
سالمت، امنیت، معیشت                 

 در کش��وری ک��ه به منظور برخورد با تنش��ی بدون 
درم��ان به ن��ام ویروس کرونا هیچگونه زیرس��اختی 
از قبل ایجاد نش��ده و نزدیک ب��ه ۹۰ درصد از آحاد 
جامع��ه به خوب��ی نمی دانند ب��ا چه معضل��ی روبرو 
هس��تند چگونه می توان انتظار داش��ت ک��ه همراه 
ب��ا چالش هایی ازجمل��ه بیکاری، خانه نش��ینی، فقر 
اقتص��ادی و تحریم های��ی که بر بهداش��ت و تأمین 
دارو و درمان تأثیر گذاش��ته است به طور فی البداهه 
پیامدهای این هجوم بی امان را در کمال خونسردی 
بپذیرند و عالوه بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
زندگی خود را با تصمیمات ستاد مقابله با کرونا وفق 
دهند؟! رئیس جمهور در جلسه کمیته های تخصصی 
این س��تاد که در تاریخ ۱۵ خرداد تش��کیل شد طی 
س��خنانی با اشاره به نامشخص بودن شرایط ویروس 
کووید ۱۹ در آینده تصریح کردند: »حفظ س��المت 
مردم و همه آحاد جامعه برای دولت اولویت اساسی 
است و باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا ضمن انجام 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تأمین سالمت مردم 
نیز موردتوجه قرار گیرد. جامعه باید باور داشته باشد 
که آینده ویروس کرونا نامشخص است بنابراین مردم 
بای��د زندگی خود را با این ویروس در هر ش��رایطی 

سازگار کنند«.
 آنچه که از سوی باالترین مقام اجرایی کشور و ستاد 
مقابله با کرونا مطرح می شود را نمی توان وحی منزل 
دانست زیرا انجام اینگونه تغییرات ۱۸۰ درجه ای در 
روند زندگی جامعه یک کشور هشتادمیلیون نفری در 
وس��عتی بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار 
کیلومترمربع با زبان فرهن��گ، آیین، دین و مذاهب 
مختل��ف و همچنی��ن درگیر با ش��رایط اقتصادی و 
ح��وادث غیرمترقبه ای چون کم آبی، س��یل یا زلزله 
نیازمن��د زیرس��اخت های الزم ازجمل��ه آم��وزش و 
پش��توانه مالی است تا از سال های قبل نهادینه شده 
باش��د که هریک از این آحاد ضمن شنیدن سخنان 
رئیس جمه��ور به خوبی درک کنند چ��ه باید کرد؟! 
آگاهیم که پس از گذش��ت یک ماه از هجوم ویروس 
به سراسر کشور نزدیک نهصد هزار نفر از بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی به دلیل تعطیل شدن واحدهای خود 
ب��رای دریافت بیم��ه بیکاری ثبت ن��ام کرده اند اما با 
گذشت س��ه ماه از این ماجرا نتوانستند حق خود را 
برای تأمین معیش��ت و دیگر نیازها دریافت نمایند، 
جامعه مش��کالت پیش آمده را ب��رای دولت به خوبی 
درک کرده و می کند بنابراین همیش��ه یار و مددکار 
ب��وده و توقع چندان��ی ندارد ام��ا پذیرفتن بعضی از 
مصوبات س��تاد مبارزه با کرونا ازجمله عادی ش��دن 
وضعیت اقتصادی در سراسر کشور و بازگشایی بعضی 
از مراک��ز همچون هتل ها، رس��توران ها، اس��تخرها، 
ورزشگاه ها، اغذیه فروشی ها و مترو را در شرایطی که 
هنوز هم وضعیت هفت استان کشور قرمز و تعدادی 
نیز زرد هس��تند را نمی توان با هدف سالمت جامعه 
منطبق دانست زیرا باعث شده که سطح رعایت اصول 
بهداشت را از هش��تاد درصد به زیر ده درصد تقلیل 
دهد که البته بازگرداندن این س��قوط کمی مشکل 
به نظر می رسد.  آقای رئیس جمهور اطالع دارند که 
ویروس کرونا هنوز هم ناشناخته است زیرا هرروز به 
طریقی خودنمایی می کن��د و نمی توان برای مبارزه 
با آن قبل از تولید واکس��ن پیشگیری و سرم جهت 
درمان چاره ای اندیش��ید اما می شود به مدیریت آن 

اهتمام نموده و اجازه نداد میدان را قرق کند.
 ش��اید یکی از راه های مقابله مدارای گام به گام باشد 
که البته هزینه کالنی را ازنظر اقتصادی به همراه دارد 
اما اطمینان به آن بیش��تر است تا اهداف دولت را بر 
انجام موازی نموده و قبل از هر اقدام تنها به سالمت، 
امنیت و معیش��ت جامعه که س��ه رک��ن مهم برای 
بقاء است اندیش��ید که تغییر یا اولویت بخشیدن به 
هرک��دام از این ارکان می توان��د تنش های خود را به 

همراه داشته باشد.

یادداشت

رئیس جمهور گفت: در این سه سال و نیم که 
دولت جدید آمریکا در کاخ سفید مستقر شده، 
هم��واره اعمال بی قانونی و اعم��ال ضدقانونی 
و ض��د حقوق بش��ر در طول ای��ن مدت علیه 
جمهوری اس��المی ای��ران را رقم زده اس��ت. 

حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه دولت با 
اشاره به توطئه های آمریکا  با اشاره به ۱2 تیر 
سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس 
توس��ط آمریکا گفت: این جنایت بسیار بزرگی 
بود که در تاریخ کش��ور ما به  وقوع پیوس��ت، 

این  ک��ه یک نیروی نظامی ب��ه  تعمد، آن هم 
در میدان جنگی که به  ظاهر جنگ ما و عراق 
ب��ود و آمریکا در ماه  ه��ای آخر وارد این جنگ 
شده بود، بعد هم بگوید اش��تباه کرده  بودیم، 
ول��ی نه تنها عذرخواهی نکن��د بلکه مدال هم 
بدهد به کس��ی که هواپیما را س��رنگون کرده 
و 2۹۰ فرد بیگناه را به ش��هادت رسانده است. 
وی افزود: این شیوه و اخالق آمریکایی هاست، 
این مس��یری است که آن ها از آن روز تا امروز 
مدنظر داشته اند، وگرنه اگر یک دولت معمولی 
ب��ود، حاال فرض می کنیم که آن ها اش��تباهی 
هواپیمای ما را زده بودند، اگرچه چنین چیزی 
واقعیت ن��دارد، اّما به  فرض که اش��تباه کرده 
بودند، الاقل عذرخواه��ی می کرد و فردی که 
هواپیم��ا را زده بود محاکم��ه می کرد نه اینکه 

مدال بدهد.
رئیس جمهور گفت: اگر از همین فردا 4 به عالوه 
یک حاضر ش��ود و به تعهدات خ��ود در قبال 
برج��ام عمل کند، ایران نیز ب��ه تعهدات خود 
از همین فردا باز خواهد گش��ت. ایران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی همواره به همه تعهدات 

خود پایبند بوده و امروز هم پایبند است. البته 
اگ��ر آمریکایی ه��ا بخواهند ضربه سیاس��ی به 
برجام بزنند بدانند جمهوری اس��المی تحمل 
نخواه��د کرد و اقدام قاطع خ��ودش را در این 

زمینه نشان خواهد داد.
روحان��ی ادام��ه داد: آمریکایی ه��ا در ط��ول 
هفته ه��ای اخیر دو شکس��ت بزرگ سیاس��ی 
را متحمل ش��ده اند، یکی درب��اره پیش نویس 
قطعنامه علیه ایران که تا امروز همه کشورهایی 
که در ش��ورای امنیت فعال هستند به نحوی با 
آن مخالف��ت کردن��د و آمریکایی ها موفقیتی 
برای زمینه سازی در شورای امنیت و در افکار 
عمومی جهان هم به دست نیاوردند. وی گفت: 
روز س��ه شنبه هم در صحن شورای امنیت که 
غی��ر از خود آمری��کا، ۱4 عضو دیگر همگی از 
برج��ام تعری��ف کردن��د و پش��تیبانی کردند. 
آمریکایی ها در س��ه سال و نیم گذشته تالش 
کرده اند برای اینکه برجام را بش��کنند اما بعد 
از این مدت باز هم شورای امنیت سازمان ملل 
تشکیل می شود به جز خودشان، ۱4 عضو دیگر 
از برج��ام  و قطعنامه 223۱ حمایت می کنند. 

ریی��س دول��ت تدبیر و امید اظهار داش��ت: ما 
یک س��ال تمام صبر کردیم و به همه تعهدات 
خود عمل کردیم اما آنها نتوانس��تند کاری را 
پیش ببرند، در س��ال دوم ه��م گام به گام در 
۵ مرحله پیش رفتیم و باز هم آنها نتوانس��تند 
کاری انجام دهند.  روحانی همچنین با تأکید 
بر اینکه گفتمان دولت تدبیر و امید در داخل، 
اعتدال و میانه روی و در جهان، تعامل سازنده 
بوده و هس��ت،  با تصریح ب��ه ضرورت تقویت 
گفتمان اعت��دال و میانه روی در عرصه داخلی 
گفت: در داخل افراط و تندروی را نمی پسندیم 
و می دانیم به  ضرر کش��ور تمام خواهد ش��د و 
در همین راس��تا از همه دوس��تان درخواست 
می کنیم در این ش��رایط پیچیده و سخت، راه 
وحدت، تعامل و مهربانی را برگزینند. روحانی 
ادامه داد: امروز روز وحدت و انس��جام است و 
باید کنار یکدیگر باشیم. کاه را کوه کردن هنر 
نیس��ت و در طرف خودشان، کوه را کاه کردن 
اخالقی نیس��ت. کش��ور با توجه به تحریم ها و 
کرونا مشکالت سختی دارد که همه باید کنار 

هم در صدد رفع این مشکالت برآییم.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تحول در 
مجلس منجر به تحول در اداره کش��ور خواهد 
شد و ما در یک سال پیش رو بخشی از تحوالت 

را با دولت مستقر خواهیم داشت.
محمدباق��ر قالیباف در نشس��ت هم اندیش��ی 
جامعه اندیش��گاهی کش��ور، پس از اس��تماع 
س��خنان مدیران و نمایندگان اندیشکده های 
مختلف از سراسر کشور  با تشکر از موضوعات 
مط��رح ش��ده، گفت: ه��دف از برگ��زاری این 
نشس��ت ها نباید تنها گفت و ش��نود باشد، ما 
هر قدر کنار هم بنش��ینیم، سخن بگوییم و از 
اندیش��ه ورزی، اندیشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
صحبت کنیم اما خروجی آن در زندگی مردم 
و کارآمدی نظام اسالمی دیده نشود خاصیتی 
نخواهد داش��ت؛ ما به این ن��وع از کار، بیگاری 
می گوییم به این معنا که تنها دغدغه خودمان 
را داریم و بس��اطی پهن ک��رده ایم که زندگی 
خودم��ان را حل کنیم این در حالی اس��ت که 
بنا باید بر حل مسائل مردم گذاشته شود. وی 
ب��ا تاکید بر اینکه مبن��ا در مجلس یازدهم بر 
حل مساله گذاشته شده است، افزود: مدیریت 
راهب��ردی ما در طرح تحول مجلس مبتنی بر 
حل مساله با تمرکز بر 4 رویکرد شفاف سازی، 
هوشمندس��ازی، کارآمدس��ازی و مردم سازی 
است، نگاه مان به مسائل باید به گونه ای باشد 
ک��ه این 4 رویک��رد در آن دیده ش��ود. رئیس 
مجلس خطاب به مدیران اندیشکده ها، هدف 
از برگزاری چنین جلس��اتی را کار جدی، موثر 
و اساس��ی بر شمرد و تاکید کرد: این ها را می 
گوی��م تا بدانید اگر تحولی که بر آن تاکید می 
کنم اتفاق نیفتاد ش��ما هم به همین ش��یوه از 

من مطالبه کنید.
قالیباف با بیان اینک��ه همه ما در مقابل مردم 
مس��ئول و پاسخگو هستیم، بر ضرورت ارتباط 
بین مجلس و اندیشکده ها تاکید کرد و گفت: 
اندیش��کده ها باید در بطن تح��ول مجلس با 
مجلس کار کنند به این معنی که کار از پایین 
به باال باش��د؛ ما نمی توانیم خارج از کار رابطه 
اداری با هم امضا کنیم و در واقع مانند هزاران 
تحقیق دانشگاهی و پایان نامه به کار پژوهشی 
بپردازی��م اما خروجی آن ج��ز مزاحمت برای 

قفسه ها چیز دیگری نباشد.
وی تقنین و نظارت را دو رکن مهم در مجلس 
برش��مرد و تاکید کرد: م��ا در مجلس، صحن، 
پژوهش ها  مرک��ز  کمیته ه��ا،  کمیس��یون ها، 
و نماین��دگان را داری��م ک��ه البت��ه هریک از 
نمایندگان به تنهایی یک مجلس و یک صحن 
هس��تند، با این تفاس��یر نماین��ده، جغرافیای 
حوزه های انتخابیه، مشکل حوزه های انتخابیه 
و دغدغه نمایندگان در س��طح ملی و جهانی و 
همچنین در حوزه محلی مورد بحث ما اس��ت. 
رئیس مجلس با بی��ان اینکه در انجام کارها با 
موضوع��ات متنوعی روبه رو هس��تیم، تصریح 
کرد: به دلیل همی��ن تنوع، اولویت و مدیریت 
راهب��ردی ما بر مس��ئله محوری ق��رار گرفته 

است.
قالیباف با بیان اینکه تا پایان چش��م انداز 2۰ 
ساله زمان اندکی پیش رو داریم، ادامه داد: ما 
تا پایان چشم انداز 2۰ ساله یعنی سال ۱4۰4 
تنها ۵ س��ال زمان داریم که باید در این مدت 
دس��ت به دس��ت هم داده و به گونه ای عمل 

کنیم که گذشته ها جبران شود.

وی اولوی��ت اصلی مجل��س را بازگردان ثبات 
اقتصادی به کش��ور برشمرد و گفت: ما قادر به 
بازگرداندن ثبات اقتصادی هس��تیم؛ اگر رشد 
اقتصادی م��ی خواهیم قب��ل از آن باید ثبات 
اقتصادی داشته باشیم، در سایه ثبات اقتصادی 
است که به سمت رش��د اقتصادی قابل قبول 
و همچنین بازگشت آرامش به جامعه حرکت 
خواهی��م کرد، در چنین ش��رایطی اس��ت که 
کارهای فرهنگی و س��بک زندگی در مس��یر 
درس��ت قرار خواهد گرفت؛ متاسفانه امروز در 
شرایطی هستیم که سبک زندگی مان به جای 
آخرت مح��وری، منفعت محور اس��ت. رئیس 
مجل��س اضافه کرد: ما باید به دس��ت جوانان 
انقالب��ی و متخصص به س��متی حرکت کنیم 
که با کارآمدی، مشکالت موجود را رفع کنیم، 
در چنین ش��رایطی می توانیم بگوییم مجلس 
یازدهم با دیگر مجالس متفاوت است. قالیباف 
با بیان اینکه تحول در مجلس منجر به تحول 
در اداره کش��ور خواهد ش��د،تاکید کرد: ما در 
یک سال پیش رو بخشی از تحوالت را با دولت 
مستقر خواهیم داشت بنابراین در برنامه ریزی ها 
بای��د این برش زمان��ی را مدنظر قرار داده و به 
گونه ای کار کنیم که حداکثر کارآمدی و بهره 
وری را داشته باش��یم، همچنین برای 4 ساله 
دولت آینده هم ریل گذاری درس��تی داش��ته 
باش��یم تا کارها در مس��یر درستی انجام شود. 
وی تدوین برنامه هفتم توس��عه را یکی از مهم 
ترین دس��تورکارهای مجل��س یازدهم عنوان 
کرد و افزود: اگر در تدوین برنامه هفتم آسیب 
شناسی و تحلیل درستی از چگونگی ۶ برنامه 
گذش��ته نداشته باشیم به هیچ وجه قابل دفاع 

نیس��ت؛ واقعیت آن اس��ت که در برنامه های 
گذش��ته آنچه نوشته شده با آنچه اتفاق افتاده 
تفاوت ج��دی دارد که نبای��د در برنامه هفتم 

شاهد چنین رویکردی باشیم.
رئی��س مجلس تاکید کرد: مجل��س به عنوان 
مجموعه ای سیاس��تگذار باید برنامه ای برای 
حمایت از اندیشکده ها به عنوان مجموعه های 
نوپا که با 2 آفت پایایی سازمانی و پایایی منابع 
انسانی روبه رو هستند، در دستورکار قرار دهد. 
قالیباف با بیان اینکه هم اکنون 3 رکن مجلس، 
دولت و شورای عالی استان ها امکان ارائه طرح 
و الیحه به مجلس را دارند، گفت: رکن چهارمی 
که می تواند پیشنهادهایی را به مجلس ارائه کند 
نخبگان و مردم هستند. شما به عنوان نخبگان 
جوان پیشتاز این قراول شوید و در موارد لزوم 

پیش��نهادات خود را برای ارائه طرح، الیحه یا 
اساسنامه به مجلس ارائه کنید. وی خطاب به 
مدیران اندیش��کده ها هشدار داد که در حوزه 
اندیش��کده ها و موضوعات تحقیقاتی، رفتار و 
نگاه صنفی نداشته باشند و ادامه داد: شما باید 
نماینده خرد جمعی بوده و به جای افرادی که 
فرصت نمی کنند در تصمیم سازی ایفای نقش 
کنند، عمل کنید. رئیس مجلس موضوع فهم 
مش��ترک در حوزه حکمرانی را از اصول بسیار 
مهم و مورد توجه در مجلس برشمرد و تصریح 
کرد: فهم درست از حکمرانی در حوزه نظارت 
و قانونگذاری برای تک تک نمایندگان ضروری 
اس��ت که باید این نگاه جامع پیدا شود به این 
معنی که اگر مس��ئله را بدانیم برای آن راهکار 

مناسبی هم خواهیم داشت.  خانه ملت

 سردار کارگر: 
رژه نیرو های مسلح در تهران و 
هرمزگان جزء برنامه های هفته 

دفاع مقدس امسال است
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: 
در حال حاض��ر برگزاری رژه نیرو های مس��لح در تهران و 
هرمزگان ب��ا رعایت اصول بهداش��تی در برنامه های هفته 
دف��اع مقدس امس��ال قرار دارد. س��ردار بهم��ن کارگر در 
جریان نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره »چگونگی 
برگزاری رژه هفته دف��اع مقدس با توجه به وجود ویروس 
کرونا در کشور« گفت: در حال حاضر برگزاری رژه نیرو های 
مس��لح در تهران و هرمزگان با رعایت اصول بهداش��تی در 
برنامه های هفته دفاع مقدس امس��ال قرار دارد. وی افزود: 
اگر اتفاق خاصی در زمینه بیماری کرونا در کشور رخ بدهد، 

ممکن اس��ت برنامه برگزاری رژه هفته دفاع مقدس تغییر 
کند. تصمیم گیری در خصوص برگ��زاری یا عدم برگزاری 
رژه نیرو ه��ای مس��لح در هفته دفاع مقدس با س��تاد ملی 
مقابله با کرونا و س��تاد کل نیرو های مسلح خواهد بود. وی 
همچنین در باره رونمایی از س��امانه موش��کی جدید سپاه 
گفت: از جزئیات رونمایی از س��امانه موشکی سپاه اطالعی 
ندارم. قرار است برنامه های مهم نیرو های مسلح در حول و 
حوش هفته دفاع مقدس انجام ش��ود، ولی ما دست نیرو ها 
را باز گذاش��تیم تا آن ها خودش��ان زمان برنامه های شان را 
مش��خص کنند. زمان دقی��ق این رونمایی که قرار اس��ت 
امسال برگزار شود، مش��خص نیست. رییس ستاد مرکزی 
گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس اعالم کرد: سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی امسال به مناس��بت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس، یک سامانه موشکی رونمایی می کند. 
وی افزود؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در 
سال ۹۹ شعار »ما قوی هستیم« را برای تمامی برنامه های 
خ��ود برگزید. س��ردار کارگر گفت: ملت م��ا در عرصه های 
نانو، س��لول های بنیادی، هس��ته ای، مباح��ث نظامی و ... 

دس��تاورد های بسیار بزرگی داش��ته است و به عنوان مثال 
امروز ما انواع س��الح ها را خودمان تولید می کنیم و از این 
نظر خودکفا هس��تیم. رییس س��تاد مرکزی گرامیداش��ت 
چهلمی��ن س��الگرد دفاع مق��دس ادامه داد: گرامیداش��ت 
چهلمین س��الگرد دفاع مقدس قرار است با مشارکت همه 
دس��تگاه های کشوری و لشکری برگزار شود و ما برای این 
منظ��ور، 43 هفت��ه را برنامه ریزی کرده ایم. س��ردار کارگر 
ادام��ه داد: امس��ال 3 هزار و ۸۸۹ برنامه ش��اخص در کل 
کش��ور برای گرامیداش��ت چهلمین س��الگرد دفاع مقدس 
خواهیم داش��ت. وی با بیان اینکه س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی امسال به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، 
یک س��امانه موشکی را رونمایی خواهد کرد، گفت: یادمان 
ش��لمچه امسال به نام »یادمان ش��هید سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی« تغییر نام پیدا می کند.
وی گفت: امس��ال افتتاح نمایش��گاه و موزه مقاومت شهید 
سلیمانی در تیرماه، اختتامیه جایزه ملی سرو ویژه برترین 
کتاب های دفاع مقدس، برگزاری جشنواره ملی کتاب دفاع 
مقدس، برگزاری جشنواره ملی فانوس، برگزاری اسوه های 

صبر و مقاومت، ثبت ملی ۱2 یادمان دفاع مقدس، رونمایی 
از کتاب دو واحد درس��ی ب��رای مدارس علمیه، رونمایی از 
کتاب جامع فرهنگ نامه س��یمای دفاع مقدس را در بنیاد 

حفظ آثار و نشر آثار دفاع مقدس اجرا خواهیم کرد.
سردار کارگر همچنین از رونمایی ۱2 دایرةالمعارف استانی 
در تبیین نقش ناجا در دفاع مقدس خبر داد و افزود: تجلیل 
از ۱2۰ فرمانده دفاع مقدس ژاندارمری و نیروی انتظامی و 
برگزاری یادواره ش��هدای پلیس های کشور های اسالمی در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس توسط ناجا انجام خواهد شد. 
وی با بیان اینکه در حوزه صدا و س��یما برنامه های مفصلی 
پیش بینی شده است که در این راستا معاونت صدا سه هزار 
و 2۰۷ برنامه به مدت ۹۰۹ ساعت برنامه و معاونت استان ها 
2 ه��زار و 3۱3 برنامه تولید و پخ��ش خواهند کرد، افزود: 
حوزه های علمیه در ای��ن ایام برنامه های همایش مراجع و 
روحانیت در دفاع مقدس، برگزاری نشست جنایات جنگی 
آمریکا، بررس��ی س��بک زندگی رزمندگان دفاع مقدس و 
افتتاح مرکز اس��ناد روحانیت در دف��اع مقدس را خواهند 

داشت.  میزان

ادامه از صفحه اول
تنه��ا گزینه برای جلوگیری از تکرار چنان فجایعی 
قوی شدن در داخل و تقویت حامیان مقاومت برای 
اخراج آمریکا از منطقه است که زمینه ساز ثبات و 
امنیت منطقه می شود. در پایان باید گفت قربانیان 
جنایت آمریکا در سردش��ت و هواپیمای مس��افری 
۶۵۵ روحش��ان ش��اد و یاد وخاطره شان در تاریخ 

ایران زمین همیشه ماندگار باد.
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گزارش

بررسی لغو محدودیت  ترافیکی و برقراری دورکاری در تهران
اس��تاندار تهران با اش��اره به روند رو به افزایش ابتال ب��ه کرونا در روزهای 
اخیر از بررس��ی لغو محدودیت های ترافیکی و برقراری مجدد دورکاری در 

استان تهران خبر داد.
انوش��یروان محس��نی بندپی با اش��اره به روند رو به رش��د می��زان تلفات 
و فوتی ه��ای وی��روس کرون��ا در روز ه��ای اخیر اظهار داش��ت: در جلس��ه 
فوق العاده ای که با اس��اتید، کارشناس��ان و متخصصان عفونی برگزار کردیم به 
این جمع بندی رس��یدیم که باید اقدامات ویژه ای انجام دهیم تا اس��تان تهران به 
مرحله هش��دار و وضعیت قرمز نرس��د. وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مس��افران 
حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس از ماسک استفاده می کنند، اما رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در وسایل حمل و نقل عمومی زیر 3۰ درصد است که این 

امر به افزایش چرخه شیوع ویروس کرونا منجر می شود.  میزان

تهیه گزارش نظارت بر برجام در کمیسیون امنیت ملی 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: ما مصمم هس��تیم که روند 
اجرای برجام را به صورت دقیق بررسی کرده و گزارش آن را به هیئت رئیسه 
مجلس ارائه دهیم. حجت االسالم مجتبی ذوالنور با اشاره به بدعهدی برخی 
از کش��ورهای عضو برجام، اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجلس، روند اجرای برجام را به صورت دقیق پیگیری و بررس��ی 
می کند. وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، وزارت امور 
خارجه باید هر سه ماه یک بار گزارشی از روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی 
مجلس ارائه دهد، گفت: گزارش های برجامی همچنان و هر سه ماه یک بار از سوی 
وزارت امور خارجه به کمیس��یون ارسال خواهد شد. ذوالنور تاکید کرد: کمیسیون 
امنیت ملی مصمم است که گزارش های نظارتی خود از روند اجرای برجام را تهیه و 

جهت قرائت در صحن علنی مجلس، تقدیم هیئت رئیسه کند.  مهر

قانون شفافیت باید در تمامی امور اجرایی شود 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که اگر اطالعات اقتصادی و 
اجتماعی افراد در یک سامانه ای متمرکز جمع آوری شود به راحتی می توان 
بدون اینکه سرکشی به حساب های اشخاص انجام شود در مواقع لزوم از 
آن اس��تفاده کرد و دهک ها را دس��ته بندی کرد. علی اصغر عنابستانی با 
تاکید بر راه اندازی س��امانه ای جامع برای حل مش��کل جدی هدفمندی 
یارانه ها، گفت:در ش��رایط فعلی در سامانه های متعددی اطالعات خانوار وجود 
دارد که این اطالعات باید در یک سامانه متمرکز جمع آوری شود که یکی از اولویت 
های  کمیسیون تاکید بر همین موضوع خواهد بود. وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم 
درآمد دهک های مختلف جامعه را شناسایی کنیم به یک پیش نیاز احتیاج داریم که 
آن پیش نیاز اجرای قانون شفافیت است، اگر این قانون اجرایی شود الزام به وجود 

می آید که اطالعات اقتصادی افراد شفاف شود. تسنیم

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

روحانی: 

آمریکا به برجام ضربه سیاسی بزند اقدام قاطع ایران را خواهد دید

قالیباف:

تحول در مجلس منجر به تغییر در اداره کشور می شود


