
ابزارهای هنجارشکن

بعضــی از ضرب المثل های عهد عتیــق امروز هم 
می تواننــد ضمن چکش کاری های الزم بســیاری 
از بن بســت های ایجادشــده را باز و اجازه ندهند 
دشمنان با دور زدن سنت های پسندیده به اهداف 
خود برســند. تا همین اواخر و حتی همین امروز 
هنوز هم در نقاط دورافتاده شــاهدیم که همچنان 
به تجربیات بزرگان احترام می گذارند که نسل های 
جدیــد را با گفتارهــای نصیحت گونــه ای موجه 

می سازد تا عمق تهاجم فرهنگی یادآور شود. 
یکی از متداول ترین آن ها »شــش دانگ حواست را 
جمع کن« اســت که اگرچــه پیش پاافتاده به نظر 
می رسد اما عمق ارزشی آن بسیار است. می گویند 
عجله کار شــیطان اســت اما این قوم و موالید آن 
سال هاست روش خود را از تعجیل به تحمل تغییر 
داده اند زیرا ثابت شــده است که با رعایت آن حتی 
در امــوری که جنبه خباثت دارد می تواند موفقیت 
را به همراه داشــته باشــد. حالجی مبالغه آمیز در 
تبلیغات شبکه های اجتماعی بخصوص اینستاگرام 
ایــن ادعا را ثابت می کند تا هریــک از برنامه های 

ارشادی زیر ذره بین قرار گیرند. 
ایــن تعاریف بهترین قســمت ســناریوی بازیچه 
شدن حجاب توســط بالگرهای مجازی است زیرا 
تمام لحظــات زندگی خصوصی خــود را در قالب 
تصویرهــا در معرض نمایش می گذارند. درحالی که 
صفحاتشــان محجبه و البته از دید تجارت نیست 
اما نماد حیا نجابت در هیچکدام جایگاه خودشــان 
را ندارند! استایل ها معموالً ترغیب و ترویج حجاب 
می کنند ولی ضمن نمایش های خاص در این فضا 
رسماً و به مرور به نوعی ضدتبلیغ حجاب می پردازند 
که نمونــه بــارز آن نمایش چادرهــای نگین دار 
و عباهای رنگی اســت که اگرچــه در ظاهر اقدام 
به اشــتباهی به نظر نمی رســد اما با صبر، تحمل 
و گذشــت زمان ایــن افراد از طریق شــبکه های 
اجتماعی به نوعی برند ســازی پرداخته تا تبلیغات 
ســوء و تأثیرات منفی را در ســبک زندگی ایرانی 

اسالمی جایگزین کنند. 
آنچه مسلم است هدف نهایی اینستاگرام بخصوص 
جلب رضایت کاربران می باشد که هیچ راهی به جز 
جذب صددرصدی پیش رو ندارند بنابراین ناچارند 
از طرق مختلف و به ظاهر مثبت بستر الزم را برای 
رسیدن به این اهداف فراهم سازند. حاال این افراد 
هســتند که با فعالیــت در فضای مجــازی باعث 
کمرنگ شــدن عفاف و حیا در جامعه می شوند و 
هرگز از خود نمی پرسند فلســفه حجاب مقابله با 

تبرج و خودنمایی است یا جلب توجه دیگران؟! 
آنچه می تواند مخاطب این شــبکه ها را جلب کند 
دیــدن زیاد تصاویر با آرایش های غلیظ اســت که 
باعث می شــود قبح آن از میان برود و متأســفانه 
این نــوع آرایش تقریبا در هیچ یک از کشــورهای 
غیر اســالمی رواج نداشته است اما با کمال تأسف 
این اتفاق در کنار چادر و حجاب اسالمی به کمک 
شــبکه های مجازی علی الخصوص اینستاگرام رشد 
می کند. آن ها درس شــیطنت را فوت آب هستند 
زیرا بــه مخاطبان خــود مصرف گرایی و تجمل را 
تحمیل می کنند، عبایی اسالمی را با آرایش غلیظ 
پیشــنهاد کرده و به مخاطب القاء می شــود کنار 
گذاشتن چادر ضعف نیســت که جایگزین بهتری 
چون عبا دارد تا مخاطب به همین نتیجه برســد، 
چرا با وجود عبا که پوشــیده تر است باید از چادر 

استفاده کند؟ 
قرار بود پوشــش برای زنان جامعه ساده و سنگین 
باشــد ســبک پوشــش و زندگی افراد با الهام از 
بالگرهای اســالمی بهتر شــود اما چرا باعث شده 
تا مخاطبان را برای خرید هرچه بیشــتر حریص تر 
کند؟ قطعاً حجاب اســتایل ها توانســته اند نقش 
شیطنت خود را به خوبی بازی کنند و ضربه اساسی 
به اصالــت حجاب بزنند؛ زیرا جامعــه رفتار آن ها 
را به پای حجاب و محجبه ها می نویســند که این 
جفای بزرگ به اصل حجاب و عفاف بوده و بســتر 
را برای کشــف حجاب رضاشــاهی، گسترده کرده 
است، شــاید بتوان اینجا نیز از بخش راکد پرورش 
در وزارتی گله کرد که متولی آموزش وپرورش است 
و باالترین بودجه و بیشــترین نفــرات حقوق بگیر 
جامعــه را به خــود اختصاص داده اســت؛ اما در 
مقابل بیش از اینکه غرق سیاست است به آموزش 
دست وپاشکسته و به حاشیه فرستادن پرورش نیز 
نیم نگاهی دارد! بنابراین دیگر فرصتی برای خنثی 
کردن این شــیطنت های جهانی پیــدا نمی کند تا 
ایــن کوتاهی ها در ارائــه آموزش های الزم و کافی 
در خصــوص اصل حجاب و فرهنــگ عفاف برای 
دختران و پســران از دالیل بروز بدحجابی پدیده 

جدید حجاب الکچری باشد. 
متأسفانه امروز همین وزارتخانه پر چالش مسئولیت 
حســاس ترین بخش یعنی مهدهای کودک را هم 
از ســازمان بهزیســتی خلع ید نموده تا خود اداره 
کند و اگر قرار باشــد ایــن بی توجهی ها ادامه یابد 
معلوم نیســت باوجوداین ابزارهای هنجارشکن چه 
 عاقبتی در انتظار کودکان مظلوم امروز و نسل های 

بعدی باشد.

بی توجهی تا کی؟!

فرمانــده قــرارگاه مرکزی خاتم االنبیــا)ص( گفت: هر 
کشوری علیه ایران با مستکبران ائتالف تشکیل دهد در 

قدم اول بیشترین هزینه را پرداخت خواهد کرد.
سردار سرلشکر پاســدار غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه 
مرکزی خاتم االنبیا)ص( در گردهمایی ساالنه فرماندهان 
و مسئوالن نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مشــهد مقدس با تأکیــد بر اینکه »امنیــت ایران، 
امنیت همســایه ها اســت و امنیت همسایگان را امنیت 
خود می دانیم« گفت: در عین حال به هر کشــوری که 
زمینه های مداخالت قدرت های استکباری را در منطقه 
فراهــم می آورد و به آنها پایــگاه، فضا و خاک می دهد 
و ائتالف نظامی علیه ملت های منطقه درســت می کند، 

هشــدار می دهیم که در قدم اول، بیشــترین هزینه را 
برای رفتارهای غیردوستانه و تحریک آمیز خود پرداخت 

خواهد کرد.
فرمانــده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( خاطرنشــان 
کــرد: ما تــالش می کنیم که با همه همســایگان خود 
روابط برادرانه و حسنه داشته باشیم و زندگی در صلح و 
آرامش و ادامه حیات عزتمندانه در منطقه هدف ماست.
وی افــزود: حفظ موجودیت عزتمندانه ملت شــریف  و 
تمامیت ارضی و اســتقالل کشور عزیز ایران، خط قرمز 
رفتــار و عملکرد فرماندهان و کارکنان غیور و شــجاع 
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران برابر تهدیدات 

نظامی دشمن می باشد.

سرلشکر رشید: 

امنیت همسایگان را امنیت خود می دانیم
ــه  رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس از لغــو مصوب
۱۰ درصــد پرداخــت حقــوق بازنشســتگان تامیــن 
ــت  ــه دول ــالغ آن ب ــس و اب ــوی مجل ــی از س اجتماع

ــر داد. خب
محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســالمی امــروز 29 تیرمــاه در جمــع 
ــای انجــام  ــد از پیگیری ه ــرد: بع ــار ک ــگاران اظه خبرن
شــده توســط کمیســیون و برگــزاری جلســات متعــدد 
ــه  ــس درخصــوص مصوب ــن مجل ــق قوانی ــت تطبی هیئ
دولــت بابــت مســتمری تامیــن اجتماعــی بعــد از 
مدت هــا مذاکــره و درخواســت از دولــت بــرای اصــالح، 
ــاً در  ــه خــود نهایت ــر مصوب ــت ب ــل اصــرار دول ــه دلی ب

ــار مطــرح و رد شــد.  ــرای دومیــن ب هیئــت تطبیــق ب
ــس  ــت مجل ــوی ریاس ــب از س ــن مطل ــزود: ای وی اف
رســما بــه دولــت اعــالم و مصوبــه دولــت درخصــوص 
ــن  ــتگان تامی ــایر بازنشس ــه س ــد ب ــت ۱۰ درص پرداخ

اجتماعــی لغــو شــد.
پورابراهیمــی تصریــح کــرد: دولــت مکلــف اســت 
مجــددا مصوبــه هیئــت امنــای صنــدوق و شــورای عالی 
کار را در دســتور کار قــرار دهــد و امیدواریــم ایــن اقدام 
ــه هیئــت وزیــران ایــن فضــا را  مجلــس در لغــو مصوب
فراهــم کنــد کــه دولــت بــا 38 درصــد موافقــت کنــد و 
هــر چــه ســریع تــر پرداخــت بازنشســتگان در کشــور 

بــا عــدد جدیــد اعــالم شــود.

لغو مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

دولت باید به حقوق سایر بازنشستگان 38 درصد بیفزاید

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از ثمردهی روند حرکت جدید 
دستگاه دیپلماسی کشور و ارتقای کم سابقه سطح مراودات 
تجاری کشــور با همسایگان، از همه دســتگاه های اجرایی 

خواست به الزامات و اقتضائات این رویکرد پایبند باشند.
ســیدابراهیم رئیسی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت 
به مذاکرات سران کشــورهای ضامن روند آستانه و دیدار 
با روســای جمهور روســیه و ترکیه اشــاره کرد و گفت: 
بحمداهلل حرکتی که در زمینه تقویت سیاســت همسایگی 
در دیپلماســی جمهوری اســالمی ایران، از ســوی دولت 
مردمی آغاز شده در حال نتیجه دادن است. در دیدارهای 
دوجانبــه، هم آقای پوتین و هم آقــای اردوغان بر اجرای 
توافقات صورت گرفته با کشــورمان ُمِصــر بودند که این 

مساله پیگیری مجدانه دستگاه های مربوطه را می طلبد.
رئیــس جمهور با اشــاره به درخواســت رئیــس جمهور 

روســیه از ایران برای تکمیل خط راه آهن رشت-آستارا، 
به معاون اول خود ماموریــت داد تا با همکاری وزارت راه 
و شهرســازی، روند اجرای این کریدور مهــم ترانزیتی را 

پیگیری و زمانبندی دقیق آغاز و تکمیل آن را ارائه کند.
رئیسی ضمن تبریک موفقیت های چشمگیر دانش آموزان 
کشــورمان در المپیادهــای بین المللی، بــه دانش آموزان 
مدال آور، معلمان و فعاالن نظام آموزشــی کشور، با تاکید 
بر لزوم استمرار حمایت های دولت از دانش آموزان مستعد 
بــرای تکرار موفقیت ها، از وزیر آموزش وپرورش خواســت 
زمینه را برای ارتقای عالقه مندی و تحصیل دانش آموزان 

نخبه در رشته های علوم انسانی هم فراهم کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با قدردانی از 
دســت اندرکاران برگزاری مراسم میهمانی ۱۰ کیلومتری 
در روز عیــد غدیر تصریــح کرد: این اقدام ارزشــمند که 

جلوه باشــکوهی از آوردن غدیر بــه متن جامعه و خانواده 
است، الگوی بسیار خوبی برای مناسبت ها و دیگر مفاهیم 
ارزشمند دینی خواهد بود که جامعه را در برابر بسیاری از 

تهاجمات مخرب ضددینی مصون خواهد کرد.
وی همچنین با قدردانی از مــردم برای حضور پررنگ در 
این جشن بزرگ، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست، 
با توجــه ویژه به تجربــه برگزاری جشــن مردمی غدیر، 
الگوپــردازی برای برگزاری رویدادها و مراســم های آئینی 

خالقانه جدید را دستور کار قرار دهد.
رئیســی در ادامه ســخنان خود ضمن تاکیــد بر ضرورت 
گفت وگوی مســتمر مسئوالن دستگاه های اجرایی با مردم 
و پاســخ به سواالت افکار عمومی، خطاب به مسئوالن این 
دستگاه ها گفت: الزم اســت در تبیین اقدامات و عملکرد 
مجموعه تحت مدیریت خود فعال تر و جدی تر عمل کنید. 

این حق مردم است که از اقدامات و روندها در دستگاه های 
اجرایی اطالع کامل داشته باشند.

رئیس جمهور همچنین ضرورت پاســخ بهنگام نسبت به 
شــبهات و القائات نادرست از ســوی مدیران دستگاه های 
اجرایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: شما وظیفه دارید در 
مواجهه با کسانی که در جامعه القای شبهه نموده یا برای 
مردم گره ذهنی ایجاد می کنند، منفعل نباشید و سواالت 

و شبهات را با ارائه توضیحات متقن و دقیق پاسخ دهید.
وی در این نشست پس از شنیدن گزارشی از وزارت جهاد 
کشــاورزی، درباره آخرین وضعیــت خرید تضمینی گندم 
و پرداخــت مطالبات گندم کاران، با قدردانی از کوشــش 
ارزشــمند کشاورزان در تامین این کاالی استراتژیک برای 
کشــور، به مسئوالن مربوطه دستور داد تا اجازه ندهند در 

پرداخت مطالبات گندم کاران وقفه ای ایجاد شود.

رئیس مجلس در دیدار با وزیر خارجه سوریه:

 آمریکایی ها پذیرفته اند 
با جنگ به جایی نمی رسند

رئیس مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها، تروریســم و مخالفان جبهه مقاومت به 
این باور رســیده اند که با جنگ به جایی نخواهند رسید، گفت: تجربه نشان داد 
مقاومت، تکیه بر مردم و اجرای دقیق برنامه های اقتصادی تنها راه نجات کشــور 

از تحریم ها است.
فیصل مقــداد وزیر امور خارجه ســوریه پیش روز )چهارشــنبه 29 تیرماه( با 
حضور در بهارســتان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی دیدار 
و گفت وگو کرد. براســاس این گزارش محمدباقر قالیباف در این نشســت ضمن 
تشــکر از کشور سوریه به دلیل مواضع خود در روابط دوجانبه، مسائل منطقه و 
جبهه مقاومت به ســفر خود به سوریه و دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
اشــاره کرد و گفت: موضوعات مربوط به این سفر به ویژه مسائل اقتصادی مانند 

بحث های تجاری و سرمایه گذاری را مرتب پیگیری می کنم.

وی با تاکید بــر اینکه نباید اجازه دهیم موضوعاتی مانند شــرق فرات، ادلب و 
مســائلی که ممکن اســت در آینده ای نزدیک در درعا اتفاق بیفتد، به زخمی 
کهنه تبدیل شــود، افزود: اگر زمان به این شکل پیش رود به نفع ما نیست، باید 
برای این موضوعات تدبیر ویژه از طریق گفت وگوها و بحث های سیاســی مانند 

نشست آستانه و تحرک در میدان اندیشید.
رئیس مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: اگر زمان بگــذرد و این موضوعات 
کهنه شــود، ممکن است مانند غده ســرطانی باقی بماند و این موضوع شرایط 
را برای ما ســخت تر می کند. قالیباف با بیــان اینکه هر چند موضوعات مذکور 
مهم اســت، اما مسائل اقتصادی از اهمیت بیشــتری برخوردار است، ادامه داد: 
آمریکایی ها، تروریسم و مخالفان جبهه مقاومت به این باور رسیده اند که با جنگ 
به جایی نخواهند رســید، بنابراین اولویت خود را بر اعمال فشــار و تحریم های 
اقتصادی علیه ملت ها قرار داده اند که فشــار بر ملت ها، فشــار بر دولت هاســت. 
وی، جنگ رســانه ای را یکی دیگر از ترفندهای آنها برای سخت کردن شرایط 
برای جبهه مقاومت دانســت و تصریح کرد: آنها به یمن، عراق، ســوریه، لبنان و 
 ایران فشــار می آورند؛ از حدود 2۰ سال گذشــته فشار اقتصادی بسیاری به ما 

تحمیل شده است.
رئیــس نهاد قانونگذاری کشــورمان ادامــه داد: 2 نگاه در برابر این فشــارهای 

اقتصادی در کشــور وجود دارد؛ نخســت آنکه در برابر آنها تســلیم شویم و با 
فشــارها کنار آییم و دوم آنکه مبارزه کنیم و بتوانیم روی پای خود بایستیم که 
تجربه نشــان داد مقاومت کردن، تکیه بر مردم و برنامه ریزی دقیق برای اجرای 

برنامه های اقتصادی تنها راه نجات است.
قالیباف با اشــاره به اینکه آمریکایی ها مجبور شــدند بپذیرند و اعالم کنند که 
فشــار حداکثری شکست خورده است، تصریح کرد: باید این نکته برای ملت ها و 

دولت های اسالمی روشن شود و نپندارند که آمریکا، سرور دنیا است.
در این نشســت همچنین فیصل مقداد وزیر امور خارجه ســوریه ضمن تشکر و 
قدردانی از رهبر معظم انقالب اســالمی به جهت حمایت ایشــان از ملت سوریه 
گفت: ما معتقدیم اقدامات ظالمانه کشورهای غربی و آمریکا علیه سوریه و ایران 

در راستای منافع رژیم صهیونیستی است.
وی اقدامــات آمریکا و کشــورهای غربی علیه ایران و ســوریه را غیراخالقی و 
غیرانســانی توصیف و تصریح کرد: پیشــرفت های متعددی از زمانی که شما به 
دمشــق سفر کردید تاکنون حاصل شده است که از این پیشرفت ها می تواند به 
موضوعاتی همچون افزایش و تقویت روابط دوستانه بین ایران و سوریه، افزایش 
پیروزی ها در زمینه ها مختلف از طریق همکاری های دو کشور و فعالیت برای 

تحکیم روابط اشاره کرد.
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ســخنگوی دولت با اعالم اینکه در جلســه امروز هیات 
دولت گزارشــی درباره وضعیت دریاچــه ارومیه و حل 
مشــکالت آن از سوی ســازمان محیط زیست و وزارت 
نیرو ارائه شد، از برکناری عیسی کالنتری مدیر اجرایی 
احیای دریاچه ارومیه از این سمت و جایگزینی استاندار 

آذربایجان غربی به جای وی خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلســه 
هیات وزیران گزارشــی درباره وضعیت دریاچه ارومیه و 
حل مشکالت آن از سوی سازمان محیط زیست و وزارت 
نیرو ارائه شــد. با توجه به تاکید رییس جمهوری مبنی 
بر تقویت کارگروه دریاچه ارومیه، آقای عیسی کالنتری 
مدیــر اجرایی احیای دریاچه ارومیــه که دبیر کارگروه 
هم هســتند، از سمت خود مطابق تصمیم هیات وزیران 

برکنار و استاندار آذربایجان غربی جایگزین شد.
وی افزود: همچنین استاندار آذربایجان شرقی به عنوان 
عضو جدید کارگروه به ترکیب اضافه شــدند تا پیشرفت 
سریعتری برای حل مسئله دریاچه ارومیه داشته باشیم.
بهادری جهرمی یادآور شــد: یکی از مصوبات امروز در 
خصوص پرداخــت حق عضویت و معوقــات جمهوری 
اســالمی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی بود که 
بــا توجه به هماهنگی  پیش از این میان معاونت حقوقی 
رییس جمهور، وزارت خارجه و ســازمان برنامه و بودجه 
صــورت ، تمامی مجامع و ســازمان های بین المللی که 
جمهوری اســالمی عضو آنهاســت و معوقه یا پرداخت 
منظم حق عضویتی در آن وجود داشت، در دسته بندی 
قرار گرفت که تعیین تکلیف شــوند و دولت یا سازمان 

برنامه و برخی را هم دستگاه ها مکلف پرداخت آن باشند.
ســخنگوی دولت با اشــاره به مصوبه دولت در ارتباط 
با بازنشســتگان کشوری و لشــکری و خانواده شهدا و 
ایثارگران، تصریح کرد: در جلســه یکشنبه شب گذشته 
از جمله مصوبات خوبی که انجام شــد، عیدی دولت به 
جامعه بازنشستگی کشور و خانواده  شاهد و ایثارگر بود، 
تســویه یک میلیون و 3۰۰ هزار میلیارد ریال از دیون 
معوق دولت به مجموعه سازمان تامین اجتماعی و بنیاد 
شهید و صندوقهای بازنشستگان کشوری و لشکری بود 
که متناســب با دیونی که در بودجه پیش بینی شده بود 
از محل واگذاری ســهام این مبلغ مقرر شــد تا مطابق 

جداول، دیون دولت تسویه شود.
وی افــزود: برای ســازمان تامین اجتماعــی 9۰۰ هزار 
میلیارد ریال، برای بنیاد شهید 2۰۰ هزار میلیارد ریال و 
برای بازنشستگی کشوری 9۰ هزار میلیارد ریال تصویب 
شــد که البته اعداد بیش از این بود و سرجمع آن اعالم 
شد. اختصاص سهام باید فرایند اجرایی خود را طی کند 
تا امکان تبدیل شــدن به ریال داشته باشد و بخشی از 

مشکالت این صندوق ها را برطرف کند.
بهادری جهرمی یادآور شــد: در جلســه یکشنبه گذشته 
ضمن ارائه گزارشــی از وضعیت مناســب ذخایر کاالهای 
اساسی در کشور و همچنین میزان خرید تضمینی گندم 
که یک رکوردشــکنی در ســال جاری رخ داد، دولت به 
منظور حمایت حداکثری از بخش کشاورزی و تولید داخلی 
نهاده ها با اعطای مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
منظور تامین برخی از نهاده ها و کودها در حوزه کشاورزی 

موافقت کرد که هدیه ای به این بخش باشد.

سخنگوی دولت از آخرین تصمیمات برای نجات دریاچه ارومیه خبر داد:

برکناری عیسی کالنتری
وزیر اقتصاد به اظهارات اخیر رئیس دولت های یازدهم و 

دوازدهم درباره وضعیت خزانه واکنش نشان داد.

به گزارش فارس، احســان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و 
دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: با توجه به وعــده ای که پیش از این در 
وزارت اقتصاد داده بودیم مبنــی بر اینکه اجرای قانون 
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در تیرماه ۱۴۰۱ 
آغــاز به کار خواهد کرد، قرار شــد بــا دعوت از رئیس 
جمهور این کار انجام شــود. وی افزود: به دلیل مشغله 
کاری رئیس جمهور و حضــور مهمانان خارجی فرصت 
نشد ایشان برای راه اندازی بیایند اما به وعده خود عمل 

کردیم و این سامانه شروع به کار کرد.
وزیــر اقتصاد و امور دارایی گفــت: اطالعیه ای مبنی بر 
اینکــه چه گروه های اقتصادی  و با چه ترتیبی باید وارد 
ســامانه شوند از طریق ســازمان مالیاتی منتشر خواهد 
شد و امیدواریم این امر اتفاق جدیدی در عرصه عمل به 
تکالیــف قانونی بر زمین مانده و هم در زمینه حرکت به 
سمت شفافیت اقتصادی و عادالنه شدن نظام مالیاتی و 
پرداخت در کشور باشد. خاندوزی درباره اظهارات رئیس 
دولت قبل مبنی بر آنکه با چه وضعیتی دولت را تحویل 
داده اند، گفت: مجموع ذخایر اسکناسی و ارزی کشور در 
وضعیت خوبی بود اما مطلع هستید که ذخایر اسکناسی 
ارزی کشــور برای پرداخت های خدماتی است و به کار 
واردات کاالهای کشــور نمی آید و کمکی به حل مسائل 

تجارت کشور نمی کند.
وی ادامه داد: بهتر این بود که در کنار این شــاخص ها 

اشــاره ای به خزانه خالی می شــد که طبــق نامه آقای 
واعظی به جناب نوبخت مســئله خزانه خالی را با بیش 
از ۵۴ هــزار میلیارد تومان اســتفاده از تنخواه را مطرح 
کردند، امســال علیرغم اینکه هزینه هــای دولت باالتر 
اســت، نیازی نبود که هنوز در چهــار ماهه اول اینکه 
به ســقف تنخواه استفاده شده در ســال قبل برسیم و 
هزینه های دولــت را مدیریت کردیم که ای کاش آقای 

روحانی به اینها اشاره  می کرد.
خاندوزی گفت: کاش آقای روحانی به اســتفاده ای که 
در ۵ ماه اول ســال از مجموعه اوراق شده بود اشاره ای 
می کــرد و یا بــه ۵۵۰ درصد افزایش بدهــی دولت به 
صندوق های بازنشســتگی از ابتدا و انتهای دوره هشت 
ساله اشاره می شــد. آقای روحانی خوب بود به افزایش 
۵3۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور 
و بانک مرکــزی طی ابتدا و انتهای دولت خود اشــاره 
می کرد، مجموع اینها تصویر دقیق تری را فراهم می کند 
و اقتضــا می کند که با مردم با صداقت کامل و با انصاف 

بیشتری صحبت کنیم.
به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس دولت های یازدهم 
و دوازدهم 27 تیر ســال جاری طی سخنانی به مناسبت 
عید غدیر به وضعیت ارزی و ذخایر مالی کشــور در پایان 
دولت دوازدهم اشــاره کرده بود. وی با مقایســه شرایط 
تحویــل دولت های یازدهم و ســیزدهم گفته بود: زمانی 
که در مردادماه ۱392 دولت را تحویل گرفتیم چند صد 
میلیون دالر اســکناس در بانک مرکزی بود. اما در زمان 
تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند 

میلیارد دالر اسکناس در بانک مرکزی موجود بود.

 واکنش وزیر اقتصاد به اظهارات حسن روحانی 
درباره وضعیت خزانه

گزارش
رئیس جمهور: 

رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی کشور در حال ثمردهی است
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

سرلشــکر باقری با تاکید بر لزوم افزایش همکاری های نظامی دو کشــور ایران و 
ترکیه در حوزه های مختلف، گفت: نســبت به نگرانی های مرزی کشــور ترکیه 

حساس هستیم.
به گزارش ســپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاســدار »محمد باقری« رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح در دیدار بــا »حلوصــی آکار« وزیر دفاع ترکیه، با اشــاره به 
اهمیت روابط نظامی دو کشــور اظهار داشت: دو کشور ایران و ترکیه زمینه های 
مشــترک همکاری متعددی از جمله در حوزه مقابله با تروریسم، مسائل منطقه، 
همکاری های مرزی، برنامه های آموزشــی و رزمایشی و تعامل در بخش صنعت 

نظامی دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

سرلشــکر باقری با تاکید بر گسترش مناســبات و افزایش روابط نظامی بین دو 
کشــور گفت: با توجه به اینکــه ایران و ترکیه دو همســایه دیرینه با ارتباطات 
گســترده نظامی هســتند از اینرو باید دیدارهای دو جانبــه و رفت و آمد بین 
نیروهای مســلح دو کشور بیش از گذشته باشــد تا به این ترتیب در بسیاری از 

مسائل مشترک به نتیجه برسیم.

رئیس ســتادکل نیروهای مســلح افزود: جمهوری اســالمی ایران نســبت به 
نگرانی های کشور ترکیه در حوزه مناقشات مرزی که اشرار در مرزهای دو کشور 
ایجاد می کنند حساس است و همواره در راستای رفع سوءتفاهمات گام برداشته 
اســت. وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران نیروهای خود را در مرز با کشور 

ترکیه افزایش داده تا رفت و آمدهای غیرقانونی به حداقل برسد.
در ادامه ژنرال حلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه نیز بر افزایش همکاری های نظامی 

دو کشور در منطقه و مقابله با تروریسم و همکاری های مرزی تاکید کرد.
وی افزود: همکاری های نظامی دو کشــور باید در پرتو چارچوب و مفادی که در 

گذشته مطرح شده به نتیجه برسد.

تاکید سرلشکر باقری بر لزوم افزایش 
همکاری های نظامی ایران و ترکیه


