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دغدغه امروز و فردای ایران، تقویت 
همبستگی اجتماعی است

معاون اول رئیس جمهوری، جهانگیری 
بعدازظهــر امروز در مراســم تجلیل از 
یاوران اشــتغال محرومیــن که در بانک 
مرکزی برگزار شــد، افــزود: تضعیف 
همبستگی اجتماعی از تهدیدهای جدی 
برای هر کشوری است که می تواند منجر 
بــه ایجاد فاصله میان حکومت و جامعه، 
تقویت فاصله در درون حکومت و درون 

جامعه شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 
همبستگی اجتماعی از سوی عوامل مادی 
مانند فقر، تبعیض، فســاد و آسیب های 
اجتماعی که یکی از مهمترین آنها حاشیه 
نشینی است تهدید می شود، گفت: عوامل 
غیرمــادی نظیر رشــد فردگرایی، مادی 
گرایــی و تضعیــف ارزش ها در جامعه 
نیز موجب تضعیف همبستگی اجتماعی 
اســت، بنابراین هر اقدامی که در جهت 
تقویت همبستگی اجتماعی انجام شود 
اقدامی پســندیده، دلسوزانه و متناسب با 

نیازهای کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه برگزاری جلسه 
تجلیــل از یاوران اشــتغال محرومین از 
اهمیت بســزایی برخوردار است که هر 
انســان عالقه مندی نســبت به کشور از 
حضور در این جلســه استقبال می کند، 
گفت: اقدام کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در دستگیری از ضعیف ترین اقشار جامعه 
و ســاماندهی آبرومندانه زندگی روزمره 
آنان کاری ارزشــمند است، خوشبختانه 
در سال های اخیر تالش این مجموعه در 
جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش 
بوده است تا آنها بتوانند برای اداره زندگی 
روی پای خود بایستند که این بسیار دلگرم 

کننده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به 
آمار ارائه شــده از سوی مسئوالن کمیته 
امداد امــام خمینــی )ره( در خصوص 
میزان اشتغالزایی و تعداد خانوارهایی که 
دیگر متکی به این مجموعه نیستند، اظهار 
داشــت: هر کسی که در این مسیر قدمی 
برداشــته کاری ملی و خداپسندانه انجام 
داده است که با ارزش های انسانی سازگار 
است. جهانگیری ادامه داد: اقدامات بانک 
های کشــور تحت نظارت بانک مرکزی 
در کمک به اشــتغال محرومین شایسته 
ستایش است و به همین دلیل این جلسه 
برای قدردانی از نظام بانکی کشور برگزار 

شده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به 
بازدید خود از نمایشــگاه های مربوط به 
توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته 
امداد امــام خمینی )ره( افــزود: در این 
بازدیدها شــاهد بودم که مردان و زنانی 
با ارقام و تسهیالت کوچک چند میلیون 
تومانــی زندگی خــود را مرتب کرده و 
عالوه بر ایجاد اشــتغال برای خود بعضًا 
محصوالتشان را به کشورهای دیگر صادر 
می کردند که موضوعی ارزشمند است، 
بنده به ســهم خود قدردان همه کسانی 

هستم که در این زمینه فعالیت می کنند.
جهانگیری در ادامه از بختیاری ریاســت 
کمیتــه امداد امام خمینــی )ره( به عنوان 
شــخصیتی باصفا، دلســوز و عالقه مند 

به پیشــرفت کار و امور یاد کرد و گفت: 
 راهکارها و تالش ایشان برای ساماندهی 
وضعیت ایتام موضوعی مهم است که باید 
همه کسانی که پیشنهاد همکاری در این 
امــور را دریافت می کنند از آن اســتقبال 
کنند چرا که خداوند در قرآن کریم بارها 
به مســأله ایتام و حقوق آنان اشاره کرده 
اســت. هر حرکتی در ایــن زمینه کاری 
ماندگار اســت، کمک به کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و مسکن 
محرومین از این قبیل کارها است که باید 

تداوم یابد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به 
حرکت و رونق اقتصادی در اوایل ســال 
۱۳۹۶ و اقدامات دولت برای اشتغالزایی 
گفت: در آن مقطع فکر می کردیم که می 
توانیم در کوتاه مدت شرایطی ایجاد کنیم 
که هیچ کس شــب ســر گرسنه به بالین 
نگذارد. اختصــاص ردیفی خاص برای 
کمک به افرادی که دریافتی آنها از کمیته 
امــداد کمتر بود از این قبیل اقدامات بود. 
مطمئن بودیم به زودی چهره خشن فقر 
به ویژه فقر مطلق از کشور رخت برخواهد 
بســت اما اتفاقاتی در سال ۱۳۹۷ رخ داد 
که به بسیاری از آرزوهای ما برای کشور 
آســیب وارد کرد که یکــی از آنها همین 

موضوع بود.
جهانگیری گفت: برای انســان، اسالم و 
جمهوری اســالمی حتماً بسیار رنج آور 
اســت که بدانیم در این کشــور عده ای 
به درجه ای از فقر رســیده اند که زندگی 

روزمره آنها به سختی تأمین می شود.
معــاون اول رئیس جمهوری نقش بانک 
مرکزی در سیاســت های پولی، مالی و 
ارزی به ویژه اقتصاد کشور را یادآور شد 
و گفــت: بانک مرکزی یکی از نهادهایی 
اســت که نه یک روز حتی یک ساعت و 
یک لحظه نمی تواند بدون مســئول باقی 
بماند چرا که هر تصمیمی در این جا اتخاذ 
شود در همه شئونات کشور اثر می گذارد. 
بانک مرکزی در حوزه اجرایی هم نقش 
بسزایی دارد از واگذاری ارز به متقاضیان 
تــا امور دیگر، به همین دلیل وقتی رییس 
ســابق بانک مرکزی در دورانی مجبور به 
اشــتغال به کار دیگری شــد این دغدغه 
ایجاد شــد که چه کسی می تواند به جای 
وی در بانک مرکزی سکان امور را بر عهده 

بگیرد.
جهانگیری ضمن قدردانی از تالش های 
دکتر همتی رییس ســابق بانک مرکزی 
گفت: ایــن دغدغه ایجاد شــده بود که 
بــرای این دوره کوتاه مدت چه کســی 
حاضر اســت مسئولیت کار را قبول کند، 
حتی بنده هنگامی که می خواستم با دکتر 
کمیجانی در این خصوص صحبت کنم 
دچار تردید بودم وی اما با دلسوزی نسبت 
به کشــور و مسائل آن فداکارانه برای این 
دوره کوتاه مسئولیت به عهده گرفتند و در 
این خصوص هیچ انگیزه دیگری نداشتند 
و حتمــاً در دولت آتــی نیز در هر جایی 
که حضور داشــته باشد فداکارانه تالش 

خواهند کرد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: باید 
همه ارکان دولت برای پیشبرد امور در چند 

روز پایانی دولت کمک نماییم چرا که یک 
تصمیم در یک روز می تواند برای سال ها 
در اقتصاد کشــور تأثیرات مثبت یا منفی 
داشته باشد و بانک مرکزی یکی از بخش 
هایی اســت که تصمیمات آن در اقتصاد 

کشور آثار زیادی دارد.
جهانگیری با اشــاره به جنگ اقتصادی 
آمریکا علیه مردم ایران خاطرنشــان کرد: 
آمریکا توطئه بدی علیه اقتصاد کشور آغاز 
کرد و همچنان همانند فردی هستیم که با 
سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته و 
زخم بسیاری به جان بخریم اما نگوییم که 
چه اتفاقی افتاده است چرا که در تقابل با 
آمریکا هستیم و باید کاری کنیم که آمریکا 
بفهمد ایــن روش در برابــر ملت ایران 
ناموفق بوده اســت و نمی توان این گونه 
با ملت متمدن و بافرهنگ ایران مقابله کرد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 
باید به گونه ای اقدام می کردیم که موجب 
خوشحالی آمریکایی ها و یأس مردم در 
داخل نشــود، افزود: عالوه بر این مسائل 
نباید به مردم دروغ می گفتیم و البته مسائل 
را در زمان و فرصتی که شرایط مهیا باشد 
مطرح خواهیم کرد که در سه سال گذشته 
چه بر ســر اقتصاد ایــران آمد و آمریکا با 
تمام ظرفیت ایســتاده بود تا اقتصاد ایران 

را از هم بپاشد.
جهانگیری با اشــاره به اینکه حداقل ۳۰ 
درصد بودجه ریالی و بیش از ۶۰ درصد 
درآمد ارزی متکی به نفت اســت، تأکید 
کرد: آمریکا ایستاد تا نفت را از اقتصاد ایران 
حذف کند و به دنبال این بودند که با تحریم 
نفت، سیستم بانکی و کشتیرانی، اقتصاد 
ایران را از هم بپاشــانند که مردم ایران در 
سختی و فشار قرار گرفتند اما اقتصاد ایران 

از هم نپاشید.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در 
پایان سال ۹۸ حرکت اقتصاد کشور رو به 
رشد شد و توانستیم با تحریم ها بجنگیم 
تــا جایی که در ابتدای ســال ۹۹ فکر می 
کردیم که کشــور وارد مرحله جدیدی 
شــده اســت اما زندگی مردم و اقتصاد 
کشــور وارد مبارزه دیگری به نام مبارزه 

با ویروس کرونا شد.
جهانگیــری تصریــح کرد: صــادرات 
غیرنفتی پس از تحریم های آمریکا علیه 
بخش نفت ایران چرخه اقتصاد کشور را 
به حرکت در می آورد اما پس از شــیوع 
کرونا و در ابتدای سال ۹۹ نتوانستیم حتی 
به کشورهای همسایه همانند عراق، ترکیه 
و افغانســتان که نقطه اصلی صادرات و 
واردات بودند همانند گذشته کاال وارد یا 
صادر کنیم و مرزهای زمینی بسته شدند 
دولت تالش کرد با رعایت پروتکل های 
بهداشتی کشــورهای همسایه را متقاعد 

برای واردات و یا صادرات کاال نماید.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به 
اینکه در سه ماهه اول سال ۹۹ در اثر شیوع 
کرونا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شــغل در 
کشور از بین رفت ادامه داد: با شروع کرونا 
شرایط ویژه ای در کشور به وجود آمد که 
اثر عمیقی بر اقتصاد، نرخ اشتغال و سرمایه 
گذاری داشت و از این منظر سال ۹۹ سالی 
ویژه است و تمام اقتصاددانان سیاسی باید 
از این منظر به سال ۹۹ به خوبی بپردازند 
و عوامل را بررسی کنند تا ارزیابی دقیقی 
در این خصوص در زمینه اقتصاد کشــور 

انجام شود.
جهانگیری با بیان اینکه در ســال ۱۴۰۰ با 
بحران خشکسالی روبه رو شده ایم، ادامه 
داد: از ســال ۹۴ گندم وارد نمی کردیم که 
بعد از اعمال تحریم های آمریکا به دنبال 
این بودیم تا ذخایر کشور را اضافه نماییم 
اما برای ســال جاری باید حداقل شش 
میلیــون تن گندم وارد کنیم چرا که تولید 
داخلی کاهش یافته اســت و کشورهای 
جهان نیز به دلیل شیوع کرونا و ترس از کم 

شدن کاالها در کشورشان بر روی صدور 
کاالهای اساسی محدودیت هایی ایجاد 
کرده اند. این در حالی اســت که ما نیاز به 
واردات داریم چرا که زندگی مردم سخت 
و کیک اقتصاد کشور کوچک شده است.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 
طبق گزارش بانک مرکــزی در دهه ۹۰ 
شمسی رشــد اقتصادی در کشور تقریبًا 
صفر بوده اســت، ادامه داد:  مردم باید از 
اقتصاد کشــور به یک میزان بهره مند می 
شدند که به طبقه متوسط و ضعیف جامعه 
فشارهای جدی وارد آمده است و این در 
حالی اســت که سرمایه گذاری در کشور 
نیز در طی یک دهه منفی شده و در زمینه 
انباشت ســرمایه نیز هشدارهایی وجود 

دارد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه با تمام وجود 
دعا می کنم خداوند به حجت االســالم 
والمســلمین رییسی و تیم وی در دولت 
کمک کند تا کشور را از این شرایط سخت 
عبور دهند افزود: دولت جدید به زودی 
کار را برعهــده می گیــرد که می تواند با 
نیروهای جدید، تازه نفس و ابتکارات نو 
و انگیزه باال وارد شــود و امور کشور را به 

پیش ببرد.
جهانگیــری همچنین با بیان اینکه رفع و 
خنثی سازی تحریم ها دو سیاست دولت 
در مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران است، ادامه داد:  در 
خنثی سازی تحریم ها به دنبال این بودیم 
که آثار تحریم ها بر اقتصاد کشــور را پیدا 
کنیم و با توجه به سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی 
متناسب آثار تحریم بر کشور خنثی شود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به 
ناتــرازی در بودجه در ســال های اخیر 
و همچنین افزایش حقــوق کارمندان و 
بازنشستگان در دولت دوازدهم تصریح 
کــرد: افزایش حقوق بــه معنای افزایش 
حجم بودجه است که در نتیجه به ناترازی 
در بودجه دامن زده می شود که می تواند 
آثار اقتصادی خاص خود را در کشــور 
داشــته باشد و باید تصمیماتی اتخاذ می 
کردیم که نتایج و پیامدها به حداقل برسد.

جهانگیری با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می توانست ده ها پیامد منفی برای اقتصاد 
کشــور داشته باشد، ادامه داد: افتخار عده 
ای در کشــور این بود که مدافع بازار آزاد 
هســتند و در شهریور ســال ۹۲ و هنگام 
تحویل دولت سه نرخ ارز ۳۲۷۴ تومانی 
بــرای صادرات، نرخ ۲۴۷۷ تومانی برای 
بخشی از کاالها و یک نرخ ارز آزاد برای 
بخــش دیگری از اقتصاد کشــور وجود 
داشت که در همان روزهای نخست آغاز 
به کار دولت تدبیر و امید به دنبال این بودیم 
که این ارز را به ارز آزاد برسانیم ولی باید 
در عین حال از زندگی مردم حفاظت می 
کردیم تا حداقل کاالها به دست آنها برسد.

معاون اول رئیــس جمهوری با تأکید بر 
اینکه گاهی حتی رسانه ملی مدافع این می 
شود که نان به قیمت ارزان به دست مردم 
می رسد و قیمت گندم بیش از این مقدار 
کنونی است ادامه داد: آیا االن می توان در 
کشــور کســی را پیدا کرد که قیمت نان 
را چنــد درصد تغییر دهــد؟ چرا که نان 
حداقلی است که در زندگی و سفره مردم 

قرار می گیرد.
جهانگیــری افزود: گندم از کشــاورز به 
قیمت پنج هزار تومان خریداری می شود 
و بعــد از حمل و نقل و تبدیل آن به آرد، 
قیمت آن به بیش از شش هزار تومان می 
رسد اما به نانوا ۶۶۰ تومان داده می شود که 
مشخص است رانت بزرگی وجود دارد و 
از ترس رانت نمی توان نان را در این دوره 
گران کرد چرا کــه باید با اتخاذ تدابیری 

حداقل سفره مردم حفاظت شود.
                           ادامه در صفحه 12 

ربودن »مسیح علی نژاد«
دادستان  آمریکا چهار ایرانی را متهم به ربودن یک روزنامه نگار اهل نیویورک 
کرد.در کیفر خواســت وزارت دادگســتری آمریکا که به تازگی فاش شده است، 
مشــخص شد دادستان  آمریکا ۴ ایرانی را به تالش برای ربودن یک روزنامه نگار 
ساکن نیویورک )مسیح علی نژاد( متهم کرده است. وزارت دادگستری آمریکا در 
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تایید خبر تالش برای ربودن این خبرنگار از طرف 
ایران از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد. آدری اشتراوس، دادستان آمریکا در 
نیویورک مدعی شد: این چهار ایرانی قصد داشتند این روزنامه نگار را به زور دستگیر 

و او را به ایران منتقل کنند.

اخبار ویژه ...

    سرویس سیاسی -   اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اهمیت و ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی در کشور 
گفت: دغدغه امروز و فردای ایران تقویت همبستگی اجتماعی است، این موضوع یک ضرورت اساسی در همه کشورها است که به هیچ وجه 

نباید تضعیف شود. 

واکنش ایران 

بهانه جویی است

صاحب سگ فحاشی کرد 

به قتل رسید

فرستاده شده 

تکذیب کرد

دچار مشکل شد

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص 
ادعاهای اخیر مطروحه توســط مقامات دولت آمریکا مبنی بر تالش افرادی برای 
ربودن یکی از فعاالن رسانه ای خارج نشین  و مرتبط کردن آنها با جمهوری اسالمی 
ایران اظهار کرد: این ادعای جدید دولت آمریکا که دشمنی آشکار و پنهانش با ایران 
بر کسی پوشیده نیست، آن قدر بی پایه و مضحک است که واقعا ارزش پاسخگویی 
ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این اولین بار نیست که آمریکا به این 
قبیل سناریوسازی های هالیوودی که تنها هدف آن احیای ناامیدانه مهره های سوخته 

و بی ارزش شده خود می باشد، مبادرت می ورزد. 

جواد امام گفت : اصولگرایان نمی توانند و نباید به سادگی دولت احمدی نژاد را 
فراموش و فکر کنند که مردم همه چیز را به فراموشــی می سپارند، اصالح طلبان 
منکر حمایت از آقای روحانی و دولت او نمی شوند؛ هرچند سهمی در سیاست 
های دولت و تصمیمات دولت نداشتند متقابال اصولگرایان باید هزینه های دولت 
نهم و دهم را بپذیرند چون هم مجلس در اختیارشان بوده و هم دولت وقت، البته 
مجلس در دور گذشــته نیز در دست اصولگرایان بود و اکنون هم در دست طیف 
تندروی اصولگرایان است که رای حداقلی به دست آوردند اینها مشخص است و 
قابل کتمان نیست. پیش بینی می کنم  علیرغم اینکه همه چیز در یدشان است باز هم 
احتمال می دهند که توفیق پیدا نکنند و به همین دلیل از زیر بار مسئولیت فرار می 
کنند. فعال سیاسی اصالح طلب مطرح کرد: اینکه می گویند روحانی زمین سوخته 
تحویل دولت بعد می دهد بهانه جویی و توجیه است. کشور با چالش های جدی 
مواجه است؛ هم در حوزه سیاست خارجی و هم سیاست داخلی و اگر سازوکار 
الزم، منطقی و اصولی را اتخاذ نکنند و نتوانند با دنیا تعامل کنند، حتما گشایشی در 

حوزه اقتصاد شاهد نخواهیم بود. 

پلیس پایتخت توضیحاتی درباره ویدئوی منتشره از درگیری میان پلیس با تعدادی از 
شهروندان برای برخورد با سگ ارائه کرد. سرهنگ آذین سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ در این باره گفت: مدتی قبل شهروندان در تماس با مرکز فوریت های 
پلیس ۱۱۰ نارضایتی خود را از حضور یک سگ در محل زندگی شان اعالم کرده و 
خواستار برخورد با صاحب این حیوان شدند. وی با بیان اینکه در همین راستا، مأموران 
کالنتری ۱۴۱ شهرک گلستان به محل مراجعه کردند، گفت: پس از حضور مأموران 
و تذکر لسانی افسر گشت متأسفانه صاحب سگ برخورد نامناسبی از خود بروز داده 
و فحاشی کرد. وی افزود: در همین راستا و به دلیل اقدام نامناسب و فحاشی صورت 
گرفته سرباز گشت کالنتری نیز رفتاری غیرحرفه ای از خود بروز داد که این موضوع 
در حال بررسی است. مرکز اطالع رسانی پلیس نیز در همین راستا اعالم کرده، برخورد 
با سگ گردانی یک مطالبه مردمی است و نگهداری از سگ در مجتمع های مسکونی 

موجبات آزار و اذیت دیگر ساکنان نیز خواهد شد. 

بهنوش بختیاری در پیج اینستاگرامی خود از قتل ادمین خود خبر داد. بنا به استوری 
که بختیاری در پیج خود منتظر کرده، "حاج آقا همتی" ادمین بهنوش بختیاری به 
خاطر "دزدی" به قتل رسیده است. بهنوش بختیاری در ادامه ادعا کرده که عامالن 
قتل دستگیر شدند. شنبه ۱۹ تیرماه بود که ماجرای کشف جنازه یک مرد در چیتگر 
به ماموران کالنتری ۱۴۵ وردآورد مخابره شد و با دستور بازپرس وهابی از دادسرای 
امورجنایــی تهران تیمی از ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی وارد عمل شــدند تا با 
شناسایی صاحب جنازه بتوانند رازگشایی کنند. معاینه جنازه نشان می داد مقتول با 
ضربات چاقو به قتل رسیده است و کارآگاهان با ردیابی مشخصات مقتول خیلی زود 
با یک زن متاهل برخوردند که می توانست کلید اسرار این قتل باشد. این زن جوان 
بازداشت شد و خیلی زود اقرار کرد با همدستی شوهرش دست به این قتل زده اند 
و در حالیکه فرضیه هایی مانند سرقت در انگیزه این زن و شوهر مطرح است، آنان 

رفتار های نادرست مقتول را انگیزه ای در قتل او دانستند. 

معــاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش معاون حقوقی رئیس جمهور به ادعای 
تاخیر در ارســال پاســخ های دولت درباره FATF به مجلس توضیحاتی ارائه داد. 
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت لوایح FATF گفت: دولت تمام 
مقدمات الزم را برای مجمع ارسال کرده است، فقط شنیدم گفتند به برخی سواالت 
پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است؛ اوال تا جایی که من اطالع اطالع دارم از 
زمانی که سواالت فرستاده شده که آخر اسفند بوده است تا ۱۰ روز اول سال پاسخ 
فرستاده شده و ثانیا این پاسخ ها قبال هم فرستاده شده بود و ثالثا از همان آخرین پاسخ 
هم خیلی زمان گذشته است بنابر این مهم نیست تصور کنند این زمان کافی نبوده، 

چون می توانستند جلسه را تجدید کنند و برای این کار زمان داشتند. 

نشســت خبری فیلم سینمایی »قهرمان« به کارگردانی اصغر فرهادی در حالی در 
جشنواره کن برگزار شد که این فیلمساز اظهارات منتشره به نقل از خود در ورایتی 
را ناشــی از ترجمه نامناســب این رسانه دانست. فرهادی در نشست خبری فیلم 
سینمایی »قهرمان« درباره اظهارات منتشرشده به نقل از خود در گفتگو با ورایتی 
درباره سرکوبگری در ایران نیز توضیح داد: با احترام به مصاحبه خبرگزاری ورایتی 
باید بگویم این تصور خبرنگاری بود که دیروز صحبت های من را شنید ترجمه کرد. 
ما درباره موضوعی صحبت کردیم که شاید در اروپا نباشد. اما در ایران وجود دارد. 
مردم خارج از ایران فکر می کنند فضای مجازی در ایران وجود ندارد بنابراین کسی 
که با من مصاحبه کرد از وجود فضای مجازی تعجب کرد و من هم گفتم البته که 
هست، حتی شاید پررنگ تر از کشورهای غربی باشد و از من پرسید چرا؟ که من 
گفتم زیرا فضای بسته ای برای بیان نظرات وجود دارد. پس مردم برای ابراز نظرات 

از فضای مجازی استفاده می کنند. 

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره اینکه چرا واکسن برکت به میزان 
کمی تحویل وزارت بهداشــت شده است، گفت: قرار بود برکت به ما واکسن 
تحویل بدهد اما در خط تولید دچار مشکل شدند، از طرفی اکنون یک میلیون 
دوز واکسن تولید شده دارند اما از نظر فنی ۱۶ روز باید از زمان ورود واکسن به 
ویال ها بگذرد و پس از آن در صورتی که واکسن  ها رسوب نکند، بتوانند میزان 
تولیدی را تحویل وزارت بهداشــت بدهند و بر این اســاس از هفته اول مرداد 
ماه دوستان برکت می توانند یک میلیون دز واکسن هفتگی به وزارت بهداشت 

تحویل بدهند.

سرویس سیاسی-  عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: با توجه به دعوتی 
که او از افراد مختلف داشت و با آنها صحبت کرد نشان می دهد که فکر تشکیل 
دولت آشــتی ملی را دارد. البته اگر اطرافیانش بگذارند این کار را انجام دهد اما 
عاقالنه اش همین اســت که از همه فکرها و توان ها برای حل مشکالت کمک 

بگیرد. 
اصالح طلبان هر چند انتخابات را باختند اما این روزها خیلی با نگاه مثبت و تعامل 
گرایان درباره دولت ســیدابراهیم رئیسی سخن می گویند، برخی معتقدند این 
رویکرد اصالح طلبان موقتی است و با روی کارآمدن دولت جدید موتور نقادی 

اصالح طلبان روشن می شود.
حبیب اهلل بور بور درباره نســبت بین اصالح طلبان و دولت سیدابراهیم رئیسی 
گفت: اصالح طلبان طی ۸ ســال گذشته خرابکاری های زیادی در دولت انجام 
دادند. آنها با برنامه حساب شده از طریق انتشار اوراق قرضه اعتبارات سال های 
آینده را هم هزینه کردند. ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم اوراق قرضه ای است که 
از تاریخ ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سرســید می شوند. در واقع بدهی است که دولت 

جدید باید آن را بپردازد.
وی افزود: هرچند اصالح طلبان در دولت آقای رئیسی منتقد وضعیت خرابی می 
شوند که خودشان آن را به وجود آوردند اما با وجود این نمی توان گفت همه آنها 
به کشور خیانت کردند، با این توضیح معتقدم با توجه به شرایط سخت تحریم و 
مشکالت عدیده که کشور در آن قرار دارد، نیاز است از همه نیروهای کارآمد و 

زحمت کش برای خدمت به کشور و نظام کمک گرفته شود.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی با بیان اینکه هر چه بوده، گذشته 
است؛ اظهار کرد: مشکالت کشور نمی تواند توسط یک جریان حل شود، باید 
همه کمک کنند. از آنجاکه در وضعیت کنونی نیاز به یک آشتی ملی داریم، اگر یک 
مدیر اصالح طلب کار بلد باشد چرا دولت آینده از آن استفاده نکند؟ در واقع اگر 

آقای رئیسی از چنین مدیری استفاده نکند اشتباه است.
وی افزود: آقای رئیسی باید از همه کسانی که توانمند هستند و جزء فتنه و انحراف 
نبودند کمک بگیرد. با توجه به دعوتی که او از افراد مختلف داشت و با آنها صحبت 
کرد نشان می دهد که فکر تشکیل دولت آشتی ملی را دارد. البته اگر اطرافیانش 
بگذارند این کار را انجام دهد اما عاقالنه اش همین است که از همه فکرها و توان ها 

برای حل مشکالت کمک بگیرد.

حبیب اهلل بور بور؛ 

رئیسی می خواهد دولت 
آشتی ملی تشکیل دهد 

سرویس سیاسی-  سیف اهلل ابوترابی با حضور در برنامه ای رادیویی در تشریح 
آخرین وضعیت صدور کارت های ملی هوشمند در کشور گفت: در حال حاضر 
ظرفیت صدور ۲.۵ میلیون کارت ملی هوشمند را در ماه داریم و از مجموع جمعیت 
۶۴.۵ میلیون نفر باالی ۱۵ سال، بیش از ۶۱ میلیون نفر مراحل ثبت نام کارت ملی 
هوشمند را انجام دادند و برای بیش از ۵۱ میلیون نفر کارت صادره شده که حدود 

۵ میلیون آن، تولید داخل است.
وی افزود: در پایان ســال ۹۶، مدت زمان انتظار صدور کارت به ۱۵ روز رســیده 
بود، اما در سال ۹۷ به دلیل تأمین نشدن اعتبار و بدنه کارت از خارج از کشور به 

تولید داخلی رو آوردیم و در اواخر سال ۹۸ اولین مرحله تولید نهایی انجام شد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه قیمت تمام شده کارت، تقریباً ۱.۵ 
برابر مقداری است که از مردم گرفته می شود، گفت: بودجه ای که باید تخصیص 
داده می شد، تخصیص داده نشده است و به صورت هفتگی به دنبال حل مسائل 

مالی هستیم.
وی تاکید کرد: هر کسی که در کشور ظرفیت تولید بدنه کارت را داشته باشد ما 

استقبال می کنیم تا مشکل صدور کارت ها حل شود.
ابوترابی ضمن ابراز خوشبختی از اقبال مردم به گرفتن کارت هوشمند پس از ابطال 

کارت های قدیمی، افزود: در چندین بانک کارت هوشمند را کاربردی کردیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال اعالم کرد؛

ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه و کارت 
ملی هوشمند در دستگاه های دولتی

سرویس سیاسی-  نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، پشت 
میز نشستن مسووالن را عامل فاصله گرفتن و بی خبر ماندن از مسائل و نیازهای 
مردم ارزیابی کرد و گفت: نباید به گزارش های کارشناسان اکتفا کرد و الزم است 
فاصله با مردم را کم کنیم، اگر مسووالن کنار مردم زندگی کنند خیلی از مشکالت 

حل می شود. 
محمدحسن آصفری اولویت دولت سیزدهم را رفع مشکالت اقتصادی، تورم و 
گرانی ارزیابی و تحریم ها را عامل بخشی از مشکالت اقتصادی کشور ارزیابی 
کرد و گفت: دولت جدید باید برای کمک به بخش تولید عزم خود را جزم کند 
و نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را فراهم کند، زیرا اگر تولید رشد 
کند کنار آن صادرات و اشتغال آن نیز افزایش می یابد. یافتن بازارهای صادراتی 
برای فروش کاالهای مازاد با کمک دیپلماسی اقتصادی از مواردی است که باید 

در اولویت دولت سیزدهم قرار گیرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی، خواستار توجه ویژه به فرهنگ در 
کشور شد و خاطرنشان کرد: از مشکالت و مسائل فرهنگی کشور نباید غافل شویم 
زیرا در معرض تهاجم و ناتوی فرهنگی دشمنان قرار داریم. دشمنان قصد دارند 
مردم ما را از فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی دور کنند تا بتوانند برنامه های سیاسی 

و اقتصادی خود را به راحتی در کشور پیاده کنند.
وی یادآور شد: کابینه سیزدهم باید کارآمد، جهادی و انقالبی باشد و به جای نشستن 
پشت میز وارد میدان عمل شود و مسائل و مشکالت مردم را از نزدیک پیگیری کند.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، پشت میز نشستن مسووالن 
کشور را عامل فاصله گرفتن و بی خبر ماندن آنها از مسائل و نیازهای مردم ارزیابی 
کرد و افزود: نباید به گزارش های کارشناسان اکتفا کنیم و الزم است فاصله با مردم 
را کم کنیم و شخصا مسائل را از خود مردم بشنویم و از این طریق می توانیم آنها را 
بهتر درک کنیم. اگر مسووالن کنار مردم زندگی کنند خیلی از مسائل و مشکالت 

خودبه خود حل می شود.
آصفری خواستار انتخاب کابینه منسجم و خادم از سوی حجت االسالم ابراهیم 
رییسی برای اداره امور کشور شد و گفت: افرادی انتخاب شوند که دارای روحیه 
جهادی باشند و در کنار داشتن برنامه برای آینده، دنبال اجرای برنامه ها باشند و به 

سخنرانی و حرف اکتفا نکنند.

نماینده مجلس شورای اسالمی :

پشت میزنشینی موجب بی خبری
 از نیازهای مردم می شود


