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سرمقاله
مملکتداری با خطای تعمیم!
ادامه از صفحه یک
یکی از خطاهای شناختی رایج در اداره یک
کشور ،خطای تعمیم است که متاسفانه در
سیاستمداران جمهوری اسالمی به شکل زیادی
به چشم می آید .در خطای تعمیم ،سیاستمدار
تنها بر اساس یک یا چند الگوی ذهنی و چند
رویداد که در اطراف خود درک کرده است ،یک
الگوی کلی و فراگیر را برای جامعه استنباط می
کند و برای جامعه تصمیمات کالن میگیرد،
تصمیماتی که موجب بروز شکاف طبقاتی
گسترده در میان حکومت و مردم می شود؛
تصمیماتی که این تفکر را در ذهن مخاطب
ایجاد می کند ،که گویی مقام تصمیم گیرنده،
هیچ توجه و تالشی برای بهبود وضعیت
موجود ندارد؛ اما آیا درحقیقت همینطور
است؟ متاسفانه خطای تعمیم در ذهن عده
ای موجب آن میشود که گمان ببرند در
شرایط حساس کنونی درست ترین تصمیم را
برای اقتصاد و پیشبرد سیاستگذاریهای کالن
میگیرند ،اما آنچه که در عمل اتفاق می افتد،
ناهنجارتر شدن وضعیت موجود است.
منطقی نیست مسئولی که در خانه  8هزار
متری زندگی می کند ،بتواند درک کند که
مردم چگونه برای خرید یک آپارتمان کوچک
 40متری در تهران به عجز افتاده اند ! منطقی
نیست مدیری که در باالترین سطح مدیریتی
این مملکت تصمیم می گیرد و آخرین بار
خود  6سال پیش به سوپرمارکت رفته است،
بتواند فاجعه گرانی کاالهای اساسی را درک
کند .نمیشود هر روز با بنز به سر کار بروی
و بعد در خصوص رفت و آمدهای کرونایی در
متروی تهران ابراز تاسف کنی ! فاجعه آنجاست
که عدهای با باورهای محدود شخصی خویش
در تالش باشند تا آن باورها را در سطح کالن
اجرایی کنند! کشور امروز نیاز به اعتماد سازی
ملی ،آشتی عمومی ،شفافسازی و راستی
آزمایی دارد؛ انتظار نمیرود عدهای در باالترین
نهاد قانون گذاری کشور ،به جای طرح و
راهکارهای علمی و عملی ،صحبت از اعدام یک
مسئول دیگر ،اختالف پراکنی و یا حواله کردن
تمام مشکالت بر گردن یک شخص کنند! هر
آدم با دانش مدیریتی ،واقف است آنچه که به
آن گرفتاریم ،نتیجه بیخردی تنها یک شخص
نیست و حاصل سالها پافشاری ،تعمیم سازی
باورهای شخصی و تکرار سیاستگذاریهای خرد
و کالن اشتباه است .راه حل چیست؟ وقت آن
رسیده تا با رها کردن میز و دفتر و حاشیه امنی
که ساخته شده ،به خیابان ها بیایند و آشکارا
ببینند که تصمیم های کالن آنها چه بر سر قشر
ضعیف و ناتوان آورده است .وقت آن است که
با طرح پرسش های درست ،بازگشت به افراد
متخصص ،اصالح سیاستگذاری های غلط و
آشتی با مردم برای جبران سیلی از اشتباهات
تالش کنند؛ چرا که متاسفانه فضاهای محدود
مدیریتی که فاصله بسیار با قشر گسترده
جامعه دارد ،مانع از آن می شود تا فرد مسئول
بتواند از وضعیت موجود و اثر تصمیم خود بر
آن وضعیت آگاه باشد .در غیر این صورت ،هر
روز بیشتر از قبل شاهد شکاف گسترده میان
حاکمیت و مردم خواهیم بود و روزهای سختی
پیش روی اقتصاد و جامعه ما خواهد بود.

خبر
قالیباف با اشاره به جلسه غیرعلنی
مجلس:

بازار بورس تثبیت و قیمت دالر
کاهشی میشود
رئیس مجلس شورای اسالمی از بررسی
مسائل اقتصادی مربوط به روند توزیع و تامین
کاالها و تعیین قیمتها و اتخاذ تصمیمات
جدیدی برای کنترل بازار در جلسه غیرعلنی
مجلس شورای اسالمی خبر داد.
محمد باقر قالیباف در آغاز جلسه علنی
دیروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسالمی با
اشاره به جلسه غیرعلنی نمایندگان بیان کرد:
از ساعت  ۸:۱۵صبح جلسهای داشتیم که در
آن موضوعات مربوط به مسائل اقتصادی
با اولویت حوزه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در این جلسه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .از جمله مسائلی که مورد بررسی
قرار گرفت در حوزه قیمتها ،توزیع کاالها و
تامین کاالها بود .وی در ادامه اظهار کرد:
همچنین در حوزه مسائل مربوط به بازار
فوالد و شرکتهای فوالدی در بورس توافقات
خوبی صورت گرفت .انشاءالله در فرصتی
مناسب توضیحاتی در این زمینه خواهیم
داد .رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه
ن برای تامین کاالها و
تاکید کرد :همچنی 
تهاتر کاال در اصالح روند صادرات و واردات و
تامین ارز نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.
قالیباف همچنین با اشاره به جلسات
مجلس شورای اسالمی با وزرای اقتصادی
بیان کرد :مطمئن هستیم پیرو این جلسات
شاهد تثبیت در بازار بورس و ادامه روند
کاهشی قیمت دالر خواهیم بود .انشاءالله
در فرصت مناسب توضیحات بیشتری
خواهیم داد.
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اخبار

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

معاون اول رئیسجمهوری:

شش ماهه دوم سال را بهتر از قبل میبینم

حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره
به برخی حاشیههای اخیر اظهار کرد :ما امروز باید
وظیفه خود را رفع مشکالت مردم بدانیم و همه از
ما انتظار دارند به عنوان دولت در میدان باشیم.
ما باید ریال و ارز و کاال و خدمات را تامین کنیم و
میگوییم دولت در صحنه است و قوای دیگر هم
باید به آن کمک کنند که میکنند و همکاریها باید
بیشتر شود .وی افزود :در این اوضاع ممکن است
مواردی پیش بیاید که فرد ،جناح ،حزب یا رسانهای
حرفی بزند و حاشیه ایجاد کند که باید از آن بگذریم
و وارد حاشیه نشویم .مردم و رسانهها هم به برخی از
نکات حاشیهای توجه نکنند .ما نماینده مردم هستیم
و مردم پای صندوق آمدهاند و به ما رای دادهاند .حتی
وزرا هم با واسطه مردم که توسط رئیسجمهوری و
مجلس انتخاب میشوند منتخب مردم هستند و
همه ما باید خادم مردم باشیم .روحانی با بیان این
که مردم میدانند ما در مشکالت هستیم یادآور
شد :ما دو دست بیشتر نداریم که با یک دست با
تحریم و با یک دست با کرونا مبارزه میکنیم؛ بنابراین
نباید به جنجالها و حاشیهها اعتنا کنیم .مردم هم
شرایط را به خوبی میدانند .رئیسجمهوری ادامه
داد :ما با اختالف به جایی نمیرسیم و باید با وحدت،
یکپارچگی ،همدلی و همافزایی پیش برویم .دولت
بدون مجلس ،قوه قضائیه ،نیروهای مسلح و صدا
و سیما و بخش خصوصی و بدون مردم نمیتواند
کاری کند .ما نیاز به هدایت رهبری ،حمایت مردم
و وحدت و اتحاد داریم .رئیسجمهوری همچنین
تاکید کرد :ما باز هم دست همکاری به سوی همه
قوا دراز میکنیم .میدانم روزهای سختی را پشت سر
میگذاریم و تردید ندارم که ملت ما در این جنگ
اقتصادی تحمیلی مثل  8سال دوران دفاع مقدس
پیروز میدان خواهد بود.
روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود
با اشاره به برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران
خاطر نشان کرد :یکشنبه که تحریم تسلیحاتی ما
برداشته شد فقط به این معنی نیست که ما میتوانیم
تسلیحات بخریم یا بفروشیم بلکه مهمتر این است
که منطق ،حق ،حقیقت ،قانون و عقالنیت در مقابل
زور و قلداری به پیروزی رسید .آمریکاییها سالها
تالش کردند ملت ایران را از حقوقش محروم کنند
و ما نشان دادیم باید به حقمان برسیم چرا که ملت
ایران باید در هر زمینهای آزاد باشد و مثال اگر خواست
سالح بخرد یا بفروشد .رئیس دولت دوازدهم با بیان
اینکه یکشنبه مشخص شد توطئههای آمریکا در
طول این  4سال ناموفق بوده است ،خاطرنشان کرد:
آمریکاییها از آغاز دولت جدید خود به دنبال بر هم
زدن برجام بودند .آن هم نه این که تنها خودشان
خارج شوند ،بلکه تمام تالششان این بود که کاری
کنند همه دستهجمعی از برجام خارج شوند .آنها
میخواستند در مقاطع مختلف شورای حکام و آژانس
را با توطئه خود و رژیم صهیونیستی وادار کنند
قطعنامهای علیه ما صادر کنند ،اما موفق به این کار
نشدند و ترامپ ناچار شد به تنهایی از برجام خارج
شود .وی افزود :ما باید تاریخ را درست و دقیق تحلیل
کنیم .همه امید آمریکاییها این بود که بعد از آنها ما
هم بالفاصله از برجام خارج شویم تا همه قطعنامهها
علیه ما برگردد .در اینجا تدبیر نظام و حاکمیت بسیار
مهم بود و ما سیاست پیچیدهای را در پیش گرفتیم.
ما از تعهدات برجامی خود کاستیم اما این کار را بسیار
حساب شده و قدم به قدم انجام دادیم .به گونهای
که دوست و دشمن نتوانست از کار ایران ایرادی
بگیرد و هیچ کسی نتوانست بگوید که ما خالف قوانین
بینالمللی کاری را انجام دادهایم .روحانی در ادامه
یادآور شد :روزهایی در این کشور گذشته است که
حتی دوستان ما نتوانستند از ما حمایت کنند در آن
زمان حتی همین روسیه و چین ،نمیتوانستند حامی
ما باشند وحتی ناچار شدند به صف دشمنان بروند،
اما نظام این شرایط را فراهم کرد که دوستان ما بتوانند
در کنار ما فعال شوند و حتی دشمنان اروپایی کنار
ما قرار بگیرند .رئیسجمهوری با اشاره به این که آنچه
در مرداد و شهریور و روز پایانی شهریور پیش آمد
در تاریخ سازمان ملل بینظیر بوده است عنوان کرد:

گزارش هزینهکرد یک میلیارد یورو
برای کرونا اعالم میشود

رئیسجمهوری با بیان این که مردم میدانند ما در مشکالت هستیم یادآور شد :ما دو دست بیشتر نداریم که با یک دست با تحریم و با یک دست با
کرونا مبارزه میکنیم؛ بنابراین نباید به جنجالها و حاشیهها اعتنا کنیم .مردم هم شرایط را به خوبی میدانند.

دولت بدون
مجلس،
قوهقضائیه،
نیروهایمسلح
و صدا و سیما و
بخشخصوصی
و بدون مردم
نمیتواندکاری
کند .ما نیاز به
هدایت رهبری،
حمایت مردم و
وحدت و اتحاد
داریم
شما یک بار را نشان بدهید خواسته در سازمان ملل
کاری بکند و موفق نشده است اما این بار این اتفاق
افتاد و آمریکا منزوی شد حتی رئیس شورای امنیت
به خواسته آمریکا اعتنا نکرد و نامه آمریکا را دردستور
کار قرار نداد و هم رئیس و هم اعضای شورای امنیت
از ما حمایت کردند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار
کرد :ما میدانیم که مردم در فشار و سختی هستند
و فشار اقتصادی روی آنهاست اما مردم باید
موفقیتهای سیاسی را هم در سطح جهان بدانند و
حتی ممکن است این موفقیتها مرحمی بر آالم مردم
باشد تا ببیند دولت با قدرت و تحرک چه اقداماتی
انجام داده است .یکی از موارد سخنان امام که فرمود
آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند در همین ایام بود و
آمریکا همه توان خود را به کار برد اما نتوانست کاری
کند .وی اضافه کرد :ملت ما در این زمینه موفقیت
بزرگی در سیاست خارجی کسب کرد و همه ما باید
ممنون باشیم .ما در هر جا که پیروز شدهایم زمانی
بوده که همه ارکان نظام در کنار هم و ملت یکپارچه با
هم بودند و هدایتهای رهبری ما را در مسیر درست
هدایت کرده است .این موفقیتها بدون این موارد
امکانپذیر نبوده و ما از مردم بزرگمان که در همه
مقاطع حمایت کردند تشکر و در برابر عظمتشان
تواضع میکنیم.
رئیسجمهوری در ادامه اظهار کرد :روز پایانی مهر
است یعنی  8ماه است که ما از سختیهای کرونا عبور
کردیم .ما روزهای بسیار سختی داشتیم و امروز هم
داریم و باید کاری کنیم که با کمک هم از آن عبور
کنیم .امروز وزارت بهداشت در صف مقدم مبارزه با
کرونا است .در جلسه دوشنبه من با وزیر بهداشت
و معاونینش و روسای دانشگاههای علوم پزشکی،
برنامهریزی و تالش آنها مشهود بود و این نشان
میدهد ما با همه زحمتی که کل کادر درمان در این
مدت تحمل میکنند در حال مبارزه هستیم .البته
همه دنیا با این موج وسیع مواجه شدند .وی اضافه
کرد :دولت با همه توان در این زمینه فعال است و در
کنار سایر ارکان نظام ،نیروهای مسلح ،صدا و سیما
و قوای دیگر باید به هم کمک کنیم تا از سختیهای
مردم بکاهیم .ما در این مدت با وجود تحریمها همه
نیازمندیهای وزارت بهداشت را برطرف کردیم به
محض این که نامه وزیر بهداشت برای درخواست
 150میلیون دالر برای خرید  30میلیون کیت جدید
آزمایشگاهی دریافت کردم همان لحظه موافقت
کردم تا بتوانیم کیتها را بخریم تا بتوانیم در زمان
کوتاهی تستهای کرونا را انجام دهیم .سازمان برنامه

و بانک مرکزی با وجود مشکالت تالش میکنند سایر
نیازمندیها را برطرف کنند .وی اضافه کرد :امروز اکثر
نیازمندیهای ما توسط شرکتهای دانشبنیان تامین
می شود و ماسک و ونتیالتور در داخل کشور تولید
میشود و ما امروز  22میلیون ماسک تولید میکنیم.
یک سوم مقاالت علمی کرونا توسط دانشمندان ایرانی
در مجالت معتبر به چاپ رسیده است .سازمان
برنامه با وجود همه مشکالت  9هزار میلیارد تومان
که  6هزار میلیارد آن پرداخت شده و  3هزار میلیارد
دیگر هم پرداخت خواهد شد برای کارانه پزشکان و
پرستاران اختصاص داده است.
رئیسجمهوری با تبریک هفته نیروی انتظامی
اظهار کرد :من از نیروی انتظامی تشکر میکنم که در
این مدت پای کار بود و با وجود این که وظایف زیادی
برای تامین امنیت کشور ،امنیت مرزها ،مبارزه با مواد
مخدر و جرایم سایبری به عهده دارد و به عنون ضابط
قوه قضائیه وظایف سنگینی دارد در مبارزه با ویروس
کرونا هم در کنار ما بوده است .وی افزود :امروز
جرایمی که برای مقابله با کرونا تعیین شده به خاطر
توجه بیشتر مردم به این موضوع است وگرنه مقصود
پول گرفتن از مردم نیست .من میدانم که نیازمندی
ما برای کمک ممکن است بیشتر باشد و نیروی
انتظامی و بسیج هم پای کار هستند که انشاءالله از
این خطر عبور خواهیم کرد.
رئیس دولت دوازدهم در بخش دیگری از
صحبتهای خود با یادآوری  29مهر با عنوان روز
صادرات خاطر نشان کرد :امروز صادرات غیرنفتی
برای ما بسیار مهم است .دشمنان ما خیلی تالش
کردند تا جلوی صادرات مهم ما را بگیرند .اما تنوع
صادرات ما مانع از موفقیت آنها شد .دشمن در
توطئه  4سالهای که سه سال است آن را اجرا میکند
حتما شکست خورده و نمیتواند آن را ادامه دهد.
رئیسجمهوری در ادامه تصریح کرد :این که در
انتخابات آمریکا چه کسی پیروز شود برای ما مهم
نیست چرا که هر کسی بیاید ناچار است در برابر
ملت ما تسلیم شود آنها میخواستند ملت ما را به
زانو در بیاورند و نظام را تسلیم کنند اما ما تسلیم
نمیشویم و آنها گروهی هستند که بی تردید دیر یا
زود تسلیم میشوند .وی ادامه داد :این که در سامانه
نیما  240میلیون دالر ارز عرضه میشود معنی آن
حرکت صادرات ماست .طبق آمار وزارت اقتصاد در
دولتهای نهم و دهم مجموعه صادرات غیر نفتی 171
میلیارد دالر بوده و در دولتهای یازدهم و دوازدهم
تا امروز  301میلیارد دالر بوده است که امیدواریم
تا پایان این دولت صادرات غیر نفتی ما حدود دو

با اعالم رمز یا رسولاهلل(ص) رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت  ۹۹آغاز شد
استفاده از سامانههای بومی در رزمایش پدافندی ارتش و سپاه
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان
والیت  ۹۹با اعالم رمز یا رسولالله(ص) با گسترش و استقرار
سامانههای بومی موشکی ،راداری ،اطالعات شناسایی ،جنگ
الکترونیک ،سامانههای ارتباطی و شبکه دیدهبانی بصری آغاز
شد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابطعمومی ارتش ،امیر سرتیپ
دوم عباس فرجپور سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی
مدافعان آسمان والیت  ۹۹با اعالم آغاز این رزمایش از صبح
روز چهارشنبه گفت :در نخستین مرحله از رزمایش ،گسترش و
استقرار سامانههای پدافندی اعم از سامانههای موشکی ،راداری
و پدافندی با تاکید بر قابلیت جابهجایی و واکنش سریع نیروهای
عملیاتی و همچنین رعایت اصول پدافند غیرعامل برای فریب
دشمن انجام شد و در مرحله بعد برقراری ارتباط امن و چند الیه
میان سامانههای پدافندی با شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور
برای اتخاذ تصمیم متناسب با تهدید صورت گرفته است .وی
هماهنگی ،هدایت و کنترل عملیات پدافند هوایی نیروهای مسلح
برای تقویت دفاع هوایی منسجم و موثر در برابر هرگونه تهدید
هوایی در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی و تحت هدایت و
طرحریزی عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشور را از اهداف اصلی

برابر صادرات در  8سال دولت قبل باشد .این نشان
حرکت بزرگی است و ما در جهش دوم پتروشیمی
قرار داریم و در آینده شاهد جهش سوم آن خواهیم
بود .در فوالد ،آلومینیوم و مس هم این پیشرفتها
صورت گرفته که نشان میدهد میتوانیم فعالتر از
گذشته باشیم .روحانی اضافه کرد :در همین صادرات
غیرنفتی دشمن با وجود این که ما را با مشکالت
بزرگی مواجه کرد اما نگذاشتیم دشمن در این حرکات
نادرست خود پیروز شود.
رئیسجمهوری با بیان اینکه در این مدت اقدامات
خوبی برای کمک به کسانی که حقوق ثابت دارند
صورت گرفته است ،اظهار کرد :به خاطر تورم کسانی
که حقوق ثابت دارند مشکالتشان بیشتر میشود.
ما دو قدم مهم برای رفع این مشکالت برداشتیم یکی
همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین برای
کارگران عزیز بود که مجموعا در مرداد حقوق  3و
نیم میلیون نفر افزایش یافت .روز سهشنبه هم برای
بازنشستگان کشوری ،معلمین و اقشار دیگر که یک و
نیم میلیون نفر میشدند همسانسازی صورت گرفت
و متوسط حقوق آنها  77درصد افزایش یافت که در
این شرایط سخت اقتصادی کمک خوبی است تا تحت
فشار و زحمت نباشند.
رئیس دولت دوازدهم همچنین تاکید کرد :رسانهها
همانگونه که مشکالت را بیان و نقد میکنند خدمات
را هم تبیین کنند .به طور مثال ما روز پنجشنبه در
بخش مسکن افتتاحهایی خواهیم داشت و مردم
شاهد طرحهای خوبی در مسکن ملی خواهند بود .هر
پنجشنبه مردم ما با موجی از تالشها و فداکاریها
مواجه خواهند بود که این نشان میدهد در حال
حرکت و تالش هستیم .روحانی بیان کرد :ما در
ماههای اولیه امسال خیلی در سختی بودیم و دیدید
در مسائل ارز یا تامین کاال فشارهایی وارد شد؛ چرا که
در فروردین و اسفند حدود دو ماه و نیم صادرات ما با
مشکل مواجه شد اما بعد از آن گشایشهایی حاصل
شد و هفته گذشته صادرات ما نسبت به سال قبل
افزایش یافت.
رئیسجمهورب در پایان اظهار کرد :ما روز سهشنبه
در جلسه اقتصادی تصمیماتی درباره نحوه مصرف
ارز گرفتیم و تقسیم کاری بین بانک مرکزی و وزارت
صمت صورت گرفت که بسیار مهم بود و در جلسات
هفته آینده آن را تکمیل میکنیم تا مردم شاهد
مشکالت کمتری باشند .من شش ماهه دوم سال
را بهتر از قبل میبینم؛ البته همچنان کرونا و فشار
دشمن را داریم ولی همین ماه مهر نشان داد که
شرایط ما بهتر خواهد شد.

استفاده از سامانههای بومی در رزمایش پدافندی ارتش و سپاه

رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت
 ۹۹عنوان کرد و گفت :در این رزمایش مشترک افسران ارتش
و سپاه دوشادوش یکدیگر در مراکز فرماندهی عملیات مشترک
منطقهای ( )SOCصحنه واقعی نبرد و مقابله با تهدیدات هوایی
را تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشور
و نظارت مستقیم ارزیابان و ناظران قرارگاه مرکزی حضرت
خاتماالنبیاء(ص) تمرین خواهند کرد.
سرتیپ دوم فرجپور با اشاره به انجام پروازهای اطالعاتی و
شناسایی توسط پرندههای باسرنشین و بدون سرنشین ارتش و
سپاه در منطقه عمومی رزمایش ،گفت :انجام اقدام تاکتیکی
و دفاعی توسط سامانههای کشف و درگیری زمین پایه بر علیه
هواگردهای مهاجم و تمرین کلیه مراحل دفاع هوایی شامل
کشف ،شناسایی ،رهگیری ،درگیری و اصابت الکترونیکی (شلیک
سرد) تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور از دیگر
اقدامات انجام شده در این مرحله از رزمایش بود .سخنگوی
رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان
والیت  ۹۹ادامه داد :استقرار سامانه های فرماندهی و کنترل
تاکتیکی فکور و عاشورا ،سامانههای راداری بومی مراقب ،فتح-
 ،۲بشیر ،سامانههای تاکتیکی اطالعات و شناسایی ،سامانههای
الکترواپتیکی ،سامانههای جنگ الکترونیک و شبکه دیده بانی

بصری نیروی پدافند هوایی ارتش از دیگر اقدامات انجام شده در
این بخش از رزمایش است.
وی استفاده از نسل جدید تسلیحات و تجهیزات تماما ً بومی
در رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت  ۹۹و
عبور از سامانههای قدیمیتر را یکی از ویژگیهای بارز آن برشمرد
و تأکید کرد :در این رزمایش کلیه سامانههای کشف ،شناسایی،
رهگیری و درگیری که توسط یگانهای ارتش و سپاه به کار گرفته
میشود ،کامال بومی و تولید شده به دست متخصصان و جوانان
متعهد کشورمان در نیروهای مسلح و صنایع دفاعی است .امیر
فرجپور در عین حال تاکید کرد :سامانههای پدافندی و تجهیزات
جدیدی نیز در این رزمایش مورد تست و ارزیابی عملیاتی قرار
خواهند گرفت که به دلیل رعایت مالحظات حفاظتی در آینده
معرفی و قابلیتهایی که برای ایجاد بازدارندگی و افزایش قدرت
دفاعی کشور به همراه خواهند داشت برای ملت شریف ایران
تشریح خواهد شد.
سخنگوی رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان
والیت  ۹۹با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور ،به رعایت
کلیه دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی از سوی رزمندگان
حاضر در این رزمایش اشاره کرد گفت که که شعار این رزمایش
را «آسمان امن در سایه اقتدار پدافند هوایی» است.

معاون اول رئیسجمهوری درباره سرنوشت
دستور وی به رئیس بانک مرکزی و سازمان
برنامه و بودجه درباره گزارش هزینه کرد یک
میلیارد یورو برای مقابله با کرونا اظهار کرد:
گزارش این موضوع میآید و نتیجه آن اعالم
میشود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت
وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی
درباره دستور وی به رئیس کل بانک مرکزی
و رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص
درخواست بسیج دانشجویی مبنی بر اعالم
گزارش هزینه کرد یک میلیارد یورو برای مقابله
با کرونا ،گفت :این گزارش منتشر خواهد شد.
سیزدهم مهرماه سال جاری  ۱۵۷دفتر بسیج
دانشجویی در نامهای خطاب به معاون اول
ریاست جمهوری خواستار بررسی چگونگی
هزینهکرد مبلغ یک میلیارد یورویی که به
منظور مقابله با کرونا به وزارت بهداشت
اختصاص یافته ،شدند .درپی این درخواست،
بیستم مهرماه اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهوری در نامهای ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی را
مامور تهیه گزارشی در این باره کرده و از آنها
خواسته تا محل هزینهکرد یک میلیارد یورو را
به اطالع عموم برساند.

درخواست وزارت کشور از مجلس
برای تعیین تکلیف هرچه زودتر
الیحه درآمد پایدار شهرداریها
سخنگوی وزارت کشور گفت :باتوجه به
شرایط ویژه اقتصادی کشور و نیازمندی
شهرداریها و دهیارها در ایجاد درآمدهای
پایدار از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
تقاضا داریم هر چه سریعتر الیحه درآمد پایدار
و هزینه شهرداریها و دهیاریها را تعیین
تکلیفکنند.
سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارائه الیحه
درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
به مجلس شورای اسالمی در شهریورماه ۱۳۹۷
اظهار کرد :یکی از اقدامات مهم و ارزندهای که
پس از گذشت  ۳۷سال در راستای کاهش
مسایل و مشکالت مالی شهرداریها توسط
سازمان شهرداریها و دهیارییها بهعنوان
نماینده وزارت کشور در حوزه عمرانی انجام
شده ،تهیه و تدوین این الیحه است .وی در
ادامه افزود :با توجه به شرایط ویژه اقتصادی
کشور و نیازمندی شهرداریها و دهیاریها
در ایجاد درآمدهای پایدار و همچنین با توجه
به دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در ساماندهی هرچه بهتر خدمات و سازوکار
فعالیت شهرداریها در کشور تقاضا داریم
هر چه سریعتر این الیحه که از سوی شورای
نگهبان به قوه مقننه اعاده شده است مورد
بررسی و تصویب و ابالغ قرار بگیرد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد :تا پیش
از سال  ۱۳۶۲دولت سهم بزرگی در تامین مالی
شهرداریها داشت ،طرح موضوع خودکفایی
شهرداریها ،سهم بودجه شهرداریهای کشور
از اعتبارات دولتی را از حدود  ۵۰درصد به
کمتر از  ۶درصد کاهش دادهاست .سامانی
اضافه کرد :در این بازه زمانی ،فقدان تعریف
نظام درآمدی کارآمد ،منظور نکردن جایگزین
مناسب منابع دولتی برای شهرداریها و
کمبود منابع درآمدی الزم جهت ارائه خدمات
به شهروندان و عمران و توسعه شهری منجر
به اتکای شهرداریها به درآمدهای بیثبات و
ناپایدار از جمله درآمدهای حاصل از فروش
تراکم ،تغییر کاربری و جرایم ساختمانی با
سهمی حدود  ۵۰درصد در بودجه شهرداریها
شدهاست.
معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد:
به منظور افزایش درآمد شهرداریها با اتخاذ
راهبردهایی نظیر ساماندهی وضع عوارض
توسط شوراهای اسالمی شهرها ،اصالح نرخ
عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول
آن ،تعیین تکلیف مطالبات شهرداریها،
تعریف مدلهای مختلف و متنوع مشارکت
و سرمایهگذاری و ایجاد مشوقهای قانونی
الزم برای جلب مشارکت سرمایهگذاران در
شهرها ،معرفی منابع درآمدی که منشاء قانونی
داشته ولی از کارآمدی الزم برخوردار نیستند
و همچنین اصالح مکانیزم پرداخت درآمدهای
قانونی شهرداریها به حساب آنان و شفافیت
بخشی به امور هزینهای آنان چارهاندیشی
شدهاست .بر اساس گزارش پایگاه اطالعرسانی
وزارت کشور ،سامانی خاطرنشان کرد :توجه
به تاثیر بسزای اجرایی شدن الیحه مذکور در
رفع چالشهای موجود نظام مالی و درآمدی و
رشد قابل توجه درآمدهای ساالنه شهرداریها،
پیگیری الزم در راستای سرعت بخشیدن به
روند تصویب این الیحه ،مورد تاکید و تقاضای
وزارت کشور از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی است.

