سخنگوی دولت :

نیازی به میانجیگر برای تبادل زندانی با آمریکا نداریم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

ســخنگوی دولت میگوید :ما اعام کردیم که بدون هیچ پیش شــرطی آمادگی تبادل برای همه زندانیان و گفتگو برای این آزادی وجود دارد اما آمریکا است
که تاکنون از پاســخ خودداری کرده است ،شیوع ویروس کرونا ظاهرا بر سیاست ورزی برخی سیاسیون و سیاست خارجی کشورها تاثیرگذار بوده است .شاید
به همین دلیل اســت که این روزها اخبار ضد و نقیضی درباره تبادل زندانی میان ایران و آمریکا به گوش می رســد .هرچند بحث تبادل زندانی میان ایران و
آمریکا موضوع تازه ای نیســت و در ســال های گذشــته و در برهههای مختلف زمزمه های آن مطرح بوده اما شیوع کرونا ظاهرا جدیتها را برای پیگیری این
موضوع بیشتر کرده است .همانطور که سخنگوی دولت بر این مسئله صحه می گذارد و میگوید....
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

خودروسازان شفاف سازی کنند مقصرآشفتگی بازار کیست

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

غرب یعنی استانداردهای دوگانه

5

تسهیات اصناف تا پایان هفته واریز میشود

پرداخت  ۱۶میلیون تومان به
ازای هر کارگر  ،با تنفس  ۳ماهه

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور گفت :قرار است که کارفرمایان به ازای هر کارگری که از اسفند ماه تاکنون
در بنگاههای اقتصادی خود دارند ،مبلغ  ۱۶میلیون تومان وام با بهره  ۱۲درصد با تنفس  ۳ماهه پرداخت شود.
ابراهیم درســتی ،درخصوص پرداخت وامهای بنگاههای آســیبدیده گفت :طی جلسهای که برگزار شد ،اعام
کردیم که به غیر از  ۱۳گروه آســیبدیده  ۵۸گروه دیگر نیز وجود دارند و قرار اســت که کارفرمایان به ازای هر
کارگری که از اسفند ماه تاکنون در بنگاههای اقتصادی خود دارند ،مبلغ  ۱۶میلیون تومان وام با بهره  ۱۲درصد
با تنفس  ۳ماهه پرداخت شود.

۳

رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس تشریح کرد:

برای ارسال دارو به ایران ،سه ماه کاغذبازی میشود
۳

هشدار درباره از اولویت خارج کردن اشتغال روستایی

اپیدمی کرونا و موج جدید مهاجرت به شهرها
۳

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو؛

خودروهای بی کیفیت داخل هیچ ربطی
به تحریمها ندارد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تشــریح وضعیت بازار خودروهای وارداتی و چالشهای پیش
روی آن ،درمورد واردات خودروهای دســت دوم تاکید کرد :واردات این دسته از خودروها مشکاتی
ایجاد خواهد کرد که بهتر است به جای آن خودروهای صفرکیلومتر مدل پایین وارد کنیم.به گزارش
خبرنگار اقتصادآناین ،مهدی دادفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآناین درباره علت بســته شــدن
واردات خودرو اظهار کرد :در سال  ۹۵اتفاق غیر مترقبهای افتاد که منشأ یک فساد شد؛ در آن زمان
سامانه ثبت سفارش خودرو یک شبه بسته شد که این اتفاق در تضاد با فضای آزاد کسبوکار بود و
انحصار و زیان واردکنندگان خودرو را در پی داشــت.او ادامه داد :در پی این اتفاق  ٪۷۰واردکنندگان
دچار مشــکل شــدند و برای وارد کردن خودروهایشــان وارد بازی از پیش تعیین شدهای شدند که
مشخص بود بنبست است؛ این تله دولت برای واردکنندگان خودرو بود و فروش ثبت سفارش بیرون از
سامانه اتفاق افتاد ،در این بین واردکنندگان خودرو برای حفظ داراییهایشان مجبور شدند که خاف
مقررات عمل کنند که البته هرکسی که وارد این فضا شد ،مرجع قضایی با آن برخورد کرد و درواقع
این شروع پروندهســازی دولت برای وارد کنندگان بود.به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ،از
تیرماه  ۹۷واردات خودرو به صورت رسمی متوقف شد و تا به حال سه مصوبه برای تسهیل ترخیص
خودرو در گمرک تشکیل شده اما هیج وقت اجرایی نشده؛ همچنین در سال  ۹۶و  ۹۷حدود ۱۸هزار
خودرو در گمرک متوقف شد و باتکلیف ماندند ،در حال حاضر نیز بالغ بر  ۴۰۰۰خودرو در گمرک
مانده که این وضعیت نتیجه بیکفایتی مطلق مسئوان و دولت است که تا کنون هیچ اتفاقی در این
بخش رخ نداده.
تولید پراید گران همچنان با زیان
دادفر در پاسخ به این پرسش که «یک نگاه و ایدئولوژی وجود دارد که واردات مانع توسعه ملی است
اما مردم تا چه زمانی باید منتظر یک خودرو با کیفیت باشند؟» بیان کرد :بسیاری از مهندسان خوب
کشــور که در ســایپا و ایران خودرو کار میکردند از کشور رفتهاند ،مشکات حال حاضر ما ربطی به
تحریمهای امریکا ندارد چراکه خود ما تولید درســت و استاندارد نداشتهایم؛ اگرچه قیمت تمام شده
خودرویی مثل پراید گران اســت اما هزینههای تولید از نیروی انســانی گرفته تا هزینههای مازاد و
ریختوپاشهــای دیگر همگی قیمت خودرو را باا میبرد اما حتی اان با چنین قیمتهایی باز هم
ســایپا و ایران خودرو درحال ضرر کردن هستند.وی با تاکید بر نابودی خودروسازان درصورت ادامه
وضعیت فعلی تصریح کرد :اگر وضعیت به این شکل پیش برود و هر مدیری بیاید و برنامه جدید خود
را پیاده کند و تغییرات ناگهانی به سیســتم وارد کند ،تا ســال آینده شرکت سایپا و ایران خودرویی
باقی نمیماند و این صنعت از بین می رود مگر این که دولت پایش را از این وضعیت بیرون بکشــد؛
تولیدات ما نه به اندازه است و نه کیفیت درستی دارد بنابراین باید یک هوشمندسازی در تعرفههای
واردات خودرو در تولید و تحویل این محصول ایجاد شود تا وضعیت کمی بهتر شود.دادفر اظهار کرد:
مدیران سایپا و ایران خودرو انسانهای خوبی هستند اما درواقع ما به مدیر باتجربه نیاز داریم کسی
که مدیری متخصص و شجاع باشد و بتواند خط تولید را در زمان تحریم و غیر تحریم حفظ کند ،اما
در کشــور ما تنظیمات بازار فراقوه ای شده است و قیمت گذاری خودرو را هرکسی انجام میدهد.او
اضافه کرد :دولت تدبیر و امید به شــدت با بخش خصوصی مخالفت کرد و این مخالفت هم با تغییر
نام سیاســتها از دولت نفتی به مالیاتی بوده اســت ،اول گفتند که تحریمها اثری نمی گذارد اما به
مرور وضعیت بدتر شد.
بازار خودرو غیر داخلی تا  ٢٠درصد نیز کشش افزایش قیمت دارد
دادفر در بخش دیگری از صحبتهای خود به قیمت خودروهای داخلی و وارداتی اشاره کرد و گفت:
بازار خودرو غیر داخلی تا  ۲۰درصد نیز کشــش افزایش قیمت را دارد و حتی اگر قیمت ارز بیشــتر
شــود این تغییرات بیشتر خواهد بود؛ قیمت خودرو داخلی نیز ممکن است باز هم کمی بیشتر شود
اما در هرصورت خریدار خودروی داخلی دهکهای  ۶به پایین هســتند که تا جایی توان مالی خرید
خودرو را دارند و پس از آن بازار پس میزند.این فعال بازار خودرو درباره حذف پراید از چرخه تولید
نیز تاکید کرد :پراید باید همچنان تولید شود زیرا همه خانوادهها توان خرید خودروهای دیگر را ندارند،
بنابراین باید به جای تغییر پراید ،آن را بهینهسازی کنند و ایمنی خودرو را بااتر ببرند؛ ما در تولید
پراید به خودکفایی رســیدهایم و وقتی حرف از توقف خط تولید آن شد ،قیمتش به شدت باا رفت
و بازار کنترل نشد.دادفر در پایان در واکنش به احتمال واردات خودروهای دست دوم تاکید کرد :به
جای وارد کردن خودروهای دســت دوم که مشکات فراوانی دارند ،میتوان خودروهای صفرکیلومتر
مدل پایین وارد کرد چراکه این خودروها نه احتمال سرقتی بودن دارند و نه از نظر کیفیت و استاندارد
پایین هســتند ،اما معموا مسئوانی که حرف از وارد کردن خودرو دست دوم میزنند ،نفع شخصی
در این قضیه دارند.

رهبر معظم انقاب اسامی در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید
جهانگیری:

خط قرمز دولت عدم استفاده از منابع بانک مرکزی
برای جبران کسری بودجه است

معاون اول رییس جمهوری گفت :درجلسات سران
قوا و ســتاد اقتصادی دولت درباره کسری بودجه
بحث و بررســی شد و عدم استفاده از منابع بانک
مرکزی به عنوان خط قرمز مورد توافق قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول رییس
جمهوری ،اسحاق جهانگیری پیش از ظهر دیروز
 یکشنبه  -در جلسه با اعضای هیات عامل بانکمرکزی و مســئولین نظام بانکی کشور با تبریک
میاد امام حســن مجتبــی (ع) و آرزوی قبولی
طاعات و عبادات همــگان در ماه مبارک رمضان،
درگذشــت رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک
مســکن و  ۸۰نفر از کارکنان خــدوم نظام بانکی
کشور به دلیل ابتا به بیماری کرونا را به خانواده
های آنان تســلیت گفت.جهانگیری شرایط پیش
رو را شرایطی خطیر توصیف و تصریح کرد :امروز
با پدیده بیماری کرونا که پدیده ای جهانی اســت
روبرو هســتیم و این بیماری تفاوتی میان اقشار
فقیر و غنی ،کشــورهای صنعتــی و غیرصنعتی
نمی شناســد و آثار این پدیده تا حدی است که
مســایل مختلف اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی
جهــان را تحت تأثیر قرار داده اســت.معاون اول
رییس جمهوری خاطرنشان کرد :همه حکومت ها
از جمله جمهوری اسامی ایران حفاظت از سامت
و جــان مردم را در اولویــت برنامه های خود قرار
داده اند و خوشبختانه کادر درمان و جامعه پزشکی
کشور ما نیز از ابتدای شیوع کرونا تاکنون از خود
گذشتگی و کارهای بزرگی انجام داده اند که باید
قدردان آنها باشیم .جهانگیری با تأکید بر اهمیت
نقش نهادهای مهم و حساس در اقتصاد کشور به
ویژه در شرایط کنونی ،خاطرنشان کرد :نظام بانکی
در این شرایط دشوار ،نقشی تعیین کننده ای دارد
و هر ایرانی دلسوز نسبت به آینده کشور به نقش
موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور و حل مشکات
مــردم معتــرف و آگاه اســت.معاون اول رییس
جمهوری با اشــاره به تاش و برنامه ریزی آمریکا
برای لطمه زدن به کشــور که حداقل انتظارشان
فروپاشــی اقتصاد ایران بود ،تصریح کرد :به فضل
الهی با سیاســت های دقیقی که در پیش گرفته
شد در ســال  ۹۸با رشد اقتصادی به خصوص در
بخش های اصلی نظیر بخش کشاورزی ،خدمات و
صنعت و معدن مواجه بودیم و در بخش مهار تورم
نیز عملکرد موفقی داشتیم در حالی که عده ای در
داخل و خارج کشــور پیش بینی هایی با تعابیری
چون ابر تورم برای ســال  ۹۸و ونزوئایی شــدن

اقتصاد ایران متصور بودند.جهانگیری همچنین با
اشاره به عملکرد مثبت دولت در بخش اشتغالزایی
در سال  ۹۸گفت :خروجی اقتصاد کشور در حوزه
اشتغالزایی در سال های اخیر بی سابقه بوده است
به گونه ای که ســاانه حــدود  ۴۰۰تا  ۶۰۰هزار
فرصت شغلی ایجاد شــده و جوانان کشور جذب
کار شــدند.معاون اول رییــس جمهوری با تأکید
بــر اینکه بــرای مقابله با چالش هــای پیش رو
نیازمند مشارکت عمومی و حمایت همه دستگاه
ها هســتیم ،گفت :همه باید درک کنند که دولت
در چه شــرایط دشواری کشور را اداره می کند .از
یک طرف تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا
منابع درآمدی کشــور را هدف قرار داده و از سوی
دیگــر با تحریم نظام بانکی و حمل و نقل و بیمه،
جلوی تبادات مالی را گرفته و برنامه ریزی های
متعددی را برای محاصره کامل اقتصادی کشورمان
طراحی کرده اند.جهانگیری ادامه داد :عاوه بر این،
با پدیده عالمگیر و نوظهور کرونا نیز مواجه هستیم
که ابعاد اقتصادی آن همه دنیا را تحت تأثیر قرار
داده و فقــط در آمریکا  ۳۳میلیــون نفر بیکار به
دولت مراجعه کردند و برخی صاحبنظران معتقدند
که رکود جهانی اقتصاد در شــرایط فعلی معادل
رکود ســال  ۱۹۳۰میادی اســت.جهانگیری با
اشــاره به اینکه حجم مبادات تجاری بین المللی
ما ســاانه حدود  ۱۰۰میلیارد دار است ،گفت:
سال گذشته بیش از هشت و نیم میلیون گردشگر
خارجی و در نتیجه آن  ۱۱میلیارد دارمنابع ارزی
به کشــور وارد شــده و این یعنی باید آثار رکود
جهانی اقتصاد را بر اقتصاد کشور مورد بررسی و در
محاسبات خود مدنظر قرار دهیم.معاون اول رییس
جمهوری کاهش بی ســابقه بهای نفت و رسیدن
آن به زیر  ۲۰دار را اتفاقی مهم برای اقتصاد ایران
و کشورهای تولیدکننده نفت عنوان کرد و گفت:
سال  ۹۳که قیمت نفت به  ۳۵دار کاهش یافت،
برخی مسئولین کشورهای منطقه در ماقاتی که
با آنها داشــتم اعام می کردنــد که با این قیمت
نفت ،قدرت اداره هزینه های جاری کشورشان را
هم ندارند.جهانگیری اضافه کرد :تحریم ها ،کرونا،
کاهش بهای نفت و رکود جهانی اقتصاد شــرایط
خطیری را پیش روی اقتصاد ما قرار داده که البته
این شــرایط خطیر به معنای بن بست نیست چرا
که مدیران کشــور باید با استفاده از ظرفیت ها و
راهکارهای مختلف به دنبال حل چالش های پیش
رو باشــند.معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر

اینکه باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی
و نیز اقشار ضعیف جامعه برنامه ریزی شود ،گفت:
در شرایط کرونایی فشار اصلی برطبقات متوسط و
ضعیف جامعه وارد می شود و ما باید برای باا بردن
تاب آوری اقتصاد کشــور و جهش تولید به عنوان
سیاست اقتصادی مطرح شده از سوی مقام معظم
رهبری برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.جهانگیری
گفــت :یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان
این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی
که با کسری بودجه مواجه می شود به سمت منابع
بانک مرکزی برود اما هم در جلسه سران قوا و هم
در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص کسری
بودجه دولت بحث و بررســی شد و عدم استفاده
از منابع بانک مرکــزی به عنوان خط قرمز دولت
مورد توافق قرار گرفت.معاون اول رییس جمهوری
با تأکید بر اینکه البته باید به واقعیت های پیش رو
و مسایل دولت نیز توجه داشته باشیم ،خاطرنشان
کرد :برخی افراد به گونه ای ســخن می گویند که
انگار دولت منابع سرشــاری در اختیار دارد اما از
آن اســتفاده نمی کند .کسانی که می خواهند در
این زمینه اظهار نظر کننــد باید از بودجه دولت
و هزینه ها و درآمدها آگاهی کافی داشــته باشند.
دولت هزینه های متعددی نظیر حقوق کارکنان،
هزینه های بهداشــت و درمان ،آموزش و پرورش،
دانشگاه ها ،نیروهای مسلح و سررسید اوراق مالی
دارد که حتی یک روز هم نمی توان پرداخت این
هزینه ها را به تأخیــر انداخت .جهانگیری افزود:
البته مهمترین جهت گیری دولت در ســال ۹۹
مثل ســال  ۹۸کاهش هزینه ها اســت و در این
زمینه ســختگیری هایی اعمال شده و پس از این
نیز اعمال خواهد شد.معاون اول رییس جمهوری
یکی از مهمترین راهکارهــای دولت برای جبران
کسری بودجه را انتشار اوراق مالی دانست و گفت:
دولت در سال جاری با پیش بینی هایی که بانک
مرکزی انجام داده و با استفاده از عملیات بازار باز
به میزان قابل توجهی اوراق مالی منتشــر خواهد
کرد.وی ادامــه داد :انتشــار اوراق مالی به عنوان
مهمترین برنامه دولت برای جبران کسری بودجه
باید از سوی تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت
اقتصاد به صورت جدی دنبال شود چرا که مجلس
شــورای اسامی نیز در قانون بودجه مجوز انتشار
اوراق مالی به ارزش  ۸۰هزار میلیارد تومان را صادر
کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان
اوراق منتشر کند.

٢

تعریف شــرایط حاکم بر ساختار سیاسی اجتماعی فرهنگی در غرب با
سکه ای میماند که کاما دو روی متناقض از خود نشان میدهد .فراموش
نمیکنیم که کاخ سفید در جریان ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
با ابزارهای خبری به دنبال وانمود کردن این ترور بعنوان یک شاهکار بود
اما در خود آمریکا علیه این خیمه شب بازی کاخ سفید هم تظاهرات شد
و هــم تحلیل های منصفانه ای انجام گرفت و همهین نگاه ها و موضع
گیری ها نفاق حکومتهای غربی از جمله آمریکا را نشانه رفته که امروز
مــردم جهان راهبرد رهبرانه آمریــکا را نه تنها دوگانه میدانند بلکه به
رسمیت هم نمی شناسند .برای تحلیل واقع گرایانه از یک فلسفه متغیر
در شرایط امروز غرب اعم از آمریکا و اروپا و برخی اقمار ایشان که برای
عقــب نماندن از هم هر جا ازم ببینند پــا روی معیارها میگذارند .راه
دوری نباید رفت .به برجام نگاه کنید دولتی آن را تصویب میکند و براین
تعهد گردن میگذارد و دولتی همه تعهدات دولت قبلی را نادیده گرفته بر
طبل بی اعتمادی در جهان می کوبد .این همان استانداردهای متناقض
با یکدیگر .یادم هست قبا هم در نوشته ها از این جمله استفاده کرده
ام که ،وقتی عرض میکنم استاندارد دو گانه شما ترجمه کنید به نفاق
و دورویی چرا که واژه استاندارد دوگانه را دیپلماتها برای موضوع نسبت
نفاق ندادن درســت کرده اند واا به زبان ساده و قابل فهم برای همه،
امروز دنیای غرب و البته شرق هم تا حدودی با روشهای ماکیاولیستی
که معتقد است هدف هر وسیله ای را توجیه می کند اداره میشوند .از
نمونه های واضح و گویای این ادعای حقیر اینکه سیاســت کشورهای
غربی بر این منوال است که با بزرگ نمایی نواقص در کشورهای امثال
ایران سعی در ایجاد نا امن جلوه دادن محیط های دیگر و فاصله انداختن
بین مردم و حکومت ها رفته اند .حال آنکه همه ی پاندمی کرونا ویروس
به مقدار عظیم و عمیقی فاصله بین مردم و دولتمردان و ثروتمداران را
علنی کرده است .به انتخابات در آمریکا توجه کنید .در همین چند روز
گذشته کاندیداهای ریاست جمهوری احزاب آمریکایی چه میزان علیه
ترامپ و کاخ سفید افشا گری کرده اند؟ و بوضوح نشان داده اند که در
همه جا استانداردها دو گانه تعریف شده و در آمریکا از همه جا بیشتر.
نگاه آمریکا به مردم خودش تنها ماک ســخن نیســت بلکه با مردم و
کشورهای دیگر در دنیا هم همین اســتاندارد های دوگانه را داراست.
از باب مثال ایران را ماک ســنجش قــرار دهید مردم ما در برخورد با
ســاختار برنامه های رسانه هایی چون (وی او ای  )VOAو بی بی سی
 )BBCبوضوح شاهد هســتند که این رسانه ها راهبرد خودشون را در
ســاختن ذهنیت در مردم علیه حکومتها تعریف کرده اند اما خودشون
هرگز با مردم خودشون صادق نبوده و نیستند .نظرسنجی های مختلف
را بررسی کنید .واقعا اعتماد مردم در اروپا و آمریکا به ساختار مدیریت
چه میزان است؟ بوضوح میتوان دریافت و نیاز به یک تحلیل پیچیده و
مستدل هم ندارد .اگر یک سازمان بی طرف امروز یک سنجش واقعی
از افکار مردم دنیا انجام دهد بوضوح مشــخص میشــود که در اذهان
جهانیان این حقیقت جا گرفته که آمریکا در اداره شرایط خود در زمان
بروز پاندمی کرونا چه میزان به مردم غیر واقع گفت و همچنین تاش
دارد ،ضعف های خود را از چشم جهانیان پنهان نگهدارد .ناباوری مردم
آنگلیس و آمریکا از آمار منتشــره در خصوص کرونا را چگونه میتوان
کنمان کرد؟ تعارض نظرات منتشره در خصوص حفظ فدراتیو در آمریکا
را چگونه میتوان ندیده گرفت؟ آمار بیکاری و افول اقتصاد غرب و قیمت
نفت را به چه جنبه ای از مدیریت در کشــورهای آســیب دیده پیوند
بزنیم؟ جلیقه زردها در فرانســه قابل فراموش شدن نخواهند بود .یک
درصد در مقابل  ۹۹درصد در آمریکا جنبش ماندگاری اســت که امروز
بدلیل کرونا و گرســنگی زیر زمین اداره میشود اما همانند فوران آتش
فشان سرباز خواهد نمود .حال با توجه به آنچه گفتم دموکراسی را فقط
میتوان یک فریب رسانه ای قلمدادکرد و اگر کسی یا کسانی همت کرده
و تضادهای متعارض با دموکراسی را لیست کند خواهیم دید که ادعای
لیبرالیســم هم دروغی بیش نیست .فلســفه های تمدن گرا در جهان
بدون شناخت جامع از خلقت انسان هرگز زمینه خوشبختی برای انسانها
نداشــته اند .فطرت انسان ها خود به خود ما ورا گراست و چون درست
هدایت نمیشــود به تئوری های خرافی پناه می برد .اگر آزادی تفکر را
در چارچوب بزرگ نمایی رســانه ای نبینیم واقعیت ها کشف خواهند
شــد .کرونا امروز تا حدی شرایط زیستن در ترس و دلهره را به تصویر
کشیده و اگر جمع مبتایان به این پاندمی به مرز ده میلیون نفر میل
کند ،باقیمانده از رسوب ابتای غربی را هم در خود حل خواهد نمود .ما
شیعیان خود را در پناه امید به ظهور از همه این اعوجاجات مصون کرده
ایم .امید که دیگران هم به چنین راه گریزی بیش از پیش بیاندیشند و
خاطر و نهاد تمدن گرای اصیل خلقت بشر را در یابند.
والسام
وزیر آموزش و پرورش:

بازگشایی مدارس با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی انجام میشود
وزیر آموزش و پرورش از بازگشــایی مدارس در هفته آینده (۲۷
اردبیهشت) با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و فراهم کردن
تمهیدات ازم در ضدعفونی کــردن مدارس خبر داد.به گزارش
روز یکشنبه مرکز اطاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و
پرورش ،محسن حاجی میرزایی در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد
ملی مقابله با کرونا از بازگشــایی مدارس از  ۲۷اردبیهشت خبر
داد .وی افزود :حضور دانشآموزان اجبار نیست و تنها برای رفع
مشکات و سئواات از معلمان میتوانند به مدرسه مراجعه کنند.
حاجی میرزایی ادامه داد :تمامی مدارس ابتدایی و متوســطه (به
جز کودکان استثنایی) از  ۲۷اردیبهشت به منظور رفع اشکال و
ارائه خدمات آموزشــی به آن دســته از دانش آموزانی که به هر
دلیل تاکنون نتوانستهاند از خدمات آموزشی غیرحضوری بهرهمند
شوند ،دایر خواهد شد.
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گزیده خبر
واکنش میرسلیم به مصوبات مجلس دهم
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی در توییتی
نوشت که اقدامات غیرکارشناسی و شتاب زده آخرین روزهای مجلس دهم
بهدقت رصد و پس از افتتاح مجلس یازدهم مجددا بررســی خواهد شد.به
گزارش ایسنا ،متن توییت سیدمصطفی میرسلیم به شرح زیر است:اقدامات
غیر کارشناسی و شتابزده آخرین روزهای مجلس دهم بهدقت رصد و پس
از افتتاح مجلس یازدهم مجددا بررسی خواهد شد :گسترش بی رویه مناطق
آزاد ،حذف صفرها و تغییر نام پول ملی ،تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای
چراغ ســبز دادن به واردات!بر اساس این گزارش ،امروز نمایندگان مجلس
شــورای اسامی به اصاح کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت
تجارت و خدمات بازرگانی رای ندادند و به همین دلیل این طرح از دستور
کار مجلس خارج شد.
پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به علی مطهری:

مخالفت با نظارت استصوابی فرار از قانون
و آنارشیسم است
سخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به نامه علی مطهری خطاب به آیت
اه جنتی ،با بیان اینکه «نه مطلق العنان بودن آرزوســت و نه مقام خدایی
داشتن» ،نوشت :نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس ،نظارت قانونی
اســت .اجرای آن حاکمیت قانون اســت و مخالفت با آن فــرار از قانون و
آنارشیسم«.عباسعلی کدخدایی» دیروز یکشنبه در حساب کاربری خود در
توییتر به نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی
به آیت اه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پاسخ داد.مطهری روز گذشته
در بخشی از نامه خود خطاب به آیت اه جنتی نوشته بود :بی اختیار به یاد
تشرهای امام خمینی (ره) به شورای نگهبان افتادم که چگونه جنابعالی و
امثال جنابعالی را از جایگاه خدایی پایین میآورد و به حقوق مردم توجه
می داد .این تفکر را که همه مراحل انتخاب را شما باید انجام دهید ،از سر
خود بیرون کنید ،بخشــی از انتخاب را هم به عهده مردم بگذارید .فرضا دو
نفر فاسد وارد مجلس شوند بهتر از آن است که دهها اصلح از ورود به مجلس
باز بمانند .امیدوارم در روش خود تجدید نظر کنید.سخنگوی شورای نگهبان
در ایــن توییت به اظهارات مطهری این گونه پاســخ داد« :نه مطلق العنان
بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن».کدخدایی خاطرنشان کرد :تقلیل
دایل رد صاحیت نمایندگان به چند اظهارنظر سیاســی قابل درک است!
اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت میشود.سخنگوی شورای نگهبان
در پاســخ به این گفته مطهری که «حق می دهم که نگران باشید ،چرا که
ســالها مطلق العنان تحت عنوان مبهم «نظارت اســتصوابی» هر کاری که
خواستهاید کردهاید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص
انجام شود ».این گونه پاسخ داد :نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس،
نظارت قانونی اســت .اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار
از قانون و آنارشیسم!
سرتیپ حیدری:

در حوزه تسلیحاتی دفاعی به خودکفایی
رسیدهایم
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :ر حوزه تسلیحات و تجهیزات به خصوص
در چرخه دفاعی به خودکفایی دســت پیدا کردیم و تاش میکنیم که این
خودکفایی را بیشــتر نهادینه کنیم .به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی
نیروی زمینی ارتش  ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی
ارتش گفت :هرســالی که رهبر معظم انقــاب نامگذاری می کنند ،طلعیه
امیدی در مجموعه ها ایجاد می شود  ،نیروی زمینی ارتش نیز در این سال
در حوزه تولید قطعات نظامی جهش مطلوبی را خواهد داشــت .وی با بیان
اینکه شعار نیروی زمینی ارتش ،وایت مداری است افزود :ما سه مجموعه
شهید زرهرن ،جهاد خودکفایی و صنایع یا علی اصفهان را داریم که با پای
کار اوردن تمــام توان تاش میکنیم که مراد و منظور فرماندهی معظم کل
قوا در حوزه جهش تولید محقق کنیم  .سرتیپ حیدری ادامه داد :در حوزه
قطعات تند مصرف که مســوولیت آن با مرکز تولید و بهینه ســازی شهید
زرهرن است با سرمایه گذاری مادی و معنوی امیدواریم آنچرا که در دستور
کار قرار دادیم جامه عمل بپوشــانیم  .فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح
کرد :در تولید قطعات بالگــردی صنایع یا علی (ع) اصفهان را داریم که در
سال جهش تولید نگاه ویژهای را به این مرکز خواهیم داشت که بتوانیم تیراژ
قطعاتی را تولید کنیم که آن را جهش یافته خطاب کنیم .
ستاری در فراکسیون دانش بنیان:

پول نفت زیرساخت فکری را نابود میکند
معاون علمی و فناوری رئیس جمهورگفت :ما به دانشگاه فقط به دید آموزش
نگاه نمیکنیم بلکه دانشگاهها پایه اقتصاد هستند.به گزارش خبرگزاری مهر،
ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نخستین نشست
«فراکســیون اقتصاد دانشبنیان» مجلس یازدهم شــورای اسامی گفت:
ما به دانشــگاه به دید آموزش نگاه نمیکنیم بلکه دانشــگاهها پایه اقتصاد
هستند.نخستین نشســت «فراکسیون اقتصاد دانشبنیان» مجلس یازدهم
شورای اسامی با حضور محمدباقر قالیباف؛ منتخب مردم تهران در مجلس
یازدهم شورای اسامی ،سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
و جمعی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم برگزار شــد.در این نشست،
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گزارشی از وضعیت دانشبنیان کشور
را ارائه کرد.ستاری در خصوص وضعیت نیروی انسانی در کشور اظهار کرد:
برخی رتبههای ما در بخش نیروی انســانی در جهان دوم یا سوم است؛ آن
چیــزی که ما در اقتصاد دانشبنیان با آن روبرو هســتیم ،اســتفاده از این
نیروی انســانی اســت.وی با تاکید بر اینکه پول نفت زیرساختهای فکری
ما را نابود میکند ،تصریح کرد :صادرات کیتهای تشخیص کرونا به کشور
آلمان در این روزها ،نشاندهنده قدرت علمی و فناوری کشور ما بود.معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه دانشــگاه وظیفه تأمین نیروی
انسانی را دارد ،تاکید کرد :ما به دانشگاه فقط به دید آموزش نگاه نمیکنیم
بلکه دانشگاهها پایه اقتصاد هستند.ستاری با اشاره به اینکه  ۵۰۰۰شرکت
دانش بنیان  ۶هزار استارتاپ ۳۰۰ ،مرکز نوآوری وشتابدهنده و  ۴۲پارک
علم و فناوری در کشــور وجود دارد ،گفت :پایه توسعه استارتاپها بر پایه
ســرمایهگذاری خطرپذیر است؛ با توجه به اینکه اســتارتاپها با وام رشد
نمیکنند ،صندوقهای خطرپذیر را توســعه دادیم.وی با تاکید بر اینکه ما
در کشور کارخانهسازی کردیم و صنعتسازی نکردهایم ،افزود :کارخانهسازی
نیازی به دانشــگاه ندارد اما صنعتسازی نیاز به دانشــگاه دارد زیرا در آن
طراحی ازم است.
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رهبر معظم انقاب اسامی در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

2

ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید

حضرت آیتاه خامنهای رهبر معظم انقاب اسامی صبح دیروز
(یکشــنبه) در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با
حضور اعضای این ستاد و استانداران  ۳۱استان کشور برگزار شد،
عملکــرد ملت و مســئوان را در این زمینــه در ابعاد مختلف
اجتماعــی -فرهنگی ،درمانی ،بهداشــتی ،علمــی ،مدیریتی و
خدماتی «حرکتی جهادی ،عظیــم و افتخارآمیز» خواندند و با
تأکید بر ثبت ،بازخوانی و روایت هنرمندانه این تاش و فداکاری
ملی افزودند :مردم عزیز ایران با رفتار متین و صبورانه خود انصافاً
خوش درخشیدند و فرهنگ اسامی -ایرانی را جلوهگر ساختند.
ایشان با قدردانی از گزارشهای بسیار خوب و روشنگری که در
جلسه بیان شد ،از زحمات شبانهروزی مسئوان و دستاندرکاران
مبارزه با کرونا تشــکر کردند و خــدای متعال را به علت توفیق
بزرگی که در این زمینه نصیب ملت و مســئوان کشــور کرده
است ،شکر و ســپاس گفتند.حضرت آیتاه خامنهای با عرض
تســلیت به همه مصیبتدیدگانی که عزیزانشــان را از دســت
دادهاند ،برای درگذشــتگان ،رحمت الهــی و برای مبتایان به
بیماری کرونا و همه بیماران شفا مسألت کردند و برای شهیدان
این حرکت جهادی ،عل ّو درجات را از پروردگار کریم خواســتار
شدند.رهبر انقاب اسامی در تبیین ابعاد مختلف توفیقات ملت
و مســئوان در ماههای اخیر گفتند :در زمینــه درمان و انواع
خدمات پزشکی ،پیشگیری ،غربالگری ،بهداشت محیط و مراکز
عمومی ،کاری حقیقتاً بزرگ و در خور قدردانی انجام شده است.
ایشــان تولید لوازم و تجهیزات در دستگاههای مختلف از جمله
شــرکتهای دانشبنیان و نیز تاش مــردم را در زمینه تهیه و
تولید لوازم مورد نیاز بهداشتی یک عرصه پرافتخار دیگر دانستند.
حضــرت آیتاه خامنهای ارائه خدمــات رفاهی و حضور ملت،
بسیج ،نیروهای مسلح و همه دستگاهها را در این زمینه از لحاظ
گستردگی و تنوع خدمات مردمی ،حرکتی مؤمنانه و حیرتانگیز
بر شمردند و افزودند :این حرکت عظیم و حضور مردم در صحنه
جز به اراده الهی و دست قدرت پروردگار امکانپذیر نبود«.حضور
نیروهای داوطلــب در کارهای ســخت و خطرآفرین» از دیگر
ابعادی بود که رهبر انقاب در تبیین حرکت پرافتخار ملت به آن
اشاره کردند.ایشــان گفتند :مکرر از پرستاران ،پزشکان و کادر
درمانی -بهداشــتی تشــکر کردهایم که جا هم دارد اما در کنار
داوطلب جوان ،بســیجی و طلبه نیز
اینهــا ،باید از نیروهــای
ِ
قدردانی کرد که در عرصههای سخت و خطرآفرین از جمله غسل
و کفن و دفن ورود کردند و این کار دشــوار را بر عهده گرفتند.
حضرت آیتاه خامنــهای تاشهای علمی و تحقیقاتی مراکز
دانشگاهی و برخی شرکتهای دانشبنیان را برای شناخت رفتار
این ویروس متقلب و پیدا کردن واکسن و داروی مقابله با کرونا،
بُعد دیگری از افتخار ایرانیان بر شمردند و ابراز امیدواری کردند
جوانان دانشــمند میهن بتوانند هر چه زودتر در این زمینه نیز
افتخار بیافرینند و استعداد ایرانی را بار دیگر به دنیا نشان دهند.
ایشــان برنامهریزی و مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت
بهداشــت را نیز حقیقتــاً خیلی خوب خواندنــد و افزودند :این
افتخارات ملی باید ثبت شود.حضرت آیتاه خامنهای رزمایش
کمک مؤمنانه را عرصهای برای بروز جلوههایی از فرهنگ اسامی
و انقابی دانســتند و افزودند :این کار در بسیاری از موارد رایحه
خوش خدمات و پشتیبانی دوران دفاع مقدس را دوباره در کشور
جاری کرد.ایشان با بیان مطالبهای جدی ،آرزو کردند هنرمندان
بتوانند همچون شهید آوینی با گفتار و نوشتار و کارهای هنری و
نمایشی ،جزئیات این جهاد عظیم مردمی را به شیرینی روایت و

آن را در تاریخ ماندگار کنند.رهبر انقاب اســامی با تجلیل از
رفتار متین و صبورانه ملت در برخورد با قضیه کرونا گفتند :وقوع
چنیــن حوادثی معمواً نگرانیهایی دربــاره مصارف زندگی به
وجود میآورد و ممکن اســت همچنان که در برخی کشورها در
حملــه به فروشــگاهها دیدیم باعث رفتارهایی خاص شــود اما
اینگونه رفتارها در ایران عزیز مطلقاً دیده نشد و مردم با متانت
و بردباری در این زمینه نیز انصافاً خوش درخشیدند.رهبر انقاب
اســامی ماههای اخیر را از زاویهای دوران خانهنشینی عمومی
خواندنــد و افزودنــد :در این دوران نقش و جایــگاه خانواده در
فرهنگ اسامی -ایرانی آشکارتر شد در حالیکه در کشورهایی
کــه خانواده پایه و معنای درســتی ندارد ،دوران خانهنشــینی
عمومی به این شکل قابل تحمل و درک نیست.ایشان افزودند :در
ایــن زمینه باید زحمات زن خانواده را مورد توجه و عنایت ویژه
قــرار داد که با صبــر و حلــم در اداره خوب خانــه و خانواده
نقشآفرینی کرده اســت.حضرت آیــت اه خامنهای در بخش
دیگری از سخنانشــان شکست غرب در آزمون جهانی مقابله با
کرونا را مــورد توجه قرار دادند و افزودنــد :غرب و غربزدگان
نمیخواهند این شکست دیده شود اما ازم است ابعاد این ناتوانی
بررسی و بیان شود چرا که انتخاب سرنوشتهای مهم برای ملتها
به ایــن آگاهیها بســتگی دارد.ایشــان در زمینه «شکســت
تواناییهای مدیریتی غرب» خاطرنشان کردند :کرونا در آمریکا و
اروپا در مقایسه با دیگر کشورها دیرتر شیوع پیدا کرد یعنی این
کشورها فرصت داشتند خود را آماده مواجهه با این ویروس کنند
اما آن چنان که باید و شاید نتوانستند که آمار باای مبتایان و
فوتشــدگان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و مشکات
مختلف مردم در این کشــورها از جمله بیکاری ،این ناتوانیها را
اثبات میکند.رهبر انقاب اســامی «فلسفه اجتماعی غرب» را
نیز در مقابله با کرونا شکســت خورده خواندند و افزودند :روح و
محتوای فلســفه اجتماعی در غرب بر پایه مادیات و پول استوار
است به همین علت است که آنها در موضوع کرونا به سالمندان،
افراد مریض ،بیپول و معلول بیاعتنایی کردند چرا که این قشرها

توانایی کسب پول و ایجاد مادیات را ندارند به همین خاطر شمار
زیــادی در خانههای ســالمندان جان باختند کــه این واقعیات
شکست فلسفه اجتماعی غرب را نیز آشکار میکند«.شکست در
عرصه نمایش اخاق عمومی» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقاب
در بررسی ابعاد مختلف ناتوانی غربیها به آن پرداختند.ایشان با
اشــاره به مواردی همچون هجوم به مغازهها و برخی چالشهای
دیگر افزودند :غربیها با همه ادعاها در این زمینه نیز شکســت
خوردهاند که باید این واقعیات برای افکار عمومی تبیین شود.رهبر
انقاب در پایان سخنانشــان دو نکته را مــورد تأکید قرار دادند:
«اهمیت دادن به شبکه بهداشتی درمانی» و «بررسی های دقیق
درباره بسته بودن یا نبودن مســاجد و مراکز دعا».ایشان درباره
نکته اول گفتند :شــبکه بهداشتی درمانی خیلی مهم است و اگر
آنطور که حدس میزنند و مکرر میگویند در برههای بازتولید
این ویروس را داشــته باشیم ،این شبکه میتواند در مقابله با آن
وضع کمک فراوانی کند.حضرت آیتاه خامنهای در آخرین نکته
سخنانشان با اشاره به یک سؤال بیپاسخ درباره مراسم دعا ،نماز
و عبادات در مســاجد و اماکن مقــدس تأکید کردند :بنده هیچ
پیشــنهادی در این بــاره ارائه نمیکنم و تابع نظر و تشــخیص
کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم اما باید توجه داشت
که عبادات و توســل بخصوص در ماه رمضان و شبهای قدر جزو
نیازهای اساسی و حتمی مردم است و مردم در قضایای مهم نیز
بیشــتر به ارتباط با پروردگار نیاز دارند البته معتقدم اگر قواعد
ســختگیرانهای هم در این زمینه وضع شــود مــردم مؤمن و
مسجدی حتماً بیشتر از دیگران به آن عمل میکنند.رهبر انقاب
در جمع بندی این بخش از سخنانشــان افزودند :همان گونه که
گفتم نظر کارشناسیشــده در ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر
میدانم اما این بررســی را باید به کســانی سپرد که حقیقت و
ضرورت دعا و توســل را درک میکننــد آن وقت هر چه آنها
تصمیم بگیرند بنده و همه مردم به آن عمل خواهیم کرد.حضرت
آیتاه خامنهای در پایان سخنانشان با تشکر از رئیس جمهور و
اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا گفتند :خدا کمکتان کند که این

سخنگوی دولت آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم:

نیازی به میانجیگر برای تبادل زندانی با آمریکا نداریم

ســخنگوی دولت میگوید :ما اعــام کردیم
که بــدون هیچ پیش شــرطی آمادگی تبادل
برای همه زندانیــان و گفتگو برای این آزادی
وجود دارد اما آمریکا است که تاکنون از پاسخ
خودداری کرده اســت.به گزارش خبرآناین،
شــیوع ویروس کرونا ظاهرا بر سیاست ورزی
برخی سیاسیون و سیاســت خارجی کشورها
تاثیرگذار بوده است .شاید به همین دلیل است
که این روزها اخبار ضد و نقیضی درباره تبادل
زندانی میان ایران و آمریکا به گوش می رسد.
هرچند بحث تبادل زندانی میان ایران و آمریکا موضوع تازه ای
نیســت و در سال های گذشــته و در برهههای مختلف زمزمه
های آن مطرح بوده اما شــیوع کرونا ظاهــرا جدیتها را برای
پیگیری این موضوع بیشــتر کرده است .همانطور که سخنگوی
دولت بر این مسئله صحه می گذارد و میگوید :آمریکا نسبت به
گذشته آمادگی بیشتری برای خاتمه دادن به این موضوع دارد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم چند روز پیش در گزارشی
مدعی شد که واشــنگتن و تهران برای تبادل یک کهنه سرباز
نیروی دریایی آمریکا با یک پزشــک ایرانی-آمریکایی در حال
مذاکره هســتند.اما چند و چون ایــن موضوع را از علی ربیعی،
ســخنگوی دولت پیگیر شدیم و او رســما اعام کرد که ایران
برای تبادل همــه زندانیان ایرانی و آمریکایــی آمادگی دارد و
نیازی به میانجیگری در این رابطه نیســت .البته ربیعی گفت
که طرف آمریکایی هنوز در این خصوص اعام نظر نکرده است.
علی ربیعی در توضیح این مســئله ،گفت :ما از مدت ها پیش
اعــام کردیم که برای تبادل همــه زندانیان ایرانی و آمریکایی
آمادگی داریم و وزیر خارجه کشورمان این موضوع را به صراحت
اعام کرد.
آمریکا هنوز پاسخ نداده است
وی ادامــه داد :ما اعــام کردیم که بدون هیچ پیش شــرطی
آمادگــی تبادل برای همــه زندانیان و گفتگو بــرای این آزادی
وجود دارد اما آمریکا اســت که تاکنون از پاسخ خودداری کرده

و امیدواریم که در شرایط شیوع بیماری کووید
 ۱۹که جان شــهروندان ایرانی را در زندان های
آمریکا تهدید می کند ،دولت آمریکا ســرانجام
مراقبت از جان انســان ها را به سیاست ترجیح
دهد و به این مسیر برگردد.

شهروندان ایرانی در زندان های آمریکا در
شرایط مطلوبی نیستند
ســخنگوی دولت خاطر نشــان کرد :همین جا
هم اعــام می کنیم کــه ما دولــت آمریکا را
مســئول جان و سامت همه شــهروندان ایرانی می دانیم که از
خانواده های خود دور هســتند .در عین حال اطاعاتی داریم که
شهروندان ایرانی در زندانهای آمریکا در شرایط مطلوبی نیستند
و به خوبی مراقبت نمی شوند .این برای ما نگران کننده است.
آمریکا نسبت به گذشــته آمادگی بیشتری برای خاتمه
دادن به این موضوع دارد
ربیعی تصریح کرد :با این حال به نظر ما می آید آمریکا نسبت به
گذشته آمادگی بیشتری برای خاتمه دادن به این وضعیت دارد.
به همین دلیــل اکنون قضاوت نهایی را نمی کنیم و موکول می
کنیم به مشاهده پیشرفت محسوسی که در جریان امور باشد.
نیازی به میانجی گر نیست
وی در پاســخ به این پرسش که آیا کشــوری به عنوان میانجی
برای گفتگو در این خصوص مامور شده یا خیر ،اظهار کرد :دولت
آمریــکا از آمادگی ما مطلع شــده و ما فکر مــی کنیم نیازی به
قرار دادن میانجی نیســت با این حــال در صورت موافقت طرف
آمریکایــی ،دفتر حفاظت از منافع ایران نقطه نظرات ما را درباره
جزئیات ،شــامل نحوه و زمان انجام این مبادله به واشنگتن اعام
خواهد کرد.ســخنگوی دولت یادآور شــد :ما اعــام کردیم که
آمادگی بحث کــردن پیرامون آزاد کردن همه زندانیان را داریم،
این طرف آمریکایی اســت که باید در این زمینه اعام نظر کند و
شواهدی درباره تغییر دیدگاه آنها وجود دارد.

کار را به بهترین وجه به پایان برسانید و یک نقطه ماندگار تاریخی
در افتخارات ملت ایران ثبت کنید و مشکات گوناگون در حواشی
این قضیه مثل مشکات مالی را نیز با تدابیر ازم برطرف کنید.
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی آقای روحانی رئیسجمهور
از فعالیت ستاد ملی مبارزه با کرونا و کمیتههای هشتگانه آن در
 ۸۰روز گذشته گزارش داد.آقای روحانی با تشکر از تاشهای همه
دستگاهها و دستاندرکاران مقابله با بیماری بویژه کادر درمانی و
بخشــهای فعال در زمینه بهداشــت و درمان ،نیروهای مسلح،
نیروهــای داوطلب و آحاد مردم گفت :در مقابله با بیماری کام ًا
حساب شده عمل کردیم و بر خاف کشورهای غربی اجازه ندادیم
دوگانه نان و جان راه بیفتد و امروز نیز آمار و ارقام کشور در قضیه
کرونا قابل قبول است.رئیسجمهور به مصوبه امروز جلسه ستاد
کرونا در خصوص بازگشایی مدارس از هفته آینده نیز اشاره کرد
و افزود :حضور دانشآموزان در مدارس اختیاری خواهد بود یعنی
دانشآموزانی که نیاز به رفع اشــکال حضوری دارند میتوانند با
حضور در مدرسه خدمات آموزشی دریافت کنند.آقای روحانی از
موافقت رهبر انقاب اســامی با برداشت یک میلیارد یورویی از
صندوق توســعه ملی بــرای تأمین مخارج ناشــی از بیکاری و
همچنین تأمین نیازهای بهداشــتی و درمانی تشکر کرد و گفت:
موافقت رهبر معظم انقاب با آزادســازی سهام عدالت کار بزرگ
دیگر و بزرگترین کمکی بود که در این ایام نصیب مردم بهویژه
قشرهای ضعیف شد و مقدمات اجرای کامل این دستور در حال
انجام اســت.در این جلســه آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و
آموزش پزشکی نیز گزارشــی از اقدامات این وزارتخانه بافاصله
پس از اعام شیوع بیماری در چین و همچنین اقدامات انجامشده
پس از ورود بیماری به کشــور بیان کرد و افزود :با افتخار اعام
میکنیم بر خاف بعضی کشورهای غربی که افراد در راهروها و
محوطه بیمارستان معطل ماندند و خدمات دادن به افراد سالمند
محدود شد ،در کشور ما حتی یک بیمار پشت در هیچ بیمارستانی
سرگردان نماند و هیچ فرد سالمندی را اولویت دوم تلقی نکردیم.
آقای نمکی ،غربالگری و اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا را
یکی دیگر از کارهای مهم انجامشده دانست و با تشکر از همکاری
سازمان بسیج مستضعفین در اجرای این طرح ،خاطرنشان کرد:
در حال حاضر  ۹۰درصد کشور در فاز کنترل و مهار بیماری قرار
دارد و امیدواریم با همکاری مردم این روند ادامه داشــته باشــد.
همچنین آقای رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیتی
اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا در این نشست گفت :در حالی
کــه کرونا برخی کشــورها را با کمبودهایی مواجــه و برای آنها
مشکات امنیتی ایجاد کرد ،در کشور ما هیچیک از این مشکات
پدید نیامد و برعکس صحنههای پر شــکوه از حضور و همدلی
مردم به دنیا نشــان داده شد.وزیر کشور از فعال شدن ستاد رفع
موانع تولید برای حل مشــکل بیکاری ناشی از کرونا خبر داد و
گفــت :در بخش اجتماعی ،حضور فعــاان و گروههای جهادی
افتخارآمیز بود و موکبهای اربعین نیز برای خدماترســانی به
مردم فعال شدند.در ادامه سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل
نیروهــای مســلح از اختصــاص  ۷۰درصد تختهــای درمانی
بیمارســتانهای نیروهای مسلح به درمان بیماران کرونا و بستری
کردن  ۱۰هزار بیمار قطعی یا مشکوک به کرونا در طول این مدت
خبر داد و از فعالیتها و خدمات نیروهای مســلح در بخشــهای
درمان ،تولید و توزیع انبوه اقام بهداشــتی ،حفاظتی و مراقبتی،
مقابله با احتکار اقام بهداشــتی ،مشــارکت چشمگیر در طرح
غربالگری و پاکسازی معابر و اماکن گزارش داد.

رییس قوه قضاییه:

سازمانهای مردمنهاد حقوق عامه را مطالبه کنند
رئیس قوه قضائیه گفت :درســت است که دادستان مدعیالعموم است اما
گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد هم میتوانند توجه به حقوق عامه
را مطالبه کنند.به گزارش دیروز یکشــنبه مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجت
ااسام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی با نهادهای
مردمی و آئین تجلیل از گروههای جهادی با تبریک میاد امام حســن(ع)،
توجه به دیگران برای خدا را از جلوههای تعقل و صبر این امام بزرگوار عنوان
کرد.وی محوریترین ویژگی گروههای جهادی به تاســی از بزرگان دین را
خداباوری و اخاص دانست و از اعتماد به نفس و خودباوری ،تحقق «ما می توانیم» و بنبستشکنی بهعنوان دیگر
شاخصههای این گروهها یاد کرد.رئیسی افزود :در جبههها ،نیروهای جهادی بسیاری از موانع را با بنبستشکنی
برداشــتند و این روحیه ،روحیهای است که در آن خدا باوری ،خودباوری و مردم باوری ارکان اصلی است.رئیس
قوه قضائیه ،دوستداشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و اظهار داشت :گروههای جهادی جلوه
ایثار ،جهاد و تفکر انقابی و تح ّولی هســتند که این روزها نمونههایی از آن توســط طاب و جوانان در کمک و
مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشکان در مقابله با ویروس کرونا به نمایش درآمد.رئیسی ،خدمت بیمنت به
مردم ،خود را بدهکا ِر انقاب ،نظام و مردم دانستن و حفظ کرامت انسانی را از شاخصههای حرکت جهادی عنوان
کرد و گفت :جهادگران در حرکت جهادی خود نمیگذارند کوچکترین خدشــهای به کرامت انسانی وارد شود.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد :امروز و در گام دوم انقاب اسامی ،توجه به این حرکت جهادی در همه عرصهها و
از سوی همه مسئوان در همه بخشها ،یک فرصت و غنیمت است.رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به
ادغام نهاد جهادسازندگی اشاره کرد و اظهار داشت :اوایل پیروزی انقاب اسامی ،نهادی با عنوان جهاد سازندگی
وجود داشــت که در جبههها از آن به عنوان سنگرســازان بیسنگر تعبیر میشد ولی این نهاد بهمرور زمان و در
حرکتی نادرست حذف شد.وی خاطر نشان کرد :گروههای جهادی امروز میتوانستند با یک سازماندهی درست،
تحتعنوان جهادسازندگی شکل جدیدی پیدا کرده و بسیاری از کارهای نشدنی را در کشور انجام دهند.رئیسی
با بیان اینکه نباید جریان جهادسازندگی در کشور ادغام میشد ،افزود :این نهاد یک حرکت خودجوش ،مردمی
و انقابی برای شکلدادن اقدامات عمران و آبادانی در کشور و انجام کارهایی بود که بهظاهر عنوان میشد انجام
آنها امکان ندارد.رئیس قوه قضائیه ،روحیه تشــکل و سازماندهی نیروهای جهادی و خودجوش در سراسر کشور
را از اقدامات ضروری دانســت که باید در شــهر و روســتا نتایج آن دیده شوند.رئیسی با اشاره به نقش ارزشمند
گروههای جهادی و ســازمانهای مردمنهاد در دوره تح ّول در دستگاه قضایی به دستورالعمل «نحوه مشارکت و
تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که بهمن ماه سال گذشته اباغ شد ،اشاره کرد و افزود :این دستورالعمل
مبتنی و مســتند بر قانون بوده و نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی را در اعام فساد ،پیشگیری از
وقوع جرم و کشــف جرم مشخص و تبیین کرده است.رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر نقش سازمانهای
مردمنهاد و گروههای جهادی در عرصه عدالتخواهی و آرمانخواهی بر اساس دستورالعمل یادشده ،محور دیگر
این دستورالعمل را مطالبهگری حقوق عامه توسط این نهادها عنوان کرد.رئیس دستگاه قضایی ،بُعد دیگر ایفای
نقش ســازمانهای مردم نهاد و گروههای جهادی را اصاح و بازاجتماعیشدن مجرمان دانست و افزود :کسانی
که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شدهاند ،باید اصاح شده و به جامعه بازگردند که نهادهای مردمی بهخوبی
میتوانند قوه قضائیه را در این زمینه یاری دهند.نقش گروههای جهادی و ســازمانهای مردمنهاد در پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،دیگر موضوعی بود که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
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هشدار درباره از اولویت خارج کردن اشتغال روستایی

اپیدمیکروناوموججدیدمهاجرتبهشهرها

اشتغال روستایی از کرونا چه تاثیری گرفت و در پساکرونا قرار است
کســبوکارهای روستایی چه سمت و سویی داشته باشند؟ آیا بار
دیگر شــاهد افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها خواهیم بود؟
جواب این سواات بستگی به تصمیماتی دارد که این روزها گرفته
میشود .به گزارش خبرنگار ایلنا ،در روزهای اخیر دو گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس به صورت ویژه تاثیر کرونا بر زندگی روستاییان
و عشایر را مورد بررسی قرار داد .یافتههای این دو گزارش که یکی
درباره مهاجرت شهرنشــینان به روســتاها به دلیل شیوع کرونا و
دیگری درباره تاثیر کووید  ۱۹بر کسبوکار روستاییان بود ،میتواند
به تحلیلهــای متفاوت و گاه پیچیدهای منجر شود.دهههاســت
مهاجرت از روســتاها به شــهرها به عنوان یک معضل اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی مورد بحث قرار گرفته است .این
مهاجرت عاوه بر اینکه جنبههای اجتماعی و فرهنگی خاصی دارد،
به شدت شاخصهای اقتصادی ازجمله اشتغال ،بیکاری ،تورم و  ...را
تحت تاثیر قرار میدهد .در شرایطی که سه سالی میشود ارزیابیها
نشان دهنده مهاجرت معکوس از شهرها به روستاهاست ،شیوع کرونا
ممکن است معادات را به هم بزند .هر چند در هفتههای اخیر شاهد
مهاجرت موقت از شهرها به روستاها بودهایم ،اما تاثیرات اقتصادی
کرونا بر کسبوکارهای روستایی احتماا شهرنشینان روستانشین
شده را به فکر بازگشت میاندازد و جوانان روستایی را هم وسوسه
میکند در جستوجوی کار به شهرها بروند.
از مهاجرت معکوس تا شلیک کرونا به اشتغال روستایی
«از سال  ۶۵تا  ۹۵حدود  ۱۳هزار روستای کشور ،خالی از جمعیت
شــدهاند ،اما بر اساس آمار ثبت شده از ســال  ۹۶تاکنون با رشد
جمعیت جوان در روســتاها مواجه بودهایم».ایــن اظهارات را ۱۹
اردیبهشــت امسال محمد امید (معاون توسعه روستایی و مناطق
محروم کشــور) بیان کرد؛ گفتههایی که پیش از این هم مسئوان
مختلف آن را به نحوی بیان کــرده بودند و ارزیابیهای آماری هم
موید آن اســت .در ســالهای اخیر شاهد مهاجرت معکوس به
روستاها بودهایم .این مهاجرت عمدتا به دلیل جذابیتهایی است که
در روستاها ایجاد شده است ،یعنی اینکه طرحهایی اجرا شده و برخی
از کارآفرینان را ترغیب به فعالیت اقتصادی در روستاها کرده است.
بررسیها نشان میدهد کارآفرینان شهری بیشتر متمایل به فعالیت
در بخش گردشگری روستاها هستند ،هر چند کشاورزی مکانیزه و
دامپروی مدرن نیز آنها را به روستاها میکشاند.به نظر میرسد بعد
از دههها تمایل به مهاجرت به روســتاها ،حاا ورق برگشته است و
عاوه بر اینکه جوانان روستایی دیگر چندان به فکر شهرنشین شدن

نیستند ،شهرنشینان نیز برای کار و زندگی به روستاها میروند .در
این بین بهبود زیرســاختها میتواند تا حد زیادی موثر واقع شده
باشد .کمبودهای زیادی از این نظر در روستاهای کشور هست ،اما
برق رسانی ،آبرســانی ،گازکشی ،ساخت جاده و راههای ارتباطی
و مهمتر از آن ،متصل شــدن روستاییان به اینترنت ،همگی باعث
شده جذابیتهای زندگی روستایی افزایش یابد .عاوه بر این ،آلودگی
شهرها ،ترافیک و معضات زندگی شهری بیتاثیر در افزایش تمایل
به زندگی در روستاها نبوده است.هر چند دایل ذکر شده بسیار مهم
هستند ،اما وزن همگی آنها شاید به اندازه وزنی که اشتغال روستایی
در ماندگاری یا مهاجرت روستاییان دارد نباشد؛ بیتردید طرح وام
اشتغال روستاییان و عشــایر که دو سالی است پرداخت میشود،
یکی از اصلیترین مشوقهای ماندگاری روستاییان در زادگاه خود
و مهاجرت شهرنشینان به روستاها بوده است.معاون توسعه روستایی
و مناطق محروم کشــور میگوید :حدود یک و نیم میلیارد دار از
صندوق توســعه ملی در اختیار مجموعه روستایی قرار گرفته که
تاکنون بیش از  ۱۲هزار میلیارد تومان از این مبلغ به هدف نشسته،
طوری که تاکنون  ۲۰۰هزار موقعیت شغلی در روستاها ایجاد شده
اســت .در سال جدید هم پیشبینی میشــود با تدوین طرحهای
جدید روستایی حدود پنج هزار میلیارد تومان برای توسعه روستایی
صرف و هزینه شود.در این بین دو موضوع مهم وجود دارد .اول اینکه
اشتغال روستایی که به واسطه پرداخت وام رونق گرفته بود ،با توقف
اعطای وامها ممکن است درجا بزند و مهمتر اینکه کسبوکارهای

رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس تشریح کرد:

برای ارسال دارو به ایران ،سه ماه
کاغذبازیمیشود
رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس اظهار داشت :دولت ترامپ از کانال
 SHTAاستفاده تبلیغاتی میکند و ادعای راهاندازی کانال بشردوستانه
میکند اما در عمل اجازه اســتفاده را نمیدهد.به گزارش ایلنا ،کانال
بشردوستانه موسوم به شتا  SHTAکه زیر نظر خزانهداری آمریکا است،
از  ۳۰ژانویه  ۲۰۲۰در ســوئیس آغاز به کار کرده تا دارو و تجهیزات
پزشــکی ،اقام کشاورزی و خوراکی مســتثنی از تحریمهای ایاات
متحده به ایران صادر شوند .در آن هنگام سفارت سوئیس در تهران هم
در توییتی با اعام راه افتادن این کانال نوشت« :روز نقطه عطف مهم
پس از اولین پرداخت موفق برای محموله دارویی ،به طور آزمایشی ،و
آماده شدن بستر ساز و کار مالی جهت تحویل کااهای انساندوستانه،
تامین اقام کشاورزی ،غذایی ،دارویی و تجهیزات پزشکی .با تشکر از
تمامی مقامات ایرانی ،سوئیســی و آمریکایی ».اما دیلی بیست اخیرا
در گزارشی با عنوان « ایران از کانال بشردوستانه آمریکا هیچ چیز به
دســت نیاورده است » به بررسی آخرین وضعیت این کانال پرداخته
است و براســاس آن دولت سوئیس تایید کرده کانال بشردوستانهای
که دولت ترامپ برای عرضه دارو و ســایر تجهیزات پزشکی به ایران
راهاندازی کرده اســت – یک نمایش سیاسی حسابشده از همدردی
در میان تحریمهای بیرحمانه آمریــکا -در حقیقت برای انجام هیچ
دادوســتدی که بتواند جان انسانها را نجات بدهد مورد استفاده قرار
نگرفته است .فابیان ماینفیش ( ،)Fabian Maienischسخنگوی دبیرخانه
دولتی امور اقتصادی سوئیس که نظارت بر این کانال را برعهده دارد به
دیلی بیست گفت« :هنوز هیچ داد و ستدی انجام نشده است .با توجه
به همهگیری کووید ،۱۹-متاســفانه این روند کلی بسیار آهستهتر از
انتظارات است».شریف نظام مافی ،رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس،
در گفتوگو با ایلنا در مورد وضعیت این ســازوکار بشردوستانه اظهار
داشت :در واقع این کانال مانند یک قلک است و باید پولی در داخل آن
باشد تا کاربردی شود ،وقتی آمریکا اجازه نمیدهند پولی به این حساب
واریز شــود مشخص است که این سازوکار عملی نمیشود .متاسفانه
دولت ترامپ از این کانال مالی استفاده تبلیغاتی کرده و ادعای راهاندازی
کانال بشردوســتانه میکند اما در عمل اجازه استفاده را نمیدهد.وی
در مورد احتمال ورود شــرکتهای غیر سوئیسی به این کانال مالی
گفت :شرکتهای سوئیسی و یا شرکتهایی خارجی که در سوئیس
دفتر دارند و مالیات میپردازند ،میتوانند از این کانال استفاده کنند.
باید توجه داشت بیشتر شرکتهای بزرگ غات جهان مانند کارگیل
و بونگی در ژنو دفتر دارند که یک موضوع استراتژیک برای ما است و
در واقع کفایت میکند .چون به غیر از اینستکس که برای شرکتهای
اروپایی است ،کانال  SHTAشرکتهای بزرگ غات جهان را نیز شامل
میشود که میتواند در تامین  ۲۰میلیون تن نیاز غات ما کمک کند،
اما تمامی این مســائل در گرو واریز پول به حســاب است.نظام مافی
تصریح کرد :وقتی تمام منابع بانک مرکزی در سراسر جهان قفل شده،
بانک مرکزی نمیتواند این حساب را پر کند یعنی طرف ایرانی اصا
مقصر نیست ،با وجود اینکه طرف مقابل تصویب کرده از این کانال برای
کااهای بشردوستانه استفاده کنند اما در عمل این اجازه را نمیدهد.
برای اینکه پولهای بلوکه شده بانک مرکزی در ژاپن ،هند و چین وارد
این کانال شود باید مجوز خزانه داری آمریکا را داشته باشد ،آنها نیز مانع
این میشوند و این کار را مشکل کرده است.

با تصویب مجلس

جریمه ارز خروجی 4
برابر بهای ریالی آن
تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسامی جریمه
نقــدی ارز ورودی را یک تــا دو برابر بهای
ریالــی آن و جریمه نقــدی ارز خروجی یا

روستایی هم به نوبه خود از کرونا متاثر شدهاند.بر اساس گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس که به تاثیر کرونا بر کسبوکارهای روستایی و
عشایر میپردازد اقامتگاههای گردشگری روستایی تعطیل شده و به
دلیل ممنوعیتهای مسافرتی ،ورودی گردشگران به روستاها کاهش
اساسی داشته است .به تبع این موضوع ،درآمد ناشی از فروش صنایع
دستی و سایر محصوات در روستاها به گردشگران نیز تقریبا به صفر
رسیده است .در این دوره بسیاری از روستاییان ،به دلیل تعطیلی،
حتی قادر به فروش محصوات خود در بازارهای محلی هم نبودهاند.
در سالهای گذشــته ،محصوات فراوانی اعم از سبزی ،تخم مرغ
و غیــره چه از محل عرضه به ســاکنان بومی و چه از محل عرضه
به گردشگران به فروش میرســید ،ولی این میزان با شیوع کرونا
به حداقل خود رســید.در چنین شرایطی آینده اشتغال روستایی
چیست؟ و به تبع آن مهاجرت از روستاها به شهرها یا برعکس چه
روندی را طی میکند؟
احتمال معکوس شدن مهاجرت معکوس
مهاجرت معکوس تعبیری است که از آن برای مهاجرت شهرنشینان
به روستاها استفاده میشود؛ یافتههای آماری نشان میدهد که در
دو سه سال اخیر روند مهاجرت معکوس شده و این بیشتر شهریها
هستند که به روستاها میروند.محمد شکیب بستکی (کارشناس
توسعه روستایی) درباره شــرایط پیش آمده و تاثیر آن بر اشتغال
روستایی عنوان میکند :شــیوع کرونا کسبوکارهای روستایی را

اقــدام به خروج ارز را دو تا چهار برابر بهای
ریالــی تعیین کردند.نماینــدگان مجلس
شــورای اسامی در جلســه علنی دیروز-
یکشــنبه  -ایحه اصاح قانــون مبارزه با
قاچاق کاا و ارز -ارجاعی از جلسه علنی-
را تصویب کردند.بنابر ماده  ۲۴طرح اصاح
قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز ،بند ت ماده
 ۱8قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز اصاح
شد به این ترتیب؛ جریمه نقدی ارز ورودی،
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نیز به شــدت تحت تاثیر قرار داده است .این مهم به ویژه در بخش
گردشــگری و صنایع دستی به چشم میآید .اینکه در مضیقه قرار
گرفتن روستاییان به دلیل شیوع کرونا چه تاثیری بر مهاجرت دارد،
بســته به رویکردهایی است که پیش میگیریم.او توضیح میدهد:
در سالهای اخیر شاهد مهاجرت معکوس به روستاها بودهایم .این
مهاجرت عمدتا به دلیل جذابیتهایی اســت که در روستاها ایجاد
شده است ،یعنی اینکه طرحهایی اجرا شده و برخی از کارآفرینان
را ترغیب به فعالیت اقتصادی در روســتاها کرده اســت .بررسیها
نشان میدهد کارآفرینان شهری بیشتر متمایل به فعالیت در بخش
گردشگری روستاها هستند ،هر چند کشاورزی مکانیزه و دامپروی
مدرن نیز آنها را به روستاها میکشاند.این کارشناس توسعه روستایی
با اشــاره به توقف ثبتنام برای پرداخت وام اشــتغال روستاییان
میگوید :اینکه طرح به پایان برســد و دیگر کســی نتواند چنین
وامهایی را بگیرد باعث کند شدن مهاجرت و ماندگاری در روستاها
میشــود .به نظر نمیرسد در شرایط کنونی منابع ازم برای ادامه
چنین طرحهایی وجود داشته باشد ،همانطور که بهبود زیرساختها
نیز بودجه میخواهد و معلوم نیست چگونه این بودجه تهیه خواهد
شد .حدود یک و نیم میلیارد دار از صندوق توسعه ملی در اختیار
مجموعه روستایی قرار گرفته که تاکنون بیش از  ۱۲هزار میلیارد
تومان از این مبلغ به هدف نشســته ،طوری که تا کنون  ۲۰۰هزار
موقعیت شغلی در روستاها ایجاد شده است .در سال جدید هم پیش
بینی میشــود با تدوین طرحهای جدید روستایی حدود پنج هزار
میلیارد تومان برای توســعه روستایی صرف و هزینه شوداو با بیان
اینکه اگر قبا میگفتیم مهاجرت از روستا به شهر باا و پایین دارد
و معلوم نیست در مقصد دقیقا چه اتفاقی میافتد ،اکنون باید بگوییم
هیچ چشمانداز روشنی نیست ،عنوان میکند :با شیوع کرونا بسیاری
از مشاغل رسمی و غیررســمی در شهرها از بین رفتهاند .ظرفیت
شهرها برای ایجاد اشتغال کم شده ،حال آنکه این ظرفیت همچنان
در روستاها بااست .بر این اساس باید بهبود زیرساختها و کمک
به اشتغال روســتایی در اولویت قرار گیرد تا شاهد معکوس شدن
مهاجرت معکوس نباشیم و به خانه اول برنگردیم.
اشتغال پایدار در روستاها
وقتی گمانهزنیها درباره وام اشتغال روستایی داغ بود ،کارشناسان
هشدار میدادند که این وام باید هدفمند اعطا شده و منجر به اشتغال
پایدار شــود ،نه اینکه روستاییان با دریافت آن بدهکار شوند .شاید
اکنون وقت امتحان پس دادن وام اشتغال روستاییان است ،اما این به
معنای برداشتن حمایتها از اشتغال روستایی نیست.

یک تــا دو برابر بهای ریالــی آن و جریمه
نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز ،دو
تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد
ضبط ارز انجام نشــده و تنها معادل بهای
ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی أخذ می
شــود.نمایندگان همچنین ماده  ۲۵ایحه
اصاح قانون مبارزه بــا قاچاق کاا و ارز را
بررسی و تصویب کردند و تبصره یک ماده
 ۱8قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز به این

ترتیب اصاح شد؛ «عرضه یا فروش کاای
قاچاق موضوع ایــن ماده ممنوع و مرتکب
عاوه بر ضبط کاا به حداقل مجازات های
مقرر در این ماده محکوم می شود .چنانچه
عرضه یا فــروش کاای قاچــاق از طریق
رســانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه
اجتماعی ،تارنما ،پیامــک یا تلفن صورت
پذیرد ،مرتکب عاوه بر ضبط کاا به دوبرابر
ارزش کاای قاچاق محکوم می شود».
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گزیده خبر
تسهیات اصناف تا پایان هفته واریز میشود

پرداخت  1۶میلیون تومان به ازای هر کارگر
و با تنفس  3ماهه
نماینده وزیر صمت در اصناف کشــور گفت :قرار اســت که کارفرمایان به ازای
هر کارگری که از اســفند ماه تاکنــون در بنگاههای اقتصادی خود دارند ،مبلغ
 ۱۶میلیون تومان وام با بهره  ۱۲درصد با تنفس  ۳ماهه پرداخت شــود.ابراهیم
درســتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،درخصــوص پرداخت وامهای بنگاههای
آسیبدیده گفت :طی جلســهای که برگزار شد ،اعام کردیم که به غیر از ۱۳
گروه آســیبدیده  ۵8گروه دیگر نیز وجود دارند و قرار است که کارفرمایان به
ازای هر کارگری که از اسفند ماه تاکنون در بنگاههای اقتصادی خود دارند ،مبلغ
 ۱۶میلیــون تومان وام با بهره  ۱۲درصد با تنفس  ۳ماهه پرداخت شــود .وی
ادامه داد :شاید این میزان ناچیز باشد ،زیرا با توجه به تحریمها و کاهش شدید
قیمت نفت دولت در وضعیت اقتصادی مناسبی به سر نمیبرد ،بنابراین نمیتوان
توقع بیشتر داشت .اما امیدواریم که بتواند بخشی از زیانهای اصناف را جبران
کند ،زیرا اغلب اصناف زیانهای فراوانی را متضرر شدهاند که گاها آنها را تا مرز
ورشکستگی پیش برده است.درســتی درخصوص زمان پرداخت این وامها نیز
گفت :بر طبق مذاکرات صورت گرفته احتماا تا پایان این هفته پرداخت شــود
تا بتوانیم باری از دوش کارفرمایان برداریم ،زیرا اصناف با همکاری خود با دولت
حسن نیت خود را نشــان دادهاند.نماینده وزیر صمت در اصناف کشور با اشاره
جلسات صورت گرفته با سازمان تامین اجتماعی نیز گفت :با سازمان بیمه تامین
اجتماعی مذاکره شده و مقرر است که سازمان بیمه تامین اجتماعی حداقل سهم
کارفرما را اخذ نکند ،تا کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند ،چراکه اگر کارفرما
کارگرش را تعدیل کند او از سازمان بیمه تامین اجتماعی بیمه بیکاری خواهد
گرفت ،بنابراین ضرر دولت بیشتر خواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

تسهیل فرایند صدور شماره اقتصادی برای
کسب و کارها
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ،از حذف مرحله راستیآزمایی
در فرایند ثبت نام فعاان اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور جهت
دریافت شماره اقتصادی خبر داد.به گزارش دیروز یکشنبه سازمان امور مالیاتی،
محمود علیزاده با اشاره به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای
منویات رهبر معظم انقاب ،مبنی بر روان ســازی و تسهیل فضای کسب و کار
و ایجاد پنجره واحد شــروع کسب و کار ،گفت :با همکاری سازمان امور مالیاتی
کشــور و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،زمینه سهولت شروع
کســب و کار بنگاه های اقتصادی و تســهیل در اخــذ مجوزهای ازم از جمله
شماره اقتصادی فراهم شد.وی اضافه کرد :سازمان امور مالیاتی کشور در همین
راســتا ،پیشنهاد اصاح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره ( )۳ماده  ۱۶۹قانون
مالیات های مســتقیم را به وزیر امور اقتصــادی و دارایی مطرح کرده بود که با
موافقت وی ،فصل دوم آیین نامه اجرایی تبصره مذکور ،اصاح و به امضا رسید
و با صدور بخشــنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ،گام  ۴۵در سامانه
مالیاتی ،در خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.علیزاده خاطرنشان
ســاخت :در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان که در همین راستا صادر
شد ،اشــخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کســب و کار از اصناف و
اتحادیه ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی به محض ثبت در
اداره ثبت شرکت ها ،در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبتنام شده تلقی
می شوند و اطاعات هویتی آنها ،به صورت برخط یا غیر برخط ،به سازمان امور
مالیاتی کشــور منتقل شده و همچنین ،شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه
ملی اشــخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد
می شود.
از سوی وزیر اقتصاد

شرایط صدور کد اقتصادی برای مؤدیان
مالیاتی تغییر کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشــنامهای شــرایط صدور کد اقتصادی برای
اشــخاص حقیقی و حقوقی را تغییر داد که این تغییرات شــامل حذف گواهی
ثبت نام ارزش افزوده و مرحله  ۴۵ثبت نام مالیاتی و تبدیل کد ملی اشــخاص
حقیقی به کد اقتصادی اســت.به گزارش ایسنا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در
بخشــنامهای اعام کرد که تمامی اطاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای
تخصیص کد اقتصادی به اشخاص حقوقی به صورت الکترونیکی از سازمان ثبت
اسناد و اماک کشور و مراجع ذیصاح صدور مجوز دریافت و بدون نیاز به حضور
مؤدی در شعب سازمان امور مالیاتی ،کد اقتصادی تخصیص داده شود .همچنین
بر اساس این بخشنامه برای اشخاص حقیقی با دریافت اطاعات از مراجع صدور
مجوز یا پس از ثبتنام در ســامانه امور مالیاتی بافاصله ثبت نام انجام شــود.
براساس مفاد این بخشنامه ،برای اشخاص حقوقی شناسه ملی به عنوان شماره
اقتصادی و برای اشخاص موضوع ماده ( )۲قانون و صاحبان مشاغل پس از ثبت
نام ،شماره اقتصادی با بهره گیری از شناسه یا شماره ملی آنها صادر خواهد شد.
عاوه براین ،مادامی که برای اشخاص موضوع ماده ( )۲قانون و صاحبان مشاغل،
کد اقتصادی جدید صادر نشــده باشد ،حسب مورد از شناسه ملی ،شماره ملی،
شناســه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشــخاص خارجی استفاده خواهد
شــد.گفتنی اســت که این دو اقدام میتواند زمان صرف شده برای شروع یک
کسب و کار در کشور را که از جمله زیرشاخصهای نماگر سهولت انجام کسب
و کار ()Doing Businessاست ،با ارتقای قابل توجهی روبرو کند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
برای اولین بار در کشور به بهره برداری می رسد

تله متری شبکه فاضاب در اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان اعام کرد:
برای اولین بار در کشور پروژه تله متری شبکه فاضاب با
پیشرفت بیش از  8۵درصد در آینده نزدیک در اصفهان در
مدار بهره برداری قرار می گیرد.مهندس هاشم امینی ایجاد
زیر ساخت ها را برای اجرای این پروژه ضروری دانست و
اظهار داشت :هم اکنون  ۱۰فقره فلومتر در  ۳۰نقطه که خطوط اصلی شبکه در آنجا
قرار دارد نصب شده و در  7نقطه در اطراف سرشاخه های شبکه فاضاب ،باران سنج
نصب گردیده است .وی هدف از تله متری شبکه فاضاب را مدیریت حجم ورودی
فاضاب به خطوط اصلی و تصفیه خانه ها برشمرد و اعام کرد :با اجرای پروژه تله
متری شبکه فاضاب حجم ورودی فاضاب در هنگام بارندگی به شبکه ،کنترل می
شود .مهندس امینی افزود:در هنگام بارندگی بطور ناخواسته حجم زیادی آب باران
به سمت شبکه فاضاب هدایت می شود که این رویداد عاوه بر پس زدگی فاضاب
در منازل مسکونی و واحدهای تجاری تاسیسات فاضاب را هم با مخاطراتی مواجه
می کند.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه
تاسیسات فاضاب تنها برای جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضاب خانگی طراحی
شده است تصریح کرد :با اجرای پروژه تله متری شبکه فاضاب ،ورود فاضاب های
غیر خانگی به شــبکه مورد شناســایی قرار می گیرد ،چرا که ورود فاضاب های
غیرخانگی به شبکه در فرایند تصفیه اختااتی بوجود می آورد.

تاش برای بازگشت جریان آب به اعماق البرز
افزایش جمعیت  ،آبیاری سنتی کشاورزی و حفر بی رویه
چاه های غیر مجاز در دهه های اخیر سبب شده تا جریان
آب در سفره های زیر زمینی استان البرز به کمترین سطح
خود در این برهه زمانی برسد.استان البرز به گستره پنج
هزارو  8۰۰کیلومتر مربع از دهه  ۵۰آماج مهاجرت های
بی رویه از نقاط مختلف کشور قرار گرفت و شهرستان های آن به صورت ناگهانی با
سیل جمعیت مواجه شدند.بررسی های آماری بیانگر آن است که استان البرز یکی از
متراکم ترین استان های کشور به نسبت جمعیت و جغرافیای طبیعی بوده و همین
امر ســبب شده تا هر روز از پهنه اراضی کشــاورزی ،باغی و ملی آن کاسته شود.
برداشت های بی رویه ها منابع آب سطحی و زیر زمینی استان البرز برای مصارف
آشامیدنی ،کشاورزی و صنعتی در کنار حدود ۲دهه خشکسالی وکم بارشی معلول
دیگری به نام خشکیدگی دشت ها  ،توسعه مناطق بیابانی و دور شدن آب از دسترس
مردم را پدید آورد به طوریکه میزان دسترسی به آب های زیر زمینی البرز از حدود
 ۱۰تا  ۱۵متری زمین در دهه  7۰به حدود  ۳۰۰متر در زمان کنونی رسانده است.
با این اوصاف آنچه می تواند در این وضعیت نامطلوب آبی ،استان پرجمعیت البرز را
از آثار مخرب کم آبی نجات دهد اجرای طرح های مختلف و درازمدت آبخوانداری
و آبخیزداری در کنار مدیریت مصرف بهینه آب است که با مشارکت مردم  ،جوامع
محلی و دستگاه های اجرایی تحقق پذیر است .
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تقاضاینفتتاانتهایماهمیازعرضهآنبیشترمیشود

رئیس بخش کاا در بانک گلدمن ساکس ،گفت :تقاضای نفت تا انتهای این ماه میتواند به اندازه کافی رشد کرده و از عرضه آن بیشتر شود.به گزارش
خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی ،جفری کوری ،رئیس بخش کاا در بانک گلدمن ساکس ،گفت :تقاضای نفت تا انتهای این ماه میتواند به اندازه کافی
رشد کرده و از عرضه آن بیشتر شود.او اشاره کرد :بخش بزرگی از این رویداد به علت کاهش تولید نفت از سوی همه تولیدکنندگان بزرگ است.کوری
اضافه کرد :هرچند حدود  ۱.۲میلیارد بشکه نفت در انبارهای نفت جهان وجود دارد و پیش از اینکه قیمتها بخواهند رشد کنند ازم است این ذخایر
مصرف شوند .این اتفاق در سه مرحله انجام خواهد شد.در مرحله اول نفت ذخیره شده روی نفتکشهای جهان که ذخیره آن هزینه باایی را برای تاجران
به همراه آورده است باید به مصرف برسد .این منطقی به نظر میرسد که تولیدکنندگان و تاجران برای حذف هزینههای باای این نفتکشها اولین هدف
خود را خاص شــدن از شــر این ذخایر قرار دهند .طبق پیشبینی کوری ،این اتفاق در سه ماهه سوم امسال رخ خواهد داد .حجم ذخایر نفتیای که
از روی این نفتکشهای حذف خواهد شد برابر با  ۴۵۰میلیون بشکه خواهد بود.کوری میگوید :در  ۳ماهه چهارم امسال ذخایر نفت انبارهای خشکی
هم شروع به کاهش خواهند و تا  ۴۰۰میلیون بشکه از آنها کم خواهد شد.رئیس بخش کاای بانک گلدمن معتقد است :افزایش قیمت نفت فع ًا اتفاق
نخواهد افتاد .در صورتی که قیمت نفت برنت به باای  ۳۰دار برود ،این باعث خواهد شد که تولیدکنندگان به افزایش تولید تشویق شوند و افزایش
تولید مجددا ً قیمتها را پیاان بیاورد.کوری اشاره کرد که تقاضای نفت در اواسط آوریل  ۳۰میلیون بشکه در روز نسبت به قبل از بحران کرونا سقوط
کرد و حاا  ۱۹میلیون بشکه در روز کمتر از سطح قبل از بحران کرونا است .احتمااً در ماههای ژوئن و جوای تقاضای نفت  ۱۲میلیون بشکه در روز
کمتر از سطح قبل از کرونا میشود و در در ماه آگوست تنها  ۶-۵میلیون بشکه در روز کمتر از سطح قبلی خواهد بود.
آثار قرنطینه ناشی از ویروس کرونا پررنگتر شد

نصف شدن تقاضای سوخت هند
تقاضای سوخت هند در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۵۰
درصد کاهش یافته است.به گزارش اقتصاد آناین؛ همزمان با تشدید قرنطینه برای
مقابله با گسترش ویروس کرونا در سراسر دنیا و محدودیت های تردد و سفر ،هند
نیز با اعمال این محدودیت ها با آثار اقتصادی آن مواجه بوده است .این محدودیت
ها از  ۲۴مارس در این کشور آغاز و وضعیت قرنطینه تا  ۱7می توسط دولت هند
تمدید شده است.گزارشهای منتشر شده از سوی مقامات دولت هند در خصوص
مصرف ســوخت ،حکایت از مصرف  ۹.۹۳میلیون تنــی دارد .این کمترین میزان
مصرف از ســال  ۲۰۰7تاکنون است.براساس این گزارش فروش فرآوردههای نفتی
هند در دو هفته اول آوریل سال جاری میادی  ۴۵.8درصد کمتر از مدت مشابه
سال قبل بوده است.همچنین آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAدر جدیدترین گزارش
خود اعام کرده که مصرف ســوخت ساانه هند در سال  ۲۰۲۰بیش از  ۵درصد
کاهش خواهد یافت .میزان مصرف گازوئیل ،که به طور گسترده برای حمل و نقل
سنگین و همچنین برای نیازهای کشاورزی در هند مورد استفاده قرار میگیرد ،در
مقایسه با سال گذشته حدود  ۵۵.۶درصد (معادل  ۳.۲۵میلیون تن) کاهش یافته
است.فروش بنزین  ۶۰.۶درصد نسبت به سال گذشته میادی کاهش داشته و به
 ۰.۹7میلیون تن رسیده است .مصرف گاز مایع ( )LPGبه جهت مصرف در بخش
خانگی (پخت و پز)حدود  ۱۲.۱درصد افزایش داشته و به  ۲.۱۳میلیون تن رسید،
در حالی که فروش نفتا با  ۹.۵درصد کاهش به  ۰.8۶میلیون تن رسید .آمار خرده
فروشی گازمایع نیز حکایت از افزایش مصرف  ۲۱درصدی در نیمه اول آوریل نسبت
به مدت مشابه در سال گذشته میادی دارد.

ریسک باای وقوع سیل در برخی استانها

نان نفتکش ها در روغن سقوط قیمت نفت

تهران -ایرنا -پژوهشــکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات
آب اعام کرد :گزارش پیشبینی هفتگی بارش در کشور نشان میدهد وقوع
سیاب در استانهای آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،اردبیل ،خراسانرضوی
و خراسانشــمالی با ریسک باا پیشبینی شده است.به گزارش روز یکشنبه
روابط عمومی موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو ،مقادیر تجمعی بارشهای
پیشبینی شده در هفته اول ( ۲۰الی  ۲۶اردیبهشت) و دوم ( ۲7اردیبهشت
الی  ۲خرداد) در سطح کشور ،نشان میدهد که احتمال وقوع بارش در هفته
اول به طور عمده در نواحی شــمالی و شمالغرب کشور پیشبینی میشود
که در استانهای آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،اردبیل ،خراسانرضوی و
خراسانشمالی میتواند با ریسک وقوع سیاب همراه باشد.همچنین با توجه
به چشــمانداز بارش پیشبینی شــده برای هفته دوم ،وقوع بارش در نواحی
شمالی و بخشهایی از غرب کشور مورد انتظار است.پیش بینیهای ارائهشده
در گزارش با بهکارگیری نتایج حاصل از اجرای مدل منطقهای و دریافت نتایج
مربوط به مدلهای جهانی پیشبینی بارش تهیه شده است .موسسه تحقیقات
آب ،وضعیت بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری لغایت  ۱8اردیبهشت ماه
 ۱۳۹۹توسط پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب
اعام کرد :بر اســاس اطاعات بارش ثبتشده در ایستگاههای وزارت نیرو ،از
ابتدای ســال آبی  ۹8-۹۹تاکنون ( ۱8اردیبهشت  )۹۹متوسط بارش کشور
حدود  ۳۰۱میلیمتر بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته  ۱8.۲میلیمتر (۶
درصد) کاهش و نسبت به متوسط  ۵۱ساله اخیر 7۶.۳ ،میلیمتر ( ۳۴درصد)
افزایش نشان میدهد.

شیوع کرونا و کاهش تقاضای نفت پاایشگاه ها ،حجم ذخیره آن را افزایش داده که
در نتیجه منجر به رشد فزاینده قیمت کرایه حمل آنها شده است.به گزارش خبرنگار
مهر ،بی ثباتی در بازار نفت ،قیمتهای ارزان نفت خام و کاهش تقاضای فراوردههای
نفتی که در نتیجه شــیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد منجر به افزایش کرایه حمل
تانکرهای حمل فراورده در آوریل  ۲۰۲۰میادی (فروردین  -اردیبهشت  )۹۹شد.به
گفته مدیر عامل شرکت کشتی رانی آردمور (  ) Ardmoreمعمواً هنگام نوسانات و
رکود سایر بخشهای صنعت ،بازار نفتکشها تقویت میشود .در همین راستا نرخ
کرایه نفتکشهای سایز متوسط ( )MRاز سه هفته پیش تاکنون با حدود  ۴۵درصد
افزایش نســبت به فصل اول به  ۲8هزار و  ۲۰۰دار در روز رسید.مؤسســه انرژی
پلتس طی گزارش مطرح کرد که درآمدها برای کشتی  MRدر هفته گذشته ،برای
یک سفر دریایی  ۵۵روزه به  7۲هزار دار در روز افزایش یافته است .بخشی از این
افزایش بی سابقه در نرخ کرایه کشتیهای  ،MRبه علت کاهش میزان فضای خالی
نفتکشها در سطح جهان بود به طوری که طبق گزارش اداره انرژی آمریکا ،حدود
 ۲۰درصد از ظرفیت جهانی نفتکشها به عنوان ذخایر شناور مورد استفاده گرفته
اســت و با تداوم مازاد عرضه فراوردههای نفتی در فصل دوم سال میادی و بعد از
آن و کاهش نیافتن تولید پاایشــگاهها ،در ادامه سال  ۲۰۲۰میادی نیز میتواند
بیشــتر افزایش یابد.به گزارش خبرنگار مهر ،در مورد سفرهای دریایی طوانیتر،
درخواستهایی جهت کند کردن سرعت حرکت به مقاصد و سایر اخالها مانند
معطلی کشتی در هنگام تخلیه بار ،باعث تقویت بیشتر بازار تانکرهای فراورده شده
است .اگرچه بررسیها نشان میدهد در دو هفته گذشته ،به علت تعلل در اقدامات
تعمیراتی در اروپا و آمریکا نرخ کرایه کشتیهای  MRکاهش یافت.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

خودروسازان شفاف سازی کنند مقصر آشفتگی بازار کیست

وزیــر صنعت ،معــدن و تجــارت ،مدیران دو شــرکت بزرگ
خودروسازی کشور را به شورای معاونین این وزارتخانه فراخواند
و با آنها اتمــام حجت کرد و با تاکید به ضرورت مدیریت تقاضا
با افزایش تولید از ۹۰۰هزار دســتگاه به یک میلیون و ۲۰۰هزار
دســتگاه ،به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد
با تمام قوا و با بکارگیری همه ظرفیتهای موجود برای افزایش
تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹اقدام کنند.به گزارش
شاتا ،رضا رحمانی تاکید کرد :خودروسازی کشور برای دستیابی
به اهداف مدنظر افزایش تولید ،نیازمند یک کار جهادی هستند
و باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل آشفتگی بازار کیست
و منافع چه کســانی از این اتفاق تامین می شود که به آن دامن
می زنند.وی افزود :در طول سال  ۹۸اقدامات اساسی برای اصاح
ساختار صنعت خودروسازی ،فروش اموال غیر مولد ،اصاح روابط
با قطعه ســازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار گرفت
ولــی بحت واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته اســت و انتظار
دارم در ســریع ترین زمان ممکن گزارشی از روند اقدامات ارائه
شود.رحمانی با اشــاره به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در
خصوص خودروســازی کشــور ،اضافه کرد :ایشان تکلیف ما را
برای رعایت برخی الزامــات در خصوص این صنعت به ویژه در
شاخص های کمی و کیفی تعیین نموده اند و وزارت صمت برای
تامین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.وی تصریح کرد :عاوه بر
ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو ،مدیران
خودروسازی باید نسبت به اصاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان
در سایت های فروش خودروسازان و شفاف سازی روند جاری با
تمام ظرفیت های ممکن برای اعتماد سازی میان آحاد مختلف
جامعه گام بردارند؛ مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز
برخی آشفتگی های اخیر بازار خودرو ،خودروسازان منافع خاصی
نداشته و حتی متضرر نیز می شوند.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
پاسخ وزیر ارتباطات به سوالی درباره «علت
آشفتگی بازار موبایل»

احتکار و کاهش
واردات

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات کاهش
واردات به دلیل تعطیلی کارخانههای تولیدی در
کشورهای تولیدکنندهای مثل کره جنوبی و چین

تاشهای صورت گرفته در طول یک ســال گذشــته ،به سبب
و برخی خبرســازی های منفی از ســوی افراد سودجو و حاشیه
سازی های تعدادی از واردات چی ها ،انتظارات تورمی و همچنین
حرکت نقدینگی جامعه به ســوی آن ،دچار چالش جدی شده
است که فقط می توان با شفاف سازی از این بحران عبور کند.

برخورد جدی با قیمت سازی های کاذب
رحمانی گفت :به عنوان نمونه اقدام برخی ســایت های فروش
خودرو در قیمت سازی های کاذب و هیجانی از مواردی است در
بروز این شرایط موثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور
حتماً با آنها برخورد خواهیم کــرد.وی افزود :یکی از ضروریات
توســعه این صنعت توجه به تجربیات موفق سایر کشورها روی
موضوع پلتفرم مشترک و موتور مشترک در تولیدات است که می
تواند در عمل به کاهش قیمت تمام شده محصوات نیز بیانجامد
که هنوز اقدامات ازم با وجود تاکیدات ســال گذشته عملیاتی
نشده و عملکرد خودروسازان کافی نبوده است.
تاکید کرد :همزمان با اصاح فرایندهای فروش ،موضوع افزایش
تولیدات با جدیت تمام در دســتور کار قرار گیرد و ضرورت دارد
خودروســازان به گونه ای شــفاف عمل کنند که نتایج اقدامات
برای مردم ملموس و مورد حمایت آنها قرار گیرد و بطور مستمر
اقدامات انجام شده به مردم گزارش شود.
برنا مه ریزی برای فعالیت قطب جدید خودروســازی در
کشور
رحمانــی گفت :وزارت صمت برای پر کــردن فاصله موجود در
روند عرضه و تقاضا ،بحث راه اندازی قطب جدید خودروسازی و
احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری

و احتمال احتکار بعضی از گوشــیهای وارداتی
را دلیل آشــفتگی بازار موبایل دانست.به گزارش
ایســنا ،به دلیل شــیوع کرونا در جهان و از یک
طرف خانهنشینی مردم و از طرف دیگر تعطیلی
بسیاری از تولیدکنندگان گوشی ،ساخت این کاا
با مشــکاتی همراه شــده و در ایران هم مشکل
واردات به این معضات اضافه شــد .همچنین در
حالی که ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن
تمرکز بر آموزش آناین در دانشگاهها و استفاده

مــی کند و حتما جلوی هرگونه جوســازی را خواهیم گرفت و
روند موجود را متوقف خواهیم کرد.وی افزود :مقام معظم رهبری
اخیرا ً به عناوین مختلف از صنعت خودروســازی نام برده اند که
باید هر یک از دســتورات و موارد مورد نظر ایشان ،احصا و مورد
پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.رحمانی ادامه داد:
هم اکنون بر خاف ســایر کشــورها که به واسطه شیوع کرونا،
صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است ،در کشور
ما تقاضای بازار افزایش یافته که عاوه بر غیر عادی بودن شرایط،
نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط
موجود است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریــح کرد :این صنعت با وجود

از اپلیکیشنهای آموزشــی توسط دانشآموزان
تقاضای موبایل را در بــازار افزایش داده ،کمبود
جهانی کاا ،باا رفتن نرخ ارز و بسته شدن مرزها
و محدودیتهای ترانزیتی بــرای واردات ،منجر
به گرانی این کاا شــده است.در این راستا یکی
از کاربــران توییتر از وزیر ارتباطــات درباره بازار
آشــفته موبایل پرســید .او به مشکل تخصیص
ارز و ثبت ســفارش اشــاره کرده و گفت در بازار
دبی قیمت برندها چنــدان تغییری نکرده اما در
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ضرورت اخذ مالیات از حاشیه سود مالیات
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت اعام کرد :یکــی از راهکارهای
پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد
نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز میکنیم ،اخذ
مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد
خودرو اســت ،البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز
اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.رحمانی
تاکید کرد :صنعت خودرو نیازمند اجرای برنامه های دراز مدت
و موثرتر اســت و باید با اجرای کامل و دقیق برنامه های تعریف
شــده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،برای همیشه از
مشکات موجود عبور کنیم.

بــازار ایران بعضی از مدلهــای پرفروش تا 1۰۰
درصد هم افزایش قیمت داشــته است.در پاسخ
به این اظهارات ،محمدجواد آذری جهرمی -وزیر
ارتباطــات و فنــاوری اطاعات -گفــت :از وزیر
صمت میپرســم ،اما احتماا بــه دلیل تعطیلی
کارخانههای تولیدی در کشورهای تولیدکنندهای
مثــل کره جنوبی و چیــن ،واردات کاهش دارد.
البته تا دو روز پیش ،آمار واردات نشــان میداد
که  1.۴میلیون گوشی وارد شده که روشن نشده

است .شاید کمی هم احتکار باشد ،البته اطمینان
ندارم.این در حالی که است که فعاان بازار موبایل
معتقدند قیمت گوشی متاثر از چند پارامتر است
که در این مدت این پارامترها با مشکل روبهرو و
باعث شــده ورود کاا و عرضه موبایل کم شــود.
از طرفی اگر بانک مرکزی و وزارت صمت امکان
تخصیــص ارز و ثبت ســفارش را بــرای واردات
گوشــی فراهم کنند ،بخشی از این مشکات که
مربوط به واردات است ،حل میشود.
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نوآوری در رونمایی محصول نوآورانه «مای هلو»

برگ زرین دیگری از بزرگترین خانواده نرم
افزاری کشور در حوزه اصناف

گروه شــرکت های طرفه نگار با نزدیک به ســه دهــه تجربیات موفق در
مکانیزه نمودن اصناف کشور  ،به منظور ارائه خدمات به روز و ایجاد ارزش
افزوده هرچه بیشــتر برای خانواده  7۰۰هزار نفری مشتریان خود به تازگی
سرویســهای جدیدی در بســتر اینترنت و آناین رونمایی و به مشترکین
خود ارائه نمود .این سرویســها در قالب یک رابط کاربری هوشــمند با نام
تجاری»مای هلو» میباشد که به کاربران اجازه می دهد تا در حداقل زمان
به ارائه خدمات پشــتیبانی آناین و سرویس های بی شمار دیگری از قبیل
ســاخت ســایت حرفه ای برای هر کســب و کار و فروش محصوات خود
همچنین انجام مراحل ســفارش دهی و پرداخت آناین دسترســی داشته
باشــند  .رونمایی از این محصول نیز هماننــد خود محصول جنبه نوآورانه
داشــت چرا که تمامی ســازوکار یک رونمایی حرفه ایی فراهم و در بستر
رسانه های اجتماعی و مجازی بصورت زنده از طریق اینستاگرام در صفحه
 Holoolandبرگــزار گردید  .رویــداد رونمایی از محصول  MyHolooتلفیقی
از خاقیت شــرکت مهندســی نرم افزار هلو در برگزاری مراسم و تطبیق
فعالیتهای کسب و کار با شرایط فعلی جامعه به منظور رعایت طرح فاصله
اجتماعــی و مبارزه بــا کرونا بود.در این برنامه با عنایت به دعوت رســمی
شرکت مهندسی نرم افزار هلو از ارگانها ،شرکتها و افراد صاحب نظر صنفی و
صنعتی ،بزرگان عرصه کارآفرینی و مشاهیر اقتصادی همچنین متخصصین
حوزه کســب و کار تعداد بازدید کنندگان زیادی شرکت داشتند.این برنامه
در ســه بخش اصلی طی دو ســاعت برگزار گردید کــه در بخش اول این
مراسم ،دکتر شهرام شــکوری بنیانگذار و ریاست هیات مدیره گروه طرفه
نگار به ســخنرانی و اعام رموز موفقیت خــود که کلید آن تعهد مجموعه
نســبت به مشتریان و مشترکین مجموعه در این سه دهه بوده پرداختند و
درنهایت بیان داشتند که ماحصل این تعهد و هزاران ساعت کار مدیریتی و
کارشناســی خدمتی نوین و خاقانه دیگر به خانواده بزرگ اصناف کشور و
ارمغانی با هدف ایجاد توانمندی مضاعف در بستر اینترنت و به صورت آناین
برای بیش از دویست و پنجاه صنف می باشد.سپس معاونت تولید طرفه نگار
در رابطه با سرویسها و محصوات آناین هلو و بحث حمایت بی شائبه هلو از
کسب و کارها خصوصا با تولید محصول هوشمند  MyHolooصحبت نمودند
و پس از آن برخی مدیران استارت آپهای زیرمجموعه طرفه نگار به بازگویی
نقشه راه خود و چگونگی طراحی و برنامه ریزی این شرکتها در ایجاد ارزش
افزوده برای مشتریان هلو پرداختند .در بخش سوم این ایو اینستاگرامی،
رونمایــی از رابط کاربری هوشــمند  MyHolooبه عنوان یکی از مهمترین
خدمات این مجموعه انجام شد و مراسم قرعه کشی مسابقات ایسنتاگرامی
نیز پس از آن برگزار گردید.

گزیده خبر
اجرای برنامههای عملیاتی ایران خودرو برای کاهش مصرف سوخت سرعت
میگیرد:

تشکیل کمیته راهبری توسعه و تجاریسازی
خودروهای کم مصرف
بــه منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر
تولید خودروی کم مصــرف ،مدیرعامل گروه صنعتی
ایران خودرو با تشــکیل کمیته ویژه راهبری توســعه
خودروهای کم مصرف ،بر تسریع در اجرای برنامههای
عملیاتی این حوزه تاکید کرد .ایکوپرس -فرشاد مقیمی
در احــکام جداگانه ای رئیــس و اعضای این کمیته را تعیین کرده اســت .در
این احــکام بر بهره گیری از الگو و رویکرد جهــادی راهبردهای گروه صنعتی
ایــران خودرو برای تحقق هدف تولید خودروهایی با مصرف  5لیتر در هر 1۰۰
کیلومتر پیمایش با تکیه بر توانمندی موجود در کشــور و اولویت ظرفیتهای
و توانمندیهــای موجــود در گروه صنعتی ایران خودرو تاکید شــده اســت.
تعریــف و راهبری پروژههای مرتبط در کمترین زمان ممکن از دیگر محورهای
مورد تاکید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو است.
در کارخانه فواد چادرملو :

ثبت اولین رکورد تولید در سال 1399
با همت و تاش تمامی پرســنل خطوط بهره برداری،
اولین رکورد تولید در ســال  1۳۹۹با تولید  ۳۸۸7تن
شــمش فوادی در یــک روز در کارخانجات فواد و
احیــای چادرملو ثبت گردید.به گزارش خبرنگار ما در
بیستمین روز اردیبهشت ماه جاری با تاش و پشتکار
پرسنل سخت کوش فنی و ستادی فواد چادرملو ،رکورد تولید شمش با ریخته
گــری  ۲۳ذوب و تولید  ۳۸۸7تن شــمش صادراتی در یک روز ثبت گردید.
و بــرای اولین بار پــس از راه اندازی این واحد فواد ،جمع ذوبهای ریخته گری
شمش در یک روز از مرز  ۲۳ذوب عبور کرد.کسب این موفقیت را که بی تردید
در سایه الطاف خداوند متعال و همدلی و ممارست مدیران  ،کارکنان و کارگران
پر تاش فنی و ستادی در خانواده بزرگ چادرملو تحقق یافته است ،به همگان
تبریک عرض نموده و امید است این افتخارات به ویژه در سالی که بنام جهش
تولید نامگذاری شــده اســت همچنان تداوم یابد  .گفتنی است کارخانه فواد
چادرملو که دراواخر ســال  1۳۹6راه اندازی شده است ساانه بالغ بر  1میلیون
و  ۳۰۰هزارتن شمش فوادی با بااترین استاندارد های جهانی تولید می کند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
معاون عملیاتی بانکی بانک ایران زمین:

استمرار رشد تولید ،نیازمند حمایت بانک ها
معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین در بازدید از شرکت نامی نو ،با تاکید بر
ضرورت حمایت از تولید داخلی اظهار داشت :در سالهای اخیر با وجود تحریم
های ســخت اقتصادی ،شاهد رشــد خوبی در حوزه تولید هستیم و استمرار
این شرایط نیازمند حمایت بانک ها از تولید کنندگان داخلی است.به گزارش
روابط عمومــی :هادی قدیمی معاون عملیات بانکی این بانک و هیئت همراه
در راســتای سیاست های حمایتی بانک ایران زمین از بخش های تولیدی از
شــرکت نامی نو بازدید کرد.در این بازدید قدیمی با اشاره به نام گذاری سال
 13۹۹به نام جهش تولید توســط رهبر معظم انقاب گفت :نام گذاری سال
جاری به نام جهش تولید نشــان از درایت رهبر معظم انقاب و اهمیت حوزه
تولید است و این مهم باید سر لوحه همه فعالین حوزه های اقتصادی و مالی
قرار گیرد و بانک ایران زمین هم در سال های اخیر اولویت اول خود را حمایت
تولید کنندگان قرار داده است.

افزایش  42درصدی تسهیات اعطایی ریالی
در سال 1398
تسهیات اعطایی ریالی بانک توسعه صادرات ایران در سال مالی  ۹8به منظور
حمایت از واحدهای تولیدی صادراتی ،با رشد  42درصدی نسبت به سال ۹۷
مواجــه بوده و از رقم  ۵1میلیــارد و  4۰3میلیون ریال به  ۷2میلیارد و 813
میلیون ریال رسیده است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،
تســهیات اعطایی این بانک طی ســال  13۹8به مبلــغ  84میلیارد و 3۵۹
میلیون ریال رســید که نسبت به مدت مشــابه سال قبل از آن یعنی ،13۹۷
 3۵درصد رشد داشته است .ازم به ذکر است که رقم تسهیات اعطایی بانک
در ســال  ،13۹۷مبلغ  62میلیارد و  642میلیون ریال بوده است.بانک توسعه
صادرات ایران به منظور تقویت بنیه مالی خود جهت حمایت مالی از شرکت ها
و موسسات صادراتی ،اقدام به سپرده گیری از صندوق توسعه ملی نموده است.
مدیرعامل بانک سینا خبر داد:

کمک به کسب و کارهای آسیب دیده
با طرح مهرآفرین
مدیرعامل بانک سینا گفت :در راستای ترویج سنت نیکوی قرض الحسنه و به
منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و کسب و کارهای زیان دیده ناشی
از شیوع کرونا ،بانک ســینا طرح مهرآفرین را اجرایی کرد.دکتر ایمانی افزود:
طرح مهرآفرین بانک سینا با هدف حمایت از گروه های آسیب دیده ناشی از
کرونا و در راستای تحقق رزمایش مواسات ،همدلی و کمک مومنانه در جهت
رفع مشکات معیشــتی ایجاد شده از کرونا برای اقشار مختلف کشور و لزوم
دستگیری و حمایت از گروههای آسیب دیده ،اجرایی شده و بر این اساس به
واجدین شرایط ،وام قرض الحسنه پرداخت می گردد.
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رئیس کل بانک مرکزی:
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وضعیت ذخایر اسکناس ارزی بیسابقه است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقبال خوبی به بازار ســرمایه شده است و جادارد
که نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد ،گفت :البته در بازار سرمایه مسئوان
باید اقدامات احتیاطی ازم را در نظر بگیرند تا با مدیریت مناســب شاهد رشد مطمئن
و منطقی باشیم ، .عبدالناصر همتی در جلسه «نظام بانکی و جهش تولید»که با حضور
معاون اول رئیس جمهوری ،مدیران عامل بانکها و اعضای هئیت عامل در بانک مرکزی
برگزار شــد ،اقدامها و دســتاوردهای بانک مرکزی در حوزههای «سیاســت پولی»« ،
اعتباری» « ،ارزی» و «نظامهای پرداخت» را تشــریح کرد و گفت :این دســتاوردها با
تاش و کوشــش مجموعه نظام بانکی و در ســایه سیاستگذاری صحیح بانک مرکزی
بهدست آمده است و در صورتی که از نظام بانکی حمایت شود ،دستاوردهای سترگ تری
در آینده شاهد خواهیم بود.رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص سیاستهای اعتباری
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بر اساس این سیاستگذاری به موضوع تولید توجه ویژهای
شده است ،گفت :بانک مرکزی گامهای موثری از جمله اعطای تسهیات به شرکتهای
پیشران ،بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانشبنیان در جهت حمایت از این
بخش برداشته است و در همین راستا نیز به تأمین سرمایه بنگاهها وزنجیره تولید نگاه
و حمایت ویژهای شده اســت.همتی در ادامه به دستاوردهای حوزه سیاستهای پولی
بانک مرکزی پرداخت و گفت :مهمترین سیاست پولی مهار تورم و کنترل روند آن بوده
است و این دستاورد علی رغم شرایط تحریم و وضعیت خاص فروش و نرخ نفت بهدست
آمده است.وی در خصوص تصمیمها و سیاستهای اتخاذ شده به منظور تامین صحیح
کســری بودجه بدون تاثیر در نرخ تورم افزود :برای تامین کســری بودجه ،تصمیمها و
برنامههای خوب و مناسبی اندیشیده و در حال اجراست که نمونه آن تصمیم به فروش
اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و استفاده از مکانیزم بازار باز توسط بانک مرکزی
است که در شصت سال گذشته بیسابقه است.رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه
بانک مرکزی در زمینه سیاستهای پولی ابزار قوی و مناسبی در اختیار دارد گفت :بازار

باز مکانیزمی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول از آن به خوبی بهره گرفته
است و خوشبختانه بانکها و موسسات اعتباری نیز بدون فشار و ابزار دستوری ،همراهی
مناسب و مطلوبی با سیاستهای بانک مرکزی در این زمینه داشتهاند که جای تقدیر و
تشکر دارد .رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اینکه بانک محور بودن اقتصاد
باید اصاح شود ،تصریح کرد :درحالحاضر مانده تسهیات بانکی دو هزار میلیارد تومان
است که نزدیک ۹۰درصد تامین مالی کشور به حساب میآید و خوشبختانه اقبال خوبی
به بازار سرمایه شده است و جادارد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد .وی
افزود :البته در بازار سرمایه مسئوان محترم باید اقدامات احتیاطی ازم را در نظر بگیرند
تا با مدیریت مناسب شاهد رشد مطمئن و منطقی آن باشیم.رئیس کل بانک مرکزی در
حوزه ارزی تصریح کرد :علیرغم کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریمهای ظالمانه و
کاهش شدید نرخ نفت ،وضعیت ذخایر اسکناس ارزی مناسب و در تاریخ کشور بیسابقه
است ،ضمن آنکه برای تامین کااهای اساسی تمهیدات ازم پیشبینی شده و مشکلی
وجود ندارد.وی در پایان به دســتاوردهای حوزه فناوریهای نوین پرداخت و گفت :در
حوزه نظامهای پرداخت اقدامات مناسبی انجام شده است که مهمترین آن کنترل جدی
بر گردش پول ملی وجلوگیری جدی از پول شــویی و اقدامات سفته بازانه در بازارهای
مختلف بهویژه بازار ارز اســت و در مقابل ،این گردش پول در خدمت فعالیتهای مولد
اقتصادی قرار گرفته است.همتی در خصوص حمایتهای بانک مرکزی از فضای کسب
و کار در پی شیوع ویروس کرونا تاکید کرد :در مبازره با آثار اقتصادی و معیشتی شیوع
ویروس کرونا سیســتم بانکی در خط مقدم قرار دارد و علیرغم شرایط سخت اقتصادی
با برنامهریزیهای ازم تســهیات حمایتی از محل اعتبار  ۷۵هزار میلیارد تومانی در
اختیار اقشار آسیب دیده قرار گرفته است و با برنامهریزیهای انجام شده این تسهیات
به فعاان حوزه کسب و کار و تولید پرداخت میشود و همین امروز دستور العمل مربوط
به وام بنگاهها صادر شد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد

ابزار جدید برای سرمایه گذاری بدون ریسک
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اوراق گواهی سپرده بانک مسکن را یک ابزار بدون ریسک دانست که نرخ سود بیشتری را نسبت به
سپرده یکساله نصیب مشتریان می کند.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،بانک مسکن با توجه به مجوز بانک مرکزی مبنی بر
انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام ،انتشار این اوراق گواهی سپرده را از  2۰اردیبهشت ماه سال جاری در دستور
کار قرار داده اســت .محمد حســن مرادی ،مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن در گفت و گو با هیبنا به تشریح ویژگی های این اوراق
پرداخت .وی با بیان این که اوراق به صورت بانام و الکترونیکی عرضه می شود ،توضیح داد :سود علی الحساب این اوراق ساانه  18درصد
بوده و معاف از مالیات خواهد بود ،همچنین پرداخت های آن به صورت ماهانه صورت خواهد گرفت.مرادی با بیان این که این مدت اوراق
جدید یک ساله است ،توضیح داد :این اوراق قابلیت خرید و فروش در شعب بانک مسکن را دارد ،سایر ویژگی هایی دارد که می تواند مورد
توجه سرمایه گذاران قرار گیرد .وی افزود :در حال حاضر حداکثر نرخ سود سپرده 1۵ ،درصد مقرر شده است ،اما این اوراق دارای نرخ سود
ساانه  18درصد است .بنابراین می تواند بازدهی ساانه بیشتری را برای مشتریان به همراه داشته باشد.

قدردانی وزارت ارشاد از هوشمندی بانک ملت
مدیرکل تبلیغات و اطاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در نامه ای از هوشمندی بانک ملت در تبلیغات محیطی
در موضوع بیماری کرونا ،سپاسگزاری کرد.محسن حدادی در نامه ای خطاب به محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت
با تبریک ســال نو و آرزوی ســامتی و بهروزی ،اقدام این بانک را برای آگاهی بخشی عمومی در زمینه بیماری کرونا
و قدردانی از کادر فداکار درمان ،ارزشــمند خواند و آن را نشــانگر تعهد این مجموعه توانمند در ایفای مسوولیت های
اجتماعی دانست که در جسم و جان ایرانیان ثبت خواهد شد.وی در این نامه با بیان این نکته که واژگان روزمره نمی
تواند آنچنان که باید ستایشگر رفتار حرفه ای بانک ملت در همراهی با ملت مظلوم ایران باشد که همزمان در دو جبهه
ناجوانمردانه جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه پزشــکی با بیماری کرونا می جنگند ،تاکید کرد :هوشمندی بانک
ملت در تبلیغات محیطی در زمینه مقابله با بیماری کرونا ،شایسته قدردانی است.براساس این گزارش ،با شیوع ویروس
کرونا در کشور ،روابط عمومی بانک ملت در قالب های مختلف اطاع رسانی و تبلیغی ،از مشتریان دعوت کرده بود تا
برای حفظ سامتی شان ،برای انجام امور بانکی خود از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
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گنجینه

شبنمایدرصفتزلفینآنبترویرا
هنمایدرصفترخسارآندلجویرا
شبکجاجوشنبودکافوردیبارنگرا
هکجامَفرَشبودزنجیرعنبربویرا
رزمینرکسخبرداردهماهوآفتاب
سجدهردندازفلکدیاد رآنبترویرا
رگذشتآنماهپیکرگردباغوبوستان
گردرواندرهعَمداابدادهمویرا
مویورویاوهباغوبوستانتشوردا
د
سن
ب
لوشمشادراواهٔخودرویرا
زلفوخالشراشناسدرکسیچوگانوگوی
رخورآمدگویچوگانراوچوگانگویرا

چهره روز
جان اشتاینبک
جان ارنست استاینبک جونیور (زاده  ۲۷فوریه ۱۹۰۲
– درگذشته  ۲۰دسامبر  )۱۹۶۸که در منابع فارسی
بیشتر با نام جان اشتاینبک شناخته میشود ،یکی از
شناخته شدهترین و پرخوانندهترین نویسندگان قرن
بیستم آمریکا و همچنین یکی از مهمترین نمایندگان
مکتب ادبی ناتورالیسم میباشــد .از بهترین آثارش
میتوان به خوشههای خشم ( )۱۹۳۹اشاره کرد.
جان استاینبک در ســال  ۱۹۰۲در کالیفرنیا بهدنیا
آمد .پدرش خزانهدار و مــادرش آموزگار بود .پس از
تحصیل ادبیات انگلیســی در دانشگاه استانفورد ،در
ســال  ۱۹۲۵بیآنکه دانشنامهای دریافت کرده باشد
دانشــگاه را رها کرد و به نیویورک رفت .در این شهر
خبرنگاری کرد و پس از دو ســال به کالیفرنیا برگشــت .مدتی به عنوان کارگر ســاده ،متصدی
داروخانه ،میوهچین و… به کار پرداخت و به همین ســبب با مشکات برزگران و کارگران آشنا
شد .پس از آن پاسبانی خانهای را پذیرفت و در این زمان وقت کافی برای خواندن و نوشتن پیدا
کرد .زمانی که جهان بهسرعت به سمت مدرنیسم پیش میرفت و ادوات جدید کشاورزی جایگزین
بیل و گاوآهن میشد ،او در اندیشهٔ غم و درد و رنج آنان بود .نخستین اثرش جام زرین را در سال
 ۱۹۲۹نوشــت .نگاه انساندوستانه و دقیق او به جهان پیرامون و چهرهٔ رنجکشیدهٔ خودش سبب
درخشش او در نوشــتن آثاری چون موشها و آدمها و خوشههای خشم شد.استاینبک در سال
 ۱۹۶۲برنده جایزهٔ نوبل ادبیات شــد .مشهورترین آثار او موشها و آدمها ( )۱۹۳۷و کتاب برنده
جایزه پولیتزر ،خوشههای خشم ( )۱۹۳۹هستند که هردو نمونههایی از زندگی طبقه کارگر آمریکا
و کارگران مهاجر در دوره رکود بزرگ هستند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

اقامه نماز جمعه در مسجد جامع "بیتالمکرم" در شهر داکا بنگادش با
رعایت اصل فاصله گذاری بین نمازگزاران /رویترز

ورزشی

محققان حوزه لرزه زمینســاخت کشــور معتقدند از آخرین زلزله
مهم کانشــهر تهران و ری باستان با بزرگای  ۷.۲حدود  ۱۹۰سال
میگذرد و زلزله  ۵.۱رخداده در بامداد جمعه  ۱۹اردیبهشــت ماه
درست در محل آخرین زلزله مهم تهران در محل اتصال گسلهای
"مشا" و "شمال تهران" به ثبت رسیده و این در شرایطی است که
افزایش جمعیت و توسعه شهری ،کانشهرهایی چون تهران و تبریز
را در شرایط حاد از دیدگاه خطر رخداد زمینلرزه قرار داده است.
در  ۱۹۰ســال پیش که این زلزله بزرگ رخ داد ،شهر تهران به این
وســعت وجود نداشته و مساحت کل ری باستان  ۲کیلومتر مربع با
جمعیت  ۶۰هزار نفر بوده ،ولی اان تهرانی با وســعت ۱۰۰۰-۷۵۰
کیلومتر مربع و جمعیت افزون بر  ۱۳میلیون نفر شکل گرفته است.

خوشههای خشم
کتاب خوشههای خشم رمانی بسیار جذاب و خواندنی از
جان اشتاینبک نویسنده آمریکایی است .این رمان درباره
دورهای از تاریخ آمریکاســت که قحطی و ماشینیســم
باعث آواره شدن هزاران هزار خانوار شد و داستان کتاب
روایت یکی از این خانوادههاست .اتفاقات کتاب در دهه
 ۱۹۳۰یعنی ســالهای پس از بحران اقتصادی آمریکا
رخ میدهــد .این رمان درباره زندگی ســخت کارگران
آمریکایی است که به دنبال زندگی بهتر در حال مهاجرت
هستند .داستان اصلی رمان درباره خانواده جادها است
اما در فصلهای کوتاه نیز به بررسی کلی زندگی کارگران
مهاجر پرداخته میشود.خوشــههای خشــم با توصیف
طوفانهای شدید آغاز میشود .طوفانهایی که مزرعهها
را از بین میبرد و محصوات را زیر شن دفن میکند .محصواتی که زندگی افراد بسیاری به آن وابسته
اســت .با از بین رفتن محصوات ،بسیاری از خانوادهها نمیتوانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند
که در نتیجه آن ،بانک زمینهای آنان را تصاحب کرده و همه را مجبور به ترک خانههایشان میکنند.
بانک میخواهد زمینها را به شیوههای جدید و با استفاده از ماشینآات مدرن مانند تراکتور زیر کشت
ببرد و دیگر نیازی به افراد محلی که تنها استفاده از گاوآهن را میدانند ندارد.باد شدت یافت؛ زیر سنگها
لغزید ،پرههای کاه ،برگهای مرده و حتی کلوخهای کوچک خاک را با خود برد و از ابهای کشتزارها،
بر گذرگاهش ،اثر گذاشت .از خال هوا و آسمان گرفته خورشید سرخ سرخ به چشم میخورد .تلخی
گزندهای در هوا بود .شبی باد بتندی از در و دشت گذشت ،زیر جلی اطراف ریشههای کوچک ذرت را
کند و ذرت با برگهای بیجانش ایستادگی کرد تا وقتی که ریشهها تسلیم شدند ،آنگاه هر ساقهای از
پهلو خم شد و در جهت باد قرار گرفت.

فرهنگ

اوضاع وخیم دو پرتابگر دیسک ایران در باروس
دو پرتابگر دیسک ایران که در اردوی آمادهسازی باروس به سر میبرند ،از نظر مالی و محل اسکان شرایط مناسبی ندارند.حسین رسولی
و بهنام شیری دو پرتابگر دیسک ایران هستند که بهمن ماه  ۹۸توسط فدراسیون دوومیدانی به اردوی باروس اعزام شدند .هدف از این
اردو آمادهسازی این دو ورزشکار برای کسب سهمیه المپیک  ۲۰۲۰از طریق رنکینگ یا رکورد ورودی بود .با شیوع ویروس کرونا و لغو
پروازهای بینالمللی امکان بازگشت این ورزشکاران فراهم نشد در نتیجه اردوی آنها تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد .با این حال آنها
وضعیت مناسبی ندارند و درگیر مشکاتی چون محل اسکان و هزینههای جاری هستند به گونهای که حتی اعام کردهاند تمریناتشان به
دلیل نداشتن پول مربی متوقف شده است .حسین رسولی در مورد وضعیت خود و شیری در باروس گفت :من و بهنام شیری روزهای
خیلی سختی را سپری میکنیم و هیچکس جویای حالمان نیست .اگر فدراسیون خزانهاش خالی بود چرا ما را به اردویی پر از استرس
فرستاد؟ اکنون سه هفته است که غذای درست و حسابی نخوردهایم و هر روز ضعیفتر از دیروز میشویم حتی صاحبخانه به دلیل ندادن
اجاره میخواهد که ما را از خانه بیرون کند .فدراسیون دوومیدانی با این کار آبروی من و بهنام شیری را نبرد بلکه آبروی ایران را برد.
این بایی که فدراسیون سر ما اورد از  ۱۰۰بار کرونا گرفتن برایمان بدتر بود.

تخت گاز

از جوکهای کرونایی تا پناه بردن به طنز
ابراهیم رها با اشــاره به ســاخت جوک و شوخی با
پدیدههای مختلــف میگوید :انگار ما آموختهایم با
ســاخت جوک و طنز به خودمــان روحیه بدهیم.
اینطنزپرداز درباره ضرورت نوشتن طنز برای کرونا
و مشــکات نوشتن در این زمینه ،با اشاره به زلزله
اخیر تهران ،اظهار کرد :خیلی برایم جالب و عجیب
بــود؛ اولین جوکی که برایم آمد زیر ســه دقیقه از
زمان وقوع زلزله بود! برایم عجیب بود اولین واکنش
مردم قبــل از اینکه پناه بگیرند ،ســاختن جوک
اســت .فکر میکنم بخشــی از این ماجرا واکنش
دفاعی و روانی مردم اســت؛ انــگار اتفاقات منفی و
بــ ِد زیاد به آنها یاد داده به طنز پناه ببرند .یکی از
واکنشهای دفاعی پناه بردن به طنز و هجو و گونههای مختلف خندهآور اســت .شاید بخشی
از ســاختن طنز به این برمیگردد که جامعهشناسان باید دربارهاش بگویند .اما درباره اتفاقات
مکــرر ما این واکنش را میبینیم ،پس محتمل اســت ماجرا این باشــد.او افزود :درباره کرونا
هم خیلی زود لطیفههایش گفته شــد که تعدادش زیاد بود .مــا در ماجرای کرونا دو واکنش
داشتیم؛ یکی واکنش کادر درمانی ما بود ،که در اوج فشار و در حالی که کرونا از آنها قربانی
میگرفــت و پیک بیماری بود و آنها در خط مقدم مبارزه با کرونا بودند ،تعداد زیادی کلیپ
رقص بیرون آمد و دیگری ساختن جوک بود.رها در ادامه خاطرنشان کرد :انگار ما آموختهایم
با ســاختن جوک و طنز و رقصیدن به خودمــان روحیه بدهیم .من در ابتدای فراگیری کرونا،
در اسفندماه ،برنامهای بیستقسمتی به نام «واکسن» ساختم که با محوریت کرونا و در قالب
طنز و برای تلویزیون بود.

گذشت  190سال از آخرین
زلزله مهم "تهران"

ارائه آمار فروش مسئلهدار توسط بامو استرالیا
با تأثیر شدید ویروس کرونا روی تمامی بخشهای صنعت خودرو ،ثبت ضررهای سنگین و تعطیلی کارخانهها به منظور کاهش هزینهها
و حفظ سامتی کارکنان طبیعی جلوه میکند .نمایندگیهای خودرویی در سراسر جهان نیز از این قضیه آسیب دیدهاند زیرا مشتریان
خود را از دست دادهاند .تقریباً هیچکسی به فکر خرید خودروی صفرکیلومتر در این روزها نیست .به همین خاطر وقتی با روند جالب
بامو در ارائه آمار فروش ماه آوریل روبرو میشــویم بسیار سورپرایز خواهیم شود .گفته میشود کارشناسان صنعت خودرو در استرالیا
مدعی آمار فروش حدود  ۷۰۰دســتگاه خودروی این برند در ماه آوریل شــدهاند.از این  ۷۰۰دســتگاه خودرو حدود  ۳۰۰نمونه از نوع
کارخانهای و  4۰۰دســتگاه هم مدلهای نمایشی در نمایندگیهای بامو در کل کشور استرالیا بودهاند .این خودرو بیش از  4۰درصد
فروش بامو در ماه آوریل را تشکیل دادهاند درحالیکه باقی خودروسازان با چالشهای زیادی روبرو بودهاند .فروش خودروهای جدید در
بازار استرالیا نیز افت حدود  ۵۰درصدی در آوریل را ثبت کرده که بدترین آمار فروش ماهانه طی  ۳۰سال اخیر میباشد .بدون گزارش
فروش خودروهای نمایشی در نمایندگیها ،فروش بامو حداقل  4۵درصد در آوریل افت میکرد درحالیکه حاا تنها  ۵.۷درصد افت
کرده است .اگرچه چنین عملکردی روی کاغذ خوب به نظر میرسد اما دستکاری و ارائه آمار نادرست در آینده عواقبی را خواهد داشت.

ساخت سریع توده عضات با روش
ژن درمانی دانشمند ایرانی
پژوهشگران دانشگاه واشــنگتن با همکاری دکتر "فرشید گیلک"
دانشمند ایرانی توانســتند با کمک ژندرمانی ،موشهای مبتا به
آرتروز را درمان کنند.برای افرادی که به آرتروز مبتا هستند ،معموا
ورزش و درمان فیزیکی پیشنهاد میشود تا قدرت عضات افزایش
و درد مفاصل کاهش یابد اما ســاخته شدن عضله و قدرت گرفتن
آن معموا ماهها زمان میبرد و دشوار است؛ به خصوص برای افراد
مسن و کسانی که اضافه وزن دارند .این پژوهش نشان میدهد که
ژندرمانی میتواند به ساخت سریع توده عضله کمک کند و شدت
درد ناشی از آرتروز را در موشها حتی موشهایی که ورزش زیادی
نداشــتهاند ،کاهش دهد .این درمان همچنین توانست از اضافهوزن
موشها حتی هنگامی که رژیم غذایی پرچرب داشتند.

تصویری با وضوح باا از سیاره
مشتری منتشر شد
دانشــمندان با استفاده از روشــی به نام "تصویربرداری اکی" و با
استفاده از تلسکوپ جمنای هاوایی موفق به ثبت تصویری بینظیر
و با وضوح باا از سیاره مشتری شدند.اخترشناسان تصویر جدید و
شگفت انگیزی از مشــتری تولید کردهاند و در آن موفق به ردیابی
مناطق گرم درخشــان این غول گازی که در زیر ابرهای آن کمین
کردهاند ،شدند.آنها با کمک امواج فروسرخ تلسکوپ جمنای موفق
به ثبت این تصویر شدهاند و این تصویر یکی از واضحترین تصاویری
اســت که تاکنون از زمین از این ســیاره به دست آمده است.برای
دســتیابی به تصویری با این وضوح باا ،دانشمندان از تکنیکی بنام
"تصویربرداری اکی" اســتفاده کردند که میتواند اثر مبهمی که
هنگام دیدن مشتری ،در اثر جو آشفته زمین ایجاد میشود.

