آیا نظارتی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی
در گروههای فیلمسازی صورت میگیرد؟

نور ،صدا ،تصویر ،کرونا!

پیشخوان
مورالس با انتخاب آرسه به کشورش بر میگردد ،اما
نقشی در قدرت نخواهد داشت

بولیوی دوباره در دست
سوسیالیستها

صفحه 4

سودان از لیست حامی تروریسم حذف میشود؟

باج برای تروریست نبودن
صفحه 11

صفحه 11

با اعالم رمز یا رسولاهلل رزمایش مشترک پدافند
هوایی مدافعان آسمان والیت  ۹۹آغاز شد
(ص)

استفاده از سامانههای بومی در
رزمایش پدافندی ارتش و سپاه
صفحه 2

عقبگرد دالر زیر سایه بیاعتمادیها
گروه بازار و سرمایه  -طی هفتههای گذشته دالر با قیمتی بیش از  30هزار تومان نقل
محافل شده بود؛ در آن روزها قیمتها در بازارهای مختلف بر اساس نرخ دالر تعیین
میشدند ،اما روند افزایشی نرخ ارز ادامهدار نبود و چند روزی است که ریزش قیمت دالر
نظرها را به خود جلب کرده است .طبق بررسیها صرافیهای بانکها از صبح روز گذشته

سرمقاله

محمد یوسفی آرامش

سیام مهرماه ،قیمت دالر را برای فروش  ۲۷هزار و  ۵۰۰تومان اعالم کردند که با کاهش
بیش از  ۲هزار تومانی همراه بوده ،از سوی دیگر صرافیها دالر را از فروشندگان با قیمت
 ۲۵هزار و  ۴۷۰تومان خریداری میکردند .حال با بررسی وضعیت بازار ارز طی چند روز
اخیر این پرسش مطرح میشود که ریزش قیمت دالر تا چه رقمی امکانپذیر است؟
شرح درصفحه 10

مملکتداری با خطای تعمیم!
دانیل کانمن ،برنده جایزه نوبل اقتصاد  ،2002کتابی با
عنوان «تفکر سریع و کند» دارد که خواندن آن برای هر
سیاستمداری که خواهان اداره درست یک کشور است،
واجب است .در این کتاب کانمن به بررسی خطاهای
شناختی و همچنین دو نوع سیستم تصمیمگیری در انسان
می پردازد که ما را با چالش های جدیدی در حوزه تصمیم
گیری آشنا می کند .کتابی که به ما می فهماند چگونه
در دو راهی های سرنوشت ساز اثرگذار ترین تصمیم را
بگیریم .اینکه چرا در بعضی مواقع تصمیمات اشتباهی
میگیریم ؟ و مهم تر آنکه نقش خطاهای شناختی در
تصمیمگیریهای ما به چه شکل است؟!
بخش گستردهای از رنجی که امروز گرفتار آن هستیم،
عدم آگاهی سیاستمداران و مسئوالن کشور درخصوص
خطاهای رایج بر ذهن خود و عدم توجه و درک آنها به
پراهمیت و پرچالش بودن این خطاها در زندگی روزمره
مردم است .در سختترین دوره اقتصادی و اجتماعی
کشور همچنان بسیاری به راحتی بدون توجه به شرایط
سخت مردم ،تاکید بر تکرار تصمیمهای اشتباه گذشته
خود دارند .عده ای از درک این موضوع ساده عاجز هستند
که پافشاری آنها بر برخی سیاستگذاریهای کالن و خورد
در حال شکستن کمر قشر متوسط و فقیر است و موجب
از بین رفتن اعتماد عمومی به اداره کشور شده است.
وضعیت امروز اقتصاد و بازارهای مالی خود به تنهایی گواه
این موضوع است.

واکنش روحانی به هجمهها و شایعات استیضاحش:
مردم و رسانهها به حاشیهها توجه نکنند

شش ماهه دوم سال را
بهتر از قبل میبینم
صفحه 2

گزارش هزینهکرد یک میلیارد
یورو برای کرونا اعالم میشود

ابهامهای کمبود تختهای کرونایی

صفحه 2

صفحه 3

خبر

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

جهرمی در حاشیه جلسه دولت:

با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم

سامانههای آموزش مجازی برای دانشجویان دانشگاه
آزاد رایگان میشود

وزیر ارتباطات از دستور رئیسجمهوری مبنی بر رایگان شدن دسترس 
ی
دانشجویان دانشگاه آزاد به سامانههای آموزش مجازی این دانشگاه خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در
جمع خبرنگاران با اشاره به مطالبات دانشجویان دانشگاه آزاد درخصوص
آموزشهای مجازی گفت :طی روزهای اخیر تعدادی به نمایندگس از
دانشجویان دانشگاه آزاد مراجعه ای داشتند و مطالبه شان این بود که
سامانه های دانشگاه آزاد رایگان نشده و دانشجویان این دانشگاه دچار
مشکل هستند؛ حرفشان هم درست بود و این تحلیل مطرح شد که چون
دانشگاه آزاد شهریه و پول تشکیل کالس را میگیرد ،طبیعتا ًباید هزینههای
خود را تأمین کند اما به هر حال امروز با آقای رئیس جمهوری در این باره
صحبت کردم و ایشان هم فرمودند که هم ه سامانه های دانشگاه آزاد به
صورت رایگان از طریق شبکه ملی اطالعات در دسترس باشد که این اتفاق
رخ خواهد داد و تمام سامانه های آموزش مجازی دانشگاه آزاد هم بصورت
رایگان خواد شد .وی درباره مطالبات تعدادی از اساتید دانشگاههای کشور
در زمینه آموزش مجازی نیز خاطر نشان کرد :یکسری از اساتید دانشگاه
فرهنگیان و سایر دانشگاه ها از ثبت نام برای دریافت بسته آموزش مجازی
جا مانده بودند؛ این سامانه از امروز باز میشود و اساتید میتوانند از طریق
سایت  ictثبت نام خود را انجام دهند و بسته های مربوطه را دریافت کنند.
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به افزایش ترافیک شبک ه اینترنت در کشور
اظهار کرد:طی یک هفته اخیر رشد قابل توجهی در ترافیک شبکه را داریم و
طبیعتا ًتعطیل شدن مدارس نقش بسزایی در باالرفتن ترافیک شبکه دشته
است .برای سنجش و پایش کیفیت یک کمیته ویژهای را مجددا ً تشکیل
دادیم و گزارشی از وضعیت کیفیت شبکه گزارشی هم طی همین هفته
تهیه و منتشر میکنیم .در تالش هستیم تا بتوانیم به صورت کامل در ایام
شیوع کرونا و تعطیلیهایی که در حوزه آموزشی بوجود آمده و در سایر
حوزهها که احتمال این تعطیلی وجود دارد ،خدماترسانی به عموم جامعه
و دولت الکترونیک را تعطیل نکنیم.
جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات حمالت سایبری به
نهادهای دولتی که اخیرا ً انجام شده است با تاکید بر اینکه مراکز حساس
از جمله سازمان بنادر به لحاظ دفاع در برابر حمالت سایبری زیر مجموعه
وزارت اطالعات هستند ،گفت :طبیعتا ً در این خصوص وزارت اطالعات و
مرکز ملی فضای مجازی باید از جزئیات این جمالت اطالع رسانی کنند.
مساعدتهایی که نیاز بود از سمت وزارت ارتباطات انجام شده اما اگر
جزئیات این موضوع را نهادهای مذکور اعالم کنند ،بهتر است.

معاون اول رئیسجمهوری:

وزیر بهداشت :الزم باشد از بخشهای دیگر به بخش کرونا اضافه میکنیم

ادامه درصفحه 2
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«ابتکار» عوامل موثر بر کاهش قیمت ارز را بررسی کرد

س جمهوری گفت ۶۶ :الیحه دولت
ی رئی 
معاون پارلمان 
در مجلس باقیمانده که از این میان تعداد قابلتوجهی در
راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از
دولت دارند اما زمان زیادی از تقدیم آنها گذشته و هنوز
رسیدگی نشدهاند.
به گزارش ایسنا ،حسینعلی امیری در حاشیه جلسه
امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش
ایسنا درباره اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
گفت :تعداد قابل توجهی الیحه از طرف دولت به مجلس
دهم شورای اسالمی تقدیم شده است و پس از آغاز به کار
مجلس فعلی درخواست کردیم که لوایح دولت در دستور
کار مجلس یازدهم قرار گیرد و یکی از آنان الیحه جامع
انتخابات است.
وی افزود :این الیحه واقعا ً تمامی ویژگیهای یک
الیحه جامع را درباره انتخابات ریاستجمهوری ،مجلس

شورای اسالمی ،شوراهای شهر و مجلس خبرگان را در
بر میگیرد و کار کارشناسی خیلی دقیق و کاملی در آن
انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولتهای مختلف،
اظهارات کنشگران سیاسی و احزاب در آن دیده شده و
سیاستهای کلی نظام درباب انتخابات نیز در آن مورد

توجه بوده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد :در جایی
که چنین الیحهای وجود دارد ،تهیه طرح توسط نمایندگان
مجلس به نظر نوعی نادیدهگرفتن کارهای کارشناسی قبلی
است .وقتی این موضوع در دولت مطرح و بررسی شد
به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت
ندارد ،چرا که باوجود الیحه جامع انتخابات که در آن هم
منابع مالی کاندیدها به صورت شفاف دیده شده و هم
رویهها را واحد ساخته و مراحل غیرضروری را حذف کرده،
در شرایط فعلی اصالح طرح تازهای در این زمینه به صالح
کشور نیست.
امیری گفت :همچنین مجلس طرحی را هم برای اصالح
قانون انتخابات شوراهای شهر تدوین کرده که آن هم با
موافقت دولت همراه نیست و قرار شد که وزیر کشور نیز
به عنوان مخالف از سوی دولت به مجلس برود و در این

زمینه صحبت کند.
وی با اشاره به تأکید رئیس جمهوری به تعامل مجلس
با دولت گفت :ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم.
در مجلس تعداد انگشتشماری از نمایندگان هستند که
گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده میکنند که زینده نماینده
مجلس نیست و در این موارد هم ما گلهمندی خود را به
رئیس مجلس اعالم کردیم.
س جمهوری تأکید کرد :در چنین
ی رئی 
معاون پارلمان 
شرایطی که ما از سوی ترامپ و همپیمانانش در یک
جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و شخص رئیس
جمهوری را سیبل حمالت خود قرار دادهاند ،طرح موضوع
استیضاح رئیسجمهوری جز خوشحالیم دشمنان و آمریکا
هیچ آثار مثبتی به دنبال ندارد و تشکر میکنم از کسانی
که در مجلس موضوع را به بحث گذاشتند و امضاهای
این طرح جمع شد.

رییس دفتر رییسجمهوری در واکنش به توهینها علیه روحانی:

متعجبم چرا برخی سکوت کردهاند؟

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت :مجلس جایگاه باالیی دارد و مورد احترام
است و دولت با مجلس تعامل میکند ،اما تعدادی از نمایندگان به جای
قانونگذاری وارد مسائل حاشیهای شدند و سعی در انحراف افکار عمومی دارند
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت
در جمع خبرنگاران درباره هجمه به دولت پس از اظهارات رئیس جمهور
درباره صلح امام حسن(ع) اظهار کرد :کسانی که برداشت غلطی از این
صحبتها کردند باید خود را اصالح کنند .رئیس جمهوری در شب شهادت
امام حسن(ع) ،درباره این امام صحبت کردند و به یکی از مسائلی که اشاره
کرد ،صلح امام بود؛ البته رئیس جمهوری این موضوع را وارد مسائل سیاسی
کشور نکرد ،اما اشکال جایی است که عدهای تفسیر سیاسی کردند از این
صحبتها.
وی ادامه داد :متاسفم که امروز الفاظی از افرادی میشنویم که در گذشته
از دشمنان خود در خارج کشور میشنیدیم .طبیعی است که آمریکا و
اسرائیل با این ادبیات صحبت کنند ،اما هیچ وقت تهدید به مرگ و اعدام
رئیس جمهور یا فحاشی در ادبیات برخی مسئوالن کشور اینگونه نبوده است
و من متعجبم چرا برخی سکوت کردهاند .در حالی که حتما باید اعتراض به
این صحبتها نشان داده شود.
وی با بیان اینکه ما در دولت این صحبتها را به کلیت مجلس مرتبط
نمیدانیم اظهار کرد :مجلس جایگاه باالیی دارد و مورد احترام است و دولت
با مجلس تعامل میکند ،اما تعدادی از نمایندگان به جای قانونگذاری وارد
مسائل حاشیهای شدند و سعی در انحراف افکار عمومی دارند و میخواهند
موجب شکاف مجلس و دولت شوند که ما باید در این زمینه هوشیار باشیم.
من به آنها توصیه میکنم اگر مخالف دولت هم هستند ادب و اخالق اسالمی
را رعایت کرده و فحاشی نکند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در ادامه درباره دالیل کاهش قیمت ارز
خاطرنشان کرد :ما همواره گفتهایم این قیمتها واقعی نیست ،دولت

مخالف افزایش قیمت ارز بوده و در برابر آن مقاومت کرده است .بارها
رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت به رئیس بانک مرکزی دستور داده
است که برای کاهش و واقعی کردن قیمت دالر تالش کند .از اسفند
سال گذشته تا خرداد امسال صادرات غیر نفتی ما متوقف شد و صادرات
نفتی که هم به حداقل رسیده است؛ اما خوشبختانه صادرات دوباره از سر
گرفته شده و ارزهای حاصل از صادرات هم در حال بازگشت است .ارز
به سامانه نیما بازگشته و پولهای مسدود شده ما در خارج از کشور باز
شده است .برخی عوامل سیاسی هم موجب شده قیمتها کاهش یابد
البته کاالهایی که با افزایش قیمت ارز قیمت آنها افزایش یافته هم باید به
قیمت واقعی خود برگردند .اعتقاد ما این است که باید قیمت ارز و سکه
به قیمت واقعی خود برگردد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد ادامه تحریمهای آمریکا
در روزهای اخیر گفت :آنچه آمریکا در این روزها انجام میدهد ادامه
تحریمهای حداکثری است که به هدف خود در این زمینه نرسیده است.
البته این تحریمها مزاحمتهایی برای روابط خارجی و تجاری ما فراهم
کرده است که نتیجهاش فشارهای است که بر مردم میآید و بخشی
از گرانیها هم نتیجه این فشارها است .البته هدف دولت آمریکا کار
تبلیغاتی است تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از آن بهره ببرد
زیرا وضعیت ترامپ خیلی بد است و از رقیب خود عقب مانده است البته
برای ما فرقی نمیکند چه کسی پیروز انتخابات آمریکا شود زیرا سیاست
ما روشن است تحریمهای ترامپ هم دیگر اثر نمیگذارد زیرا او هرچه
توانسته است انجام داده است .بازار سکه و ارز هم در روزهای اخیر عکس
العملی به فشار آمریکا نشان داده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اعمال محدودیتهای سفر در تعطیالت
هفته آینده بیان کرد :ما همواره توصیه کردهایم که در این شرایط بسیار سخت
سفر انجام نشود .فردا رئیس جمهوری جلسهای با روسای کمیتههای مختلف

دارد امروز هم در وزارت کشور جلسهای برگزار میشود که برای تعطیالت
هفته آینده برنامهریزی و تصمیمگیری میکنیم.
واعظی با بیان این که به ستادهای استانی این اختیار را دادهایم که در 14
مورد خودشان با هماهنگی وزیر بهداشت و کشور تصمیم بگیرند و اقدام
کنند گفت :رئیس سازمان استخدامی کشوری هم یک ماه پیش بخشنامهای
داده که رئیس هر بخش در ادارات تصمیم بگیرد که چگونه نیروهای خود را
مدیریت کند تا هم ادارات خلوت شود و هم کار مردم انجام شود .به بیماران
زمینهای هم اجازه داده شده است که دورکار باشند.
واعظی در باره انتقادهای وزیر بهداشت خاطر نشان کرد :وزیر بهداشت
خوب میداند که چقدر دستگاههای اجرایی برای مقابله با کرونا همراهی
کردند با وزارت بهداشت و شخص وزیر .ما در کنار توجه به انتظارات وزیر
بهداشت باید به سیاستهای نیروی انتظامی در تعامل با مردم هم توجه
کنیم .این جا از فرمانده نیروی انتظامی باید تشکر کنیم که در این هشت
ماه برای مقابله با کرونا کم نگذاشتند .امروز رئیس جمهوری هم از نیروی
انتظامی و وزارت کشور که در زمینه مقابله با کرونا تالش کردند تشکر کرد.
سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی با وجود همه محدودیتها در کنار
وزارت بهداشت بوده و به این وزارت خانه اولویت داده است .ما باید سپاسگزار
همه دستگاههای باشیم که مستقیم به موضوع مقابله مربوط نمیشوند اما از
همه امکانات خود استفاده کردند.
وی با بیان این که قبول دارم وزیر بهداشت زیر فشار خیلی زیادی است،
افزود :در این شرایط عکس العمل وزیر بهداشت و همکارانش را نباید سیاسی
فرض کنیم به هر حال وقتی به کسی فشار میآید این فشار به گونهای خود را
نشان میدهد .من به همه دستگاههای دیگر توصیه میکنم که همکاری خود
را با وزارت بهداشت ادامه دهند و به وزیر بهداشت توصیه میکنم آرامش
بیشتری داشته باشد و موضوعات مدنظر خود را در جلساتی که هر هفته
مخصوص کرونا برگزار میشود مطرح کند.

