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رئیس جمهور اعالم کرد که ســامانه جامع تجارت می تواند 
جلوی برخی مفاسد را بگیرد. 

 به گزارش ایســنا، حســن روحانی در جلســه شــورای 
فناوری اطالعــات )دولــت الکترونیک( اظهار کرد: ســامانه 
جامع تجارت کار بســیار بزرگی اســت و از االن در دســترس 
 همه فعــاالن قرار می گیــرد. این ســامانه می توانــد جلوی 

برخی از مفاسد را بگیرد.
وی افزود: هدف ما از این ســامانه این اســت که جلو ســوء 
اســتفاده  ها گرفتــه و فعالیت  هــای بازرگانی کاماًل شــفاف 
شــود. ۷۰درصد این ســامانه جامع امروز افتتاح شده است. 
امیدواریم در ۱۱ بهمن امســال شــامل تکمیل این ســامانه 
باشیم. این ســامانه جزو آرزوهای دولت و مورد تاکید رهبری 
 بــود و این ســامانه می توانــد کار را بــرای مبارزه بــا قاچاق 

تکمیل کند.
روحانی با اشــاره به اهمیت وعده دولت دربــاره راه اندازی 
این سامانه گفت: این ســامانه هم برای این که تجار و بازرگانان 
ما به راحتی بــه ســامانه تجــارت و همزمان ســامانه بانک 
مرکــزی و گمــرکات و حتی بیمــه و امثال اینها دسترســی 
 داشته باشند ایجاد شــد ما در یک پنجره واحد این خدمات را 

ارائه می کنیم.
رئیس جمهــوری افــزود: این باعث می شــود فــردی که 
می خواهد کاالیی را وارد کند -به خصوص کاالهای اساســی و 
ضروری که برای ما مهم اســت- بتواند به راحتی با ورود به این 
سامانه ثبت سفارش کند و از طریق آن مجوزها و تاییدیه های 
الزم اخذ شود و از طریق همین سامانه تخصیص و تامین ارز از 
بانک مرکزی داده شــود و در ادامه اقدامــات الزم برای خرید 
 کاال و ورود به بنادر و گمــرکات انجام شــده و باالخره به بازار 

عرضه شود.
روحانی افزود: ۷۰ درصد این سامانه جامع افتتاح شده است 
و در اختیار اســت، ۳۰ درصد که بخش بزرگی از آن به سامانه 
انبارهای کشور اعم از انبارهای دولتی، بنادر و گمرکات است به 
این سامانه متصل می شود. اما برخی انبارهای مربوط به بخش 
خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی هست که تصمیم این 
جلسه این است که اقدامات الزم برای اتصال انبارها تا بهمن ماه 

در دهه مبارک فجر انجام بگیرد.
وی اظهار کرد: امیدواریم ۱۱ بهمن ۹۹ شــاهد تکمیل این 
ســامانه با الحاق همه انبارها به آن باشــیم و این سامانه تحول 

بزرگی ایجاد می کند.

رئیس جمهــوری با بیــان اینکــه این ســامانه یک تحول 
بزرگــی را ایجاد می کنــد، تاکید کــرد: این ســامانه فعاًل در 
زمینــه واردات کاالهای خارجی و صــادرات کاالهای داخلی 
خدمات می دهــد. تا پایان ســال در زمینه تولیــدات داخلی 
به تدریج این ســامانه تکمیل می شــود و در مراحل مختلف، 
 امیدواریــم اقدامــات الزم بــرای تجهیــز این ســامانه مهم 

انجام گیرد.
روحانی از افتتاح دو سامانه مهم دیگر در مراسم امروز خبر داد 
و گفت: در حوزه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش سامانه ای 
افتتاح شد که مانع ســوء اســتفاده و جعل مدارک آموزش و 
پرورش خواهد شد و به راحتی مدارک ابتدایی و متوسطه افراد 

در این سامانه قابل مشاهده است.
وی با اشــاره به این موضوع که قبال ســامانه مشابهی برای 
مدارک تحصییلی دانشــگاه ها افتتاح شده بود، گفت: بنابراین 
در زمینه مــدارک تحصیلی کار بزرگــی در دولت الکترونیک 

انجام گرفت.
رئیس جمهوری افتتاح سه ســامانه مربوط به بخش اقتصاد 
و دارایی، پرداخت  ها از جمله پرداخت ســود ســهام و مجامع 
را یادآور شــد و افزود: همانطور که می دانیــد برای اینکه افراد 
ســود ســهام خود را دریافت کنند باید کارهای زیادی انجام 
دهند و فرم درخواســت پر کنند اما با ایجاد این سامانه  ها، این 
مراحل حذف می شــود و افراد به راحتــی می توانند از طریق 
 این ســامانه ســود ســهام و دارایی  ها و پرداخت  های دولت را 

مشاهده کنند.
وی گفت: مجامعی که نیاز به جمع شدن وتشکیل اجتماعات 
مختلف داشت، اکنون بســیاری از آنها از طریق این سامانه به 

خوبی انجام می گیرد.

روحانی بــا بیان اینکــه اقدامات دولــت الکترونیک از اول 
ضرورت دولــت یازدهم و دوازدهــم بود، یادآور شــد: از یک 
 سال پیش تاکنون و بعد از شــیوع بیماری کرونا، این ضرورت 

دوچندان شد. 
یکــی از راه های مقابلــه با کرونا این اســت کــه خدمات 
را الکترونیکــی کنیــم و امــروز مطــرح شــد کــه دولــت 
از پنــج هــزار و ۷۰۰ خدمتــی که به مــردم ارائه مــی کند، 
 ســه هزار و هفت خدمت می توانــد به صــورت الکترونیکی 

ارائه شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکــه االن بخش بزرگی از خدمات 
دولت به صورت الکترونیک به مردم ارائه می  شود، گفت: بقیه 
خدمات دولت هم باید الکترونیکی شــود زیرا این کار موجب 
رفاه مردم، صرفه جویی در وقت و هزینه  ها و جلوگیری از فساد 
می شود. با دولت الکترونیک، در بسیاری از موارد دقت و امنیت 

کارها باال می رود.
وی گفت: در جلسه امروز تاکید شد امن بودن سامانه  ها برای 

جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی یک اصل است.
روحانی با اشاره به اینکه با دولت الکترونیک، در بسیاری از 
موارد دقت و امنیت کارها باال می رود، افزود: جلوگیری از سوء 
استفاده دیگران و حفاظت این ســامانه برابر حمالت احتمالی 
و حفظ حریم خصوصی مردم به عنوان اصولی اســت که مورد 

توجه خواهد بود.
رئیس جمهوری افزود: سامانه جامع رفاه ایرانیان هم در این 
جلسه تصویب شد که اقداماتش انجام و این سامانه هم به زودی 
تکمیل می شود که این سامانه در سخنرانی اخیر رهبری مورد 

تاکید ایشان بود. 
ان شاءاهلل شورای اجرایی فناوری اطالعات دولت به صورت 
گســترده تالش می کند تا دولــت الکترونیــک و بخش های 
 آن مخصوصا بخش ســالمت که برای ما بســیار مهم اســت، 

تکمیل شود.
وی اظهار کرد: در جلســه امــروز تاکید شــد درباره چند 
موضوع مهم جلساتی برگزار شود تا موانع برطرف شود یکی از 
این موضوعات مساله ســالمت بود که البته این کار آغاز شده و 
باید تکمیل شود و دیگری مســاله مالیات بود که باید موانع آن 
هم برطرف شود و سامانه جامع مالیات ســریع تر نهایی شود. 
همچنین سامانه جامع رفاه ایرانیان و سایر خدماتی که دولت 
می تواند ارائه کند که ان شاء اهلل در جلسات آینده اینها را ادامه 

خواهیم داد.

مراســم تشــییع و تدفین پیکر شــهید 
فخــری زاده، رئیــس مؤسســه پژوهش و 
نوآوری هــای دفاعی صبح دیــروز با حضور 
جمعی از مســئوالن کشــوری و لشکری در 

تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ها،  در این مراســم 
بعد از ذکر مصیبت توســط ذاکــر اهل بیت 
مهدی رســولی، حجت االســالم آقاجانپور، 
رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، پیام رهبر 
انقالب به مناسبت شهادت دکتر فخری زاده را 
قرائت و پس از آن بر پیکر شــهید فخری زاده 

اقامه نماز کرد.
پس از اقامه نماز، پیکر شــهید هســته ای 
میهن، برای تدفیــن در جوار بــارگاه مطهر 
امامزاده صالح)ع( به این مکان انتقال داده شد 
و در صحن امامزاده صالــح)ع( و در جوار مزار 

شهید شهریاری آرام گرفت.
در این مراســم امیر حاتمــی وزیر دفاع، 
سرلشکر سالمی، فرمانده کل سپاه، سرلشکر 
موسوی فرمانده کل ارتش، ســردار اشتری 
فرمانــده ناجا، حجت االســالم علــوی وزیر 
اطالعات، سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس 
ســپاه، ســردار حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه، سردار پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی ســپاه و جمعی دیگــر از فرماندهان 

نیروهای مسلح حضور داشتند.
شایان ذکر است که به دلیل محدودیت های 

کرونایی و به منظور رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و جلوگیری از ازدحــام جمعیت، 
این مراســم فقط با حضــور فرماندهان عالی 
رتبه نیرو های مســلح و خانواده معظم شهید 

برگزار شد.
پیکر شهید فخری زاده صبح روز یکشنبه 
نیز پــس از ورود بــه مشــهدالرضا از طریق 
فــرودگاه بین المللی شــهید هاشــمی نژاد 
برای طــواف به حــرم رضوی منتقل شــد و 
در حرم رضــوی بر دســتان خادمــان امام 
 هشتم تشــییع و دور مضجع شریف رضوی 

طواف داده شد.
 پیکر این شــهید بعد از طواف حرم رضوی 
به قم برده شــد و پس از انجام طواف در حرم 
حضرت معصومه )ع(، آیت اهلل حســین نوری 
همدانی از مراجع تقلید بر پیکر ایشــان نماز 

اقامه کرد.
 این آیین بــا رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشــتی با حضور بهرام سرمست استاندار 
قم، آیت اهلل سید محمد سعیدی تولیت آستان 
حضرت معصومه )س(، جمعی از فرماندهان 
نظامی و انتظامی و شماری از مسئوالن استان 

برگزار شد.
 همچنین پیکر شــهید فخری زاده عصر 
یکشنبه به تهران منتقل شد و در حرم مطهر 
امام خمینی با حضور آیت اهلل ســید حســن 

خمینی در حرم مطهر طواف داده شد.

گزارشخبر

روحانی:

 سامانه جامع تجارت می تواند جلو برخی مفاسد را بگیرد
مراسم تشییع و تدفین شهید فخری زاده در تهران برگزار شد 

 آرامش ابدی 
در صحن امامزاده صالح )ع( 

 هدف غایی کوشنر از سفر 
به عربستان و قطر چیست؟

دستاوردسازی 
برای نتانیاهو 

جهان 5

طی چند روز اخیر تحوالتی در سطح منطقه از دو منظر سیاسی و 
میدانی رخ داده که به خوبی نشان می دهد جغرافیای خاورمیانه احتماالً 
آبستن برخی رخدادهایی خواهد بود که می تواند معانی مختلفی برای 
کشور ما و سایر دولت های منطقه داشته باشد. در این مسیر عراق طی 
روزهای گذشته شاهد برخی اتفاق ها در حوزه سیاسی و امنیتی بوده 
که موج انتقادها را به ســمت »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر فعلی 

عراق روانه کرده است. 
در سوریه اوضاع تا حدود زیادی ثابت و همچنان بحث بر سر حمالت 
هوایی رژیم صهیونیستی به مقرهای نظامی این کشور مطرح است و از 
سوی دیگر تبادل نظر درمورد خروج ترکیه از اطراف حلب و پاکسازی 
ادلب به قوت ادامه دارد. در لبنان هم اوضاع چندان خوب نیست و برخی 
اندیشــکده ها معتقدند که به زودی در این کشــور شاهد موج جدید 
اعتراض ها خواهیم بود؛ چراکه از زمان انفجــار در بندر لبنان تاکنون 
دولت تشکیل نشده است و روز به روز موانع بیشتری در مسیر تشکیل 

دولت این کشور گذاشته می شود. 
یمن هم این روزها غرق در موشــک و خون بود و ائتالف ســعودی 
همچنان در حال حمله به استان های این کشــور است. در ایران هم 
جمعه گذشته شاهد ترور شهید محســن فخری زاده بودیم که بیش 

از هر مولفه پنهان و آشکار دیگری، اوضاع منطقه را مبهم کرده است. 
اما آنچه در این وضعیت بیش از هر مورد دیگر خودنمایی می کند و 
به ستون فقرات این تحوالت تبدیل شده، تحرکاتی است که اسرائیل 

یا شرکای او دارند...

2.5 میلیارد دالر را سوداگران خوردند و زیان مضاعف آن متوجه مردم شد؛

توزیع کرونا در صف های طویل مرغ 
چرتکه 3

همين صفحه

 مراسم تشییع و تدفین شهید فخری زاده در تهران برگزار شد

 آرامش ابدی در صحن 
امامزاده صالح )ع(


