامعه را فقیرتر نماید. متأسفانه کشور 
در طی این سال ها نتوانسته است زیرساخت تولید 
را برای کس��ب درآمد نهادینه کند تا هر روز از هر 
گوشه ای سروکله معامالت صوری که به  نوعی گلد 
کوئیست های وطنی هستند پیدا شوند و سوداگری 
را ک��ه ب��ه  نوعی وسوس��ه در کس��انی ک��ه اندک 

پس اندازی به دست آورده اند تبدیل نمایند! 
حاال که ع��الوه بر دولت، کفگیر آح��اد جامعه هم 
ب��ه ته  دیگ خ��ورده، ارگان ه��ا و نهادهای نظارتی 
و دخالت��ی را ه��م به فک��ر چاره انداخته تا ش��اید 
بتوانند نقش مسکن را پیدا کرده و گوشه ای از این 
حقوق ش��هروندی جامعه را اعاده نمایند که صدور 
حک��م جریمه 2 میلیاردی دیوان محاس��بات برای 
اپراتورهای اول و دوم مربوط به گران فروش��ی ها در 
دهه هش��تاد از این نمونه است. شاید از این نهادها 
بخواهند به  تمامی تعهدات خود عمل و از خسارات 
وارده عبور کنند، ش��دنی نباشد زیرا این رشته سر 
دراز دارد اما می توانند به نحوی از ادامه این بدعت 
در دس��تگاه ها جلوگیری نمایند که امروز می بینیم 
ش��رکت های خودروس��از ظرف پنج ماه گذشته از 
س��ال جاری دو نوبت افزایش قیمت داش��ته اند اما 
رئیس جمه��ور در س��خنانی دم از اعتراض می زند 
که دولتی ها و خصولتی ها هم حق افزایش های بی 
روال و اضاف��ه ب��ر 10، 1۵ و 20 درصد را نخواهند 
داش��ت ولی کجاست گوش شنوا که هرکس در هر 

گوشه خر خود را می راند! 
خام کردن ها نه از روی طمع  ورزی اس��ت بلکه این 
نیاز می باش��د که آحاد جامعه را ناچار می س��ازد تا 
خود را به در و دیوار بزنند و لقمه نانی برای ارتزاق 

به دست آورند. 
رس��انه ش��نیداری اصفهان ه��رروز بع��د از اخبار 
سراسری س��اعت چهارده برنامه ای 1۵ دقیقه ای با 
اسپانسری شرکت مخابرات دارد و مجری بازنشسته 
آن که طبق قان��ون باید وقتی از در رفت از پنجره 
وارد نش��ود به مالقات مدیران این ش��رکت رفته و 
به مصاحب��ه با آن ها می پردازد و در پایان س��والی 
را ب��ه  عنوان هزین��ه ای مطرح می کن��د که جواب 
در آن گنجان��ده ش��ده و از مخاطب��ان می خواهد 
تا گزینه پاس��خ را به ش��ماره ای پیامک نمایند. تا 
اینجای س��ناریو نقصی ندارد اما پای کسب جایزه 
که می ش��ود هزاران مخاطب دست به گوشی شده 
و جواب را ارس��ال می کنند تا این میلیون تومان ها 
به جیب مخابرات س��رازیر شود و در مقابل سه پک 
جایزه در اختیار س��ه نفر بگذارند و عالوه بر هزینه 
اسپانس��ر و دس��تمزد مجری و دیگ��ر اعضاء ضبط 

برنامه رقم قابل  توجهی هم سهم مخابرات باشد! 
ح��اال و در ای��ن مقطع نقش دس��تگاه های نظارتی 
و دخالتی کجای این پازل اس��ت ت��ا اجازه ندهند 
اینگون��ه و از جی��ب خال��ی جامعه کس��ب درآمد 

گردد!

یادداشت

رئیس جمهور با بیان اینکه کس��ی که به ط��رح دولت ایراد 
می گیرد بگوید راه حلش چیس��ت؟ اظهار داشت: با فحاشی 
و ردیف کردن جمالت درش��ت که مش��کلی از کش��ور حل 
نمی ش��ود. حسن روحانی، روز چهارش��نبه در جلسه هیأت 
دولت با بیان اینکه کش��ور را در س��خت ترین شرایط تاریخ 
اداره می کنیم، گفت:ش��رایط، عادی نیس��ت و دشمنان فکر 
می کردند ما ق��درت تاب آوری نخواهیم داش��ت و امروز دو 
سال و نیم است در برابر این فشار و تهدید و فشار اقتصادی 
تروریس��ی علیه ملّت ایران دولت و ملت در کنار هم پابرجا 

ایستاده اند و مسیر و راه خودشان را دارند ادامه می دهند.
وی ادامه داد: البته میدان جنگ،  مشکالتی هم دارد. میدان 
جنگ،  زخمی ش��دن هم دارد. در میدان جنگ، شهادت هم 
وجود دارد. میدان جنگ اس��ت با ویژ گی های خودش. خود 
قرآن هم به این واقعیت اش��اره می کند که در میدان جنگ 
فراز و نشیب فراوانی وجود دارد. روحانی با بیان اینکه آمریکا 
و صهیونیست و ارتجاع منطقه فکر کرده بودند با تحریم سال 
۹۷ از لحاظ اقتصادی کشور را دچار بحران می کنند، گفت: 
آن ه��ا فکر می کردند این بح��ران اقتصادی تبدیل به بحران 
اجتماعی می شود و بحران اجتماعی به بحران امنیتی تبدیل 
می شود. در هر سه مرحله ناموفق بودند؛ نه بحران اقتصادی 
درست شد نه بحران اجتماعی و نه امنیتی. البته در شرایط 
تحریم،  زندگی مردم با سختی و فشار  توأ:م خواهد بود. مردم 
هم ای��ن واقعیت را حس و لمس می کنن��د و به خوبی هم 
مقاومت می کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه مقایسه شرایط 
جنگ با ش��رایط صلح،  خطا و اشتباه است، تصریح کرد: اگر 
آمار رش��د اقتصادی دولت با نفت را در س��ال های ۹3 تا ۹۶ 
با هم مقایس��ه کنیم می بینیم ما در یکی از س��ال ها، رش��د 
1۴ درصد هم داش��ته ایم و به طور متوس��ط رشد ۵ درصد 
اقتصادی با نفت داش��ته ایم. وقتی از رش��د اقتصادی با نفت 
حرف می زنیم و نفت تحریم می ش��ود خب رش��د اقتصادی 
تبدیل به رشد منفی می شود و اینکه یک روزنامه یا موسسه 
یا آدمی این سال ها را در کنار هم می گذارد و می گوید دولت 
رشد مثبت نداشته، این درست نیست. رئیس جمهور با بیان 
اینک��ه باید توج��ه کنیم که در زمین دش��من بازی نکنیم، 
تصریح کرد: دشمن می خواهد به مردم القا کند و بگوید که 
از لحاظ اقتصادی و سیاس��ی و اجتماعی به پیروزی رسیده 
اس��ت. ما در عم��ل می خواهیم اثبات کنیم دش��من دچار 
شکس��ت شده است، بنابراین در بخش اقتصادی دولت همه 
توان خودش را به کار گرفته است. وی با بیان اینکه گشایش 

اقتصادی طرحی اس��ت که س��تاد اقتصادی دولت در ضمن 
هفته های گذش��ته روی آن بحث کرده و به تصویب رسانده، 
گفت: دولت این طرح را به جلس��ه سران قوا هم برده در دو 
جلس��ه بحث کرده و کلیت آن را به تصویب رسانده و بعد از 
مراحل نهایی مصوبه، دولت آیین نامه های اجرایی را خواهد 

نوشت و حتماً  در زندگی مردم تأثیرگذار خواهد بود.
روحان��ی ادامه داد: کاری ک��ه هفته ها و ماه ها دولت زحمت 
کشیده و دوقوه دیگر هم زحمت کشیده اند، یک سری افراد 
پیدا می ش��وند که من نمی دانم مبانی شان برای اینکه مردم 
را دلسرد کنند چیست؟ می گویند ممکن است طرح دولت، 
زحمت��ی را برای پرداخت در دول��ت بعد ایجاد کند و دولت 
می خواهد فش��ار را از خودش بردارد و به دولت بعد تحمیل 

کند؛ این یک حرف کاماًل  بی اساس و دروغ است.
رئیس جمه��ور ادام��ه داد: اینکه م��ا امروز ای��ن همه طرح 
پتروشیمی داریم افتتاح می کنیم و 1۷ پتروشیمی را افتتاح 
می کنیم اگر کس��ی بگوید دولت همه اش به نفع دولت بعد 
عمل می کند و مرتب، پتروش��یمی افتتاح می کند و سرمایه 
دولت بعد را افزایش می دهد، این حرف درست است؟ بگوید 

دولت به طور مرتب در پارس جنوبی فازها را افتتاح می کند 
و اثرش برای دولت بعد اس��ت. مرتب در روستاها گاز و آب 
و برق می کش��د و اثرش برای دولت بعدی است. این حرف 
کودکانه و بچگانه اس��ت. این دول��ت و آن دولت یعنی چه؟ 
هم��ه دولت ها منتخ��ب و خادم مردم هس��تیم. وی با بیان 
اینکه باید کشور را در شدیدترین شرایط تحریم اداره کنیم 
و شوخی نداریم، اظهار داشت: کسی که به طرح دولت ایراد 
می گیرد لطفاً  بگوید راه حلش چیس��ت. با فحاشی و ردیف 

کردن جمالت درشت که مشکلی از کشور حل نمی شود.
روحانی ادامه داد: اینکه آدمی بیاید همینطوری حرفی بزند 
و بعد برود پش��ت تریبون حرفی بزند یا مقاله ای بنویسد در 
روزنامه ای، درست نیست. ما همه یک ملت هستیم و در برابر 

یک دشمن ایستاده ایم. 
وی اف��زود: بحث این دول��ت و آن دولت، یکی از حرف های 
زش��ت،  بی منطق و کودکانه اس��ت. این دول��ت و آن دولت 
ندارد؛ همه یکی هستیم. ما کشور را در چارچوب قانون اداره 
می کنی��م. اگر پولی خرج می کنی��م در چارچوب بودجه  ای 
است که مجلس تصویب کرده است. سال آینده هم همینطور 

خواه��د بود. رئیس جمهور افزود: ح��اال آمریکایی ها آمده اند 
قطعنام��ه ای را ارائه کرده اند علیه ای��ن بخش از قطعنامه تا 
2231 را نق��ض کنند. ما امید فراوان داریم که آمریکا دچار 
شکست شود. یکبار دیگر آمریکا لمس کند شکست خودش 
را و ان��زوای خودش را ببین��د. اما در عین حال موضع ما در 
هر ش��رایطی روشن است. اگر چنین قطعنامه ای در سازمان 
ملل علیه بخش��ی از قطعنامه 2231 تصویب شود به معنای 
آن است که نقض فاحش برجام انجام گرفته است. این دیگر 
عواقبش به عهده بانیان و کس��انی اس��ت ک��ه در این زمینه 

تالش می کنند.
روحانی در ادام��ه گفت: به اعتقاد من آمریکا در تمامی این 
طرح ه��ا تا پایان ای��ن دوره ناموفق خواهد بود. این حکومت 
از روز اول شکس��ت خورد و حاال رویش نمی شود بگوید من 
مسیر را اش��تباه رفته  ام. می گوید اگر انتخاب شوم بالفاصله 
با ایران به مصالحه می رسم. اگر راست می گویید و به دنبال 
صلح هستید که از ابتدا به دنبال تقابل بوده اید، اگر به دنبال 
حل هستید که هیچوقت به دنبال حل مسائل نبوده اید چرا 
این کارها را در این س��ه س��ال و چند ماه علیه ملت آمریکا، 

ملت ایران و منطقه انجام دادید؟ 
روحانی با اشاره به جلسه با شرکت های دانش بنیان و محققین 
فعال در زمینه درمان و واکس��ن کرونا گفت: الحمدهلل همه 
این ها قدم های بس��یار موفقی را برداشته اند و در این زمینه 

تقریباً  هم پای دنیا داریم حرکت می کنیم. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود کشورهای 
همسایه را به هوشیاری در مقابل اینکه مبادا آمریکا بخواهد 
از آنها سوءاس��تفاده کند، فراخواند و گفت: این را برادرانه و 
دوستانه به چند کشور همسایه جنوبی می گویم که به خوبی 
بدانن��د قدرت دفاعی و تس��لیحاتی ایران به نفع کل منطقه 
است، از س��الح برای دفاع از خودمان اس��تفاده می کنیم و 
قدرت ما علیه شما نیست باید مراقب آنهایی باشید که منابع 
شما را غارت می کنند و در مقابل به شما سالح می فروشند 

تا همسایه خود را بمباران کنید.
روحانی خاطرنش��ان کرد: زمانی که ص��دام به کویت حمله 
کرد، اولین کشوری بودیم که حتی قبل از شورای همکاری 
خلیج فارس، این اقدام را محکوم کردیم و در مقام عمل نیز 
به مردم کویت کمک کردیم و نش��ان دادیم که دنبال ثبات 
در منطقه هس��تیم چه بس��ا اگر به صدام چراغ سبز نشان 
می دادیم فردای حمله به کویت، کل عربستان، قطر و امارات 

را هم اشغال می کرد.

رئیس جمهور از طرح گش��ایش اقتصادی که به احتمال 
زیاد پیش فروش نفت بوده، خبر داده بود ولی در شورای 
هماهنگی س��ران قوا با مخالفت جدی روبرو شده و حتی 
سید ابراهیم رئیسی برای جلوگیری از ضرر بزرگ در این 

طرح پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 20 مرداد ماه 
برگزار و در آن درباره فروش نفت در بازار س��رمایه بحث 
و گفتگو صورت گرفت. حس��ن روحان��ی رئیس جمهور 
کش��ورمان چهارش��نبه هفته گذش��ته یعنی 1۵ مرداد 
ماه، وعده گش��ایش اقتصادی داده بود و گمانه زنی های 
زیادی در خصوص خبر خوش روحانی در فضای رسانه ای 
جامعه صورت گرفت. هر چه بیش��تر از اظهارنظر رئیس 
جمهور گذش��ت جزئیات این گشایش اقتصادی روشن تر 
شد و آن چیزی نبود جز این که دولت فروش اوراق ارزی 
با پایه نفت یا همان پیش فروش نفت دولتی را در دستور 
کار خود دارد. به عبارتی دولت می خواهد نفت دو س��ال 
آینده را به مردم بفروشد و در تاریخ سررسید یعنی همان 
دو س��ال دیگر با نرخ دالر روز و قیمت نفت روز اقدام به 
بازپرداخ��ت آن به مردم کند. اما بررس��ی بخش هایی از 
طرح که در محافل غیررسمی منتشر شده نشان می دهد 
که نادیده گرفتن برخی از جزئیات در این طرح در آینده 
نه تنها کمکی به حل مش��کالت اقتصادی کشور نخواهد 
کرد بلکه مش��کالتی جدید را ه��م پیش رو خواهد آورد. 
ش��اید همین نکته بود که انتقاد سران قوا در جلسه اخیر 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از رئیس جمهور را 

نیز به دنبال داشته است.
مهمترین محور انتقاد سران قوا از رئیس جمهور تعجیل 
دولت در اعالم رس��انه ای این طرح، بدون بررس��ی های 
دقیق ای��رادات مد نظر کارشناس��ان اقتص��ادی بود که 

موجب س��ردرگمی و ابه��ام در فضای اقتصادی کش��ور 
می ش��ود، تجرب��ه ای که پی��ش از این در اج��رای طرح 
افزای��ش قیمت بنزین، خس��ارات جب��ران ناپذیری را به 
کشور تحمیل کرد. بر همین اساس، سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه در این جلس��ه پیش ش��رط های قابل 
توجهی را برای موافقت با تصویب طرح ارائه کرده که به 
نوعی می تواند بیانگر نقاط ضعف طرح پیشنهادی دولت 
و تالش برای اصالح نقاط مش��کل س��از این طرح باشد. 
رئیس قوه قضائیه ۵ پیش شرط اصلی را برای موافقت با 

طرح مطرح کرده است که شامل :
1( دولت اجازه بازخرید اوراق در سررسید را نداشته باشد 
و تنها ب��ه خریدار نفت تحویل ده��د. در صورت کاهش 
قیم��ت نفت و کاه��ش قیمت دالر ک��ه می تواند موجب 
کاهش قیمت اوراق در سررس��ید ش��ود، دولت مازاد آن 

را نفت تحویل دهد.
2( الزم اس��ت برای خریدار ام��کان تحویل نفت قبل از 

سررسید وجود داشته باشد.
3( اولوی��ت ف��روش بای��د میعانات گازی باش��د. چرا که 
نگهداری آن از نفت خام سخت تر بوده و تولید آن نیز به 
دلیل الزام تولید گاز، الزامی است. همچنین پاالیشگاه های 

کوچک تمایل بیشتری برای خرید آن دارند.
۴( با توجه به تجربیات متعدد در گذشته،  ضروری است 
در مصوبه تصریح شود که تحویل نفت خام به دارندگان 
اوراق بدون ش��رط خاصی از جمله شفاف کردن ذی نفع 
نهای��ی خواهد بود. ت��ا مانع کارش��کنی احتمالی بعدی  

باشد. 
۵( بانک ها از خرید این اوراق به صورت قانونی منع شوند 
تا مانع استقراض غیرمستقیم دولت از شبکه بانکی شود. 
نگرانی از ایجاد یک بده��ی بزرگ با اجرای طرح مذکور 

با بند اول پیش ش��رط رئی��س قوه قضائیه قابل مدیریت 
اس��ت، چرا که در زمان سررسید، دولت ملزم به پرداخت 
قیم��ت نفت نب��وده و صرفا کاالی پیش فروش ش��ده را 
تحویل خواهد داد.  بر همین اساس است که می توان به 
صورت واقعی این طرح را کمک به دور زدن تحریم نفت 
تلقی کرد چرا که در غیر این صورت و ملزم نبودن دولت 
ب��ه تحویل نفت، تنه��ا با معامله تعدادی اوراق، به اس��م 

فروش نفت مواجه خواهیم بود. 
این در حالی اس��ت که احتم��ال ورود بانک ها به فرآیند 
پی��ش خرید نفت می تواند به اس��تقراض غیر مس��تقیم 
دولت از بانک ها منتهی ش��ود. بر همین اساس است که 
پیش شرط پنجم رئیس قوه قضائیه مبنی بر منع بانک ها 
از خرید این اوراق به صورت قانونی، می تواند هم از پدیده 
استقراض غیر مستقیم دولت از بانک ها جلوگیری کند و 
هم زمینه را برای جمع آوری نقدینگی س��یال در جامعه 

فراهم آورد.
جعف��ر قادری نماینده مردم ش��یراز و عضو کمیس��یون 
برنامه و بودجه مجلس گفته بود که دولت با فروش اوراق 
ارزی ب��ا پایه نفت به دنبال تأمین کس��ری بودجه 1۷0 

هزار میلیارد تومانی است.
او معتقد بود که اگر دولت با اوراق سلف موازی به اندازه  ای 
الزم ایجاد انگیزه نکند، برای ایجاد متقاضی ناچار اس��ت 
مشوق ها را به گونه ای دیگر ببیند تا افراد متقاضی اوراق 
سلف را خریداری کنند و بخش قابل توجهی از نقدینگی 
ها می تواند از فروش س��هام تأمین ش��ود. محمدحسین 
فرهنگی س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس گفته نیز بود 
که قالیباف در باره عرضه نفت گزارشی را به نمایندگان 
ارائه کرده بود و بر اس��اس این گزارش در برخی از این 
موضوع��ات مربوط به عرضه نف��ت در داخل تصمیماتی 

گرفته شده ولی نهایی نشده و در جلسه بعدی سران قوا 
نهایی خواهد ش��د. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون 
اقتص��ادی مجل��س در ای��ن زمینه اظهار داش��ت: طرح 
پیش��نهادی دولت با موضوع پیش فروش اوراق س��لف 
نفتی ب��ا ایرادات مهمی از س��وی مجلس روبرو ش��د و 
تغییرات زیر در راس��تای تغییر در بورس انرژی و تقویت 
بخ��ش خصوصی در صنعت و همچنین مردمی س��ازی 
اقتصاد انرژی ایجاد ش��د. طغیان��ی می گوید که مباحث 
مطرح ش��ده توسط محمدباقر قالیباف در جلسه شورای 

هماهنگی اقتصادی سران قوا به شرح زیر بوده است:
1- ایجاد تقاضای واقعی برای رونق و توس��عه بازار نفت 
و میعانات در بورس انرژی از طریق الزام پاالیشگاه های 

داخلی به تامین خوراک از این طریق
2- کاه��ش بار تعهدات مالی آتی دول��ت و تدابیری در 

جهت افزایش تحویل فیزیکی نفت و میعانات 
3- تغیی��ر رویکرد طرح دولت از تامی��ن مالی صرف به 

فروش واقعی و فیزیکی نفت
۴- کاه��ش آث��ار مخرب احتمالی دولت بر نرخ س��ود و 

بازار سرمایه 
۵- کاهش زمان سررسید تحویل نفت از دو سال به دوره 

های کوتاه مدت و توزیع عرضه در دوره های منظم
۶- تقوی��ت ت��وان برنام��ه ریزی بخ��ش خصوصی برای 
خ��وراک و در نتیجه افزایش ظرفی��ت تولید این بخش 
در اینده تجربه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین نش��ان 
می دهد که الزم است این طرح قبل از هر چیز با بررسی 
کارشناس��ی و در نظر گرفتن ایرادات و اصالحات س��ایر 
س��ران قوا، ب��ه اجرا در آید تا به ج��ای تالش برای حل 
مشکالت اقتصادی مردم، مشکالتی جدید از اجرای این 

طرح به وجود نیاید. فارس
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گزارش

تحرک نزاجا در بُعد رزمی به ۷۰ الی ۹۵ درصد رسیده است
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امروز در بعد رزمی، تحرک نزاجا به ۷0 
الی ۹۵ درصد رسیده است، در حوزه زرهی تمام ادوات شنیدار به صورت 

کنسرواسیون درآمده و آماده انجام هرنوع مأموریتی است.
امیر س��رتیپ کیومرث حیدری در جمع مسئوالن فضای مجازی این نیرو 
گفت: فضای مجازی، فضای فرصت هاس��ت تا بتوانیم از این راه بهترین بهره 

برداری را برای ارتقای تعالی معنوی کارکنان این نیرو ببریم.
وی گفت: فضای خبر و اطالع رس��انی به س��رعت در حال پیش��روی اس��ت، امروز 
ارتش جمهوری اسالمی با ورود به فضای مجازی فرصت مناسبی را دارد تا با تولید 
محتوای فاخر و اخبار موثق، دش��منان را در رس��یدن به اهداف ش��وم خود نا امید 

سازد.  روابط عمومی ارتش

لغو طرح ترافیک و حضور یک سومی کارمندان 
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه طی دو هفته گذشته 
کاهش روند ابتال به کرونا در پایتخت را ش��اهد بوده ایم،گفت: پیشنهاد 
کردیم تا طرح ترافیک و اس��تفاده از یک س��وم کارمن��دان در ادارات تا 
پایان مرداد ادامه داش��ته باشد. حسین ذوالفقاری اظهار داشت: در این 
جلسه برای مدیریت و کنترل هوشمند فاصله گذاری اجتماعی در رابطه 
با بیماری کرونا موضوعات مختلفی مطرح شد. وی ادامه داد: پیشنهاد ارائه 
چند س��امانه برای پایش و رصد دیتا های جمع آوری ش��ده از این بیماری داده 
شد و همچنین پیشنهاد ایجاد مرکزی به عنوان دیتابیس داده شد که اگر ستاد 
ملی مقابله با کرونا موافقت کند، این مراکز و س��امانه ایجاد شود. معاون امنیتی 
و انتظام��ی وزیر کش��ور افزود: بای��د بتوانیم هم مدیریت بیم��اری و هم کنترل 

هوشمند کرونا را در این بستر )سامانه ها( تقویت کنیم.  وزارت کشور

روحانی برای ادامه سرپرستی خیابانی باید حکم حکومتی بگیرد
عضو هیئت  رئیسه مجلس گفت: رئیس جمهور باید از مقام معظم رهبری 
درخواس��ت مجوز حکم حکومتی بکند تا برای ادامه کار و س��پس گزینه 
وزارت صمت را به مجلس پیشنهاد دهد. احمد امیرآبادی فراهانی گفت: 
متأس��فانه آقای رئیس جمهور فرصت سه ماهه را امروز از دست داد و هر 
وزارتخانه فقط سه ماه می تواند سرپرست داشته باشد، بنابراین ایشان باید 
از مقام معظم رهبری درخواست مجوز حکم حکومتی بکند تا برای ادامه کار و 
سپس گزینه وزارت صمت را به مجلس پیشنهاد دهد. عضو هیئت رئیسه مجلس در 
پایان خاطرنشان کرد: فکر می کنم آقای رئیس جمهور باید زودتر گزینه پیشنهادی 
وزارت صمت را به مجلس معرفی کند، زیرا احکام حکومتی بیشتر برای معضالت 
اس��ت، ایشان فرصت س��ه ماهه را از دست داد و فکر می کنم حداقل بهتر است از 

این حکم حکومتی و ظرفیت مجلس نیز استفاده کند.  تسنیم

روحانی: 

کسی که به طرح گشایش اقتصادی ایراد می گیرد 
بگوید راه  حلش چیست؟ 

جزئیات جلسه سران قوا درباره  طرح نفتی دولت

اشکاالت و پیشنهادهای رؤسای قوه قضاییه و مقننه به طرح گشایش اقتصادی

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


