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تسهیالتپرداختیبهکارگاههایآسیبدیدهاز
کرونابهازایهرنیرویکار

بازگشایی
اماکن زیارتی
بعد از عید سعید فطر
گره ترافیکی
شهر مالرد
مرتفع خواهد
شد
شــهردار مالرد گفت:با کلنگ زنی دو پــروژه مهم تقاطع
غیر هم سطح ،گره ترافیکی شهر مالرد مرتفع خواهد شد.
کولیوند ادامه داد :دو پروژه ارزنده...
صفحه 7

پرچمداری استان مرکزی در
توانمندسازی نیروی کار برای
بخش تولید

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :اســتان
مرکــزی از موقعیت خــوب اشــتغالزایی در صنعت،
خدمات و کشاورزی برخوردار است و میتواند پرچمدار
حرکت نوین در مهارت و توانمندسازی باشد.
صفحه 7

جبران ضرر
مهدهای کودک
تحت نظارت
اداره کل
بهزیستی استان
به گزارش خبرنگار مــا ملیحه عبدالعلی زاده از تبریز؛
سرپرست اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی از ارایه
تسهیالت وام  ۱۲تا  ۱۶میلیون تومانی...

نبایدبهدستخودماناطالعاتواسرار
نظامیرابهدشمنبدهیم

سال پانزدهم شماره  3946یکشنبه  28اردیبهشت ماه  23 1399رمضان  17 ١٤٤١می  8 2020صفحه  2000تومان

2

سهم  ۶۰درصدی اشتغال
شرکتهای دانش بنیان استان
تهران در کل کشور

راهپیماییخودرویی
روز قدس در تهران
صفحه 1

صفحه 2

صفحه 2

آرامش در بازار مسکن
با چاشنی سردرگمی

به دنبال افت معامالت ،بازار مسکن به آرامش نسبی رسیده و
به نظر میرسد مشروط به عدم ایجاد شوک از سوی متغیرهای
بیرونی همچون نرخ ارز ،ثبات به بازار ملک برگردد یا دســت
کم روند رشــد نرخهای کذایی متوقف شود .البته در چند روز
گذشته بازار مسکن در حالت سردرگمی قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا ،پس از کاهش معامالت مســکن ناشی از
هجوم سرمایهها به بازار بورس ،روند رشد نرخهای پیشنهادی
مسکن متوقف شده و کارشناسان معتقدند در میان مدت ،بازار
به آرامش و ثبات می رســد .به نظر می رسد انتظارات تورمی،
جای خود را به انتظارات کاهشی در بازار مسکن داده و گروهی
از خریداران منتظر شکستن نرخ هایی هستند که...

صفحه 8

مشکل تامين آب شرب
30هزار روستايي در
شهرستان تربت جام رفع شد

مدير امور آب و فاضالب شهرســتان تربت جام اعالم
کرد :از زمان اجراي طرح يک پارچه ســازي شــرکت
هاي آب وفاضالب شهري و روستايي(دو ماه گذشته) و
در نتيجه اقدامات انجام شده ...

صفحه 4

کرونا چه برسر بازار بنزین
آورد؟

با شــیوع ویروس کووید ۱۹-در جهان ،شاهد توقف بسیاری
از فعالیتهــای اقتصــادی ،نزدیک به صفر شــدن تقاضای
حملونقل هوایی و کاهش شــدید مصــرف نفتگاز و بنزین
بودیم که ســبب کاهش تقاضای پاالیشگاهها برای نفت شد
و این موضوع کاهش شــدید قیمــت نفتخام و فرآوردههای
نفتی را به دنبال داشت.به گزارش ایسنا ،تقاضا برای بنزین در
آمریکا و سایر کشورهای جهان با دستور مقامات برای ماندن
مردم در خانه به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا که
رفت و آمدها را محدود کرده ،به شــدت کاهش پیدا کرده ،با
دســتور دولت آمریکا برای ماندن مــردم در خانه ،افت تقاضا
برای بنزین شدت گرفت و...
صفحه 5

گلهمندی صاحبان خودروهای دپو
شده در گمرک از موانع ترخیص

گفت و گو با صاحبان خودروهای دپو شده در گمرکها در آستانه اتمام زمان ترخیص،
همراه با گله از وجود موانع و عدم هماهنگی در دستگاههای مربوطه است که بدون حل
و فصل و شــفاف سازی امکان رفع آن وجود ندارد .آنها معتقدند تا زمانی که سازوکار
ترخیص خودروها بین مراجع ذیربط مورد توافق قرار نگیرد هر بار تمدید زمان نمیتواند
گرهای از مشکل آنها باز کند.به گزارش ایسنا ،از  ۲۹بهم ن سال گذشته با مصوبه هیات
دولت فرصت سه ماههای تعیین شد تا ...

صفحه 4

صفحه 7

اخبار

بازگشایی اماکن زیارتی بعد از
عید سعید فطر

وزیر بهداشت گفت :از مردم تقاضا می کنیم که در مورد سفرها و حجم رفت
و آمدهــا ،رعایت کنند .امروز در بــازی کرونا حداقل پنج به یک از آمریکا و
اروپا جلوتر هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســعید نمکی ،در حاشیه رونمایی از پیشرفتهترین
لباس محافظتی کادر درمانی ساخت ایران که در ستاد وزارت بهداشت برگزار
شد ،اظهار کرد :امروز وضعیت کرونا نسبت به گذشته مطلوبتر است ،اما هر
لحظه ممکن اســت این ویروس در دقیقه  ۹۰از دروازهای که از آن بی خبر
هستیم ،به ما گل بزند بنابراین از مردم میخواهیم همانگونه که در شبهای
قدر و بازگشایی مساجد ،پروتکلهای بهداشتی را رعایت کردند ،این همراهی
را فراموش نکنند.
وی افزود :بازگشایی اماکن زیارتی و متبرکه به بعد از عید سعید فطر موکول
شــد که بهانهای برای افزایش حجم مسافرت به ســمت شهرهای زیارتی
نباشــد و در شهرهایی مانند مشهد مقدس با فشار سنگین سفر زائران روبرو
نباشیم ،اما در استانهایی مانند خوزستان ،شاهد افزایش موارد ابتالی قطعی
به کرونا هستیم ،گرچه همکاران ما به شدت مراقبت میکنند و امیدواریم که
هفته آینده شاهد نزول سیر بیماری در این استان باشیم اما استانهایی مانند
لرستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویر احمد و استانهای همجوار
با خوزستان ممکن است در خطر شیوع کرونا قرار داشته باشند.
وزیر بهداشــت تاکید کرد :چنانچه مردم اوایل خرداد همانند ماههای گذشته
با ما همراهی کنند ،میتوانیم به مردم بگوییم که تیرماه بســیار راحت تری
خواهند داشــت ،اما اگر این همراهی وجود نداشــته باشند ،نمی دانم چگونه
میتوان تضمین کرد که روزهای سختتری در پیش نداشته باشیم.
تشریح جزئیات راهپیمایی روز قدس
نمکی در خصوص برگزاری مراســم راهپیمایی روز قدس در کشــور گفت:
امروز در نشست ستاد ملی کرونا این موضوع مطرح و مقرر شد که در مناطق
سفید که نماز جمعه با رعایت فاصله و پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود،
مراســم روز قدس بنا بر توصیه امام راحل مبنی بر اعالم انزجار از اســتکبار
جهانی بدون راهپیمایی و با رعایت فاصله گذاری و پروتکلهای بهداشــتی،
انجام شود.
وی تصریح کرد :در مناطقی که قرمز هســتند و یا سفید نیستند ،مراسم روز
قدس برگزار نمیشــود اما در تهران مقرر شــد با مدیریت سپاه پاسداران و
بسیج بتوانیم در مسیری مشخص به شکل سواره با اتومبیل یا موتورسیکلت
به صورت نمادین ،انزجار خودمان را اعالم کنیم.وزیر بهداشــت خاطرنشان
کرد :تولید لباسهای محافظتی کادر درمانی در کشور در زمان بسیار کوتاهی
انجام شــد و در روزهای اول ،یکی از مشکالت عمده ما ،کمبود این اقالم و
لوازم بود و علیرغم ذخیرهای که داشــتیم اما با هجمه سنگین بیماری و عدم
همراهی خیلی از کشورها و مجامع بین المللی با ایران روبرو بودیم و برخی از
همکاران ما به دلیل کمبود این اقالم ،از بین رفتند و داغ آنها بر دل ما خواهد
ماند و روزهای ســختی که ناجوانمردانه در شــرایط تحریم به ایران تحمیل
شد ،فراموش شدنی نیســت.وی افزود :با غیرت ملی و همت مردم ،صنایع،
وزارت صمت ،ســازمان غذا و دارو ،تجهیزات پزشکی ،هیأت امنای ارزی و
دیگر دســتگاههای اجرایی در طول  ۵۰روز از یک وارد کننده صرف به یک
تولید کننده و امروز صادر کننده مقتدر در زمینه ماسک ،لباسهای محافظتی
و ونتیالتور تبدیل شدیم و امیدواریم که در آینده نزدیک با تالشهای شبانه
روزی همکاران ما در شــرکتهای دانش بنیان و با دعای خیر مردم ،شاهد
صادرات داروهای مؤثر این بیماری باشیم.

شبکه ملی اطالعات این هفته
خبرساز می شود

صفحه 8

در پسا کرونا اقتصادها آباد خواهد شد
اخبار میبینیــم که مردم آمریکا ،بریتانیاییها و آلمانیها
در اعتراض به آنچه کــه قرنطینه بود ،بیرون ریختند .ما
این اخبار را بسیار سرسری نگاه کردیم .من فکر میکنم
این یک اعتراض به شــرایط روحی و روانی کرونا است
و نشــان میدهد که تعادلهای اجتماعی  -روانی به هم
ریخته است.

ســخنگوی دولت با بیان اینکه بخش کفش و پوشــاک،
لوازم خانگی و قطعات خودرو اقالم درشت قاچاق کشور
را تشــکیل میدهد ،گفت :قاچاق کفش و پوشــاک یک
میلیون شغل را از ایرانیها گرفته است.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی طی سخنانی در ستاد مبارزه
بــا قاچاق کاال و ارز با تبریــک روز جهانی ارتباطات به
جامعه ارتباطات و اطالع رســانی کشور ،گفت :امیدوارم
به برکت شــبهای قدر و تالشهای اعضای این جامعه
تا امروز و تداوم آن در آینــده ،بتوانیم جامعهای فعال تر
و پویاتر در مقابله با همه مشــکالت ،به ویژه در مســیر
مبارزه با کرونا و مقاومت در برابر تحریم ،داشــته باشیم
تا به بهبود زندگی مردم کمک کند.
وی افزود :در اصالح قانون قاچاق کاال و ارز فعال بودم
و دو نظر در این زمینه وجود داشــت ،یکی اساس ًا مخالف
تشــکیل این گونه ستادها در ســاختار دولت هستند اما
یک نظر قــوی تر وجود دارد که ما با توجه به ســاختار
اقتصادی و جغرافیایی و مرزهای کشــور نیازمند به چنین
ســتادی هســتیم .قطعا الیههایی در این ستاد است که
دیده نمی شــود ،ارتباط مســتقیم با توسعه و برنامههای
آن دارد.
ربیعی با اشــاره به ارتباط فعالیت ســتاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز بــا برنامه های توســعه کشــور تصریح کرد:

فعالیت این ســتاد با حفظ اشتغال و فقرزدایی و تولید در
کشور نیز ارتباط مستقیم دارد.
ســخنگوی دولت با اشــاره به دوبخش قاچاق ورودی و
خروجی کاال از کشــور گفت :بیشترین قاچاق ورودی به
کشــور در بخش کفش و پوشــاک ،لوزام آرایش و لوازم
خانگی و قطعات خودرو اســت که اقالم درشــت قاچاق
را تشــکیل میدهد و تنها در دو بخش کفش و پوشاک
ظرفیت یک میلیون شــغل را از ایرانیها گرفته است.
ربیعی گفــت :وقتی درباره اقدامــات جامعه اطالعاتی و
ارتباطی در دوران کرونا ســخن مــی گوییم ،نمیتوانیم
نســبت جامعه اطالعاتی و ارتباطی با کرونا را مورد بحث
قرار ندهیــم .ما نیاز به یک پویش نظــری در ارتباط با
وظایف جامعه اطالعاتی وارتباطی با کرونا داریم.
ســخنگوی دولت اظهار کرد :همه مــا در دهههای اخیر
واقف هســتیم که جهان ارتباطات مسائل مختلفی داشته
اســت و امروز پرســشهای زیادی دربــاره آثار جدید و
تحوالت آینده فرآیندهای ارتباطی در پیش روی ماست.
شــاید اگر یک روز درباره جهانی شــدن و جهانی سازی
نــزاع بود ،هر چه بود آثار آن آثار واقعی بود.
وی بــا بیان اینکه امــروز با بیماریهای جهانی شــده
روبه رو هســتیم ،اظهار کــرد :بیماریهایــی که قطع ًا
بــر فرآیندهای ارتباطــات ،زمینی ،هوایــی و دریایی و
ارتباطات انســانی استوار شد و ارتباطات دیجیتال هم به
ســرعت آثار و اپیدمی روانی خود را به جای داشته است
به طوری که یک درگیری فیزیکی داشتیم یک درگیری
روانی انسانها.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییــس جمهور گفت :دوران
کرونــا ما را به فهــم جدیدتر و تأمل عمیقتر واداشــته
اســت .ما در بعد ارتباطات با نوعی شــوک مواجه شدیم
که با هیچ هراس رسانهای و زیستی با قبل خودش قابل
مقایسه نیست.
وی تاکید کرد :بار روانی اشباع بیش از حد نوعی از اخبار
و اطالعات از آثار اقتصــادی کرونا امروز ویرانگر عمل
میکند در برخی موارد ویرانگر هم عمل کرده اســت.
ربیعی بــا بیان اینکــه جامعه ما امروز با ســردرگمی و
فشارهای روانی بســیاری روبرو است ،گفت :همه ما در

ســخنگوی دولت اظهــار کرد :بیرون ریختــن مردم با
اســلحه در آمریکا آن هم در جامعهای که معنابخشهای
زندگی هم کمتر هســت ،نوعی اعتــراض به آثار روانی
پدیــده کرونا اســت .ما حق نداریم صــرف این اخبار را
مطالعه کنیــم و به نظرم نیاز به یــک مطالعه عمیق تر
داریم.
وی گفــت :امروز هــر کدام از ما به جامعــه نگاه کنیم
نوعی احســاس بیاتکائی ممکن است اپیدمی شود .نیاز
به حمایت اجتماعی و حمایت از هم را احســاس میکنیم
و این نیازها در حال رشد است.
ربیعی افزود :قب ً
ال درباره حفاظت از جان توأمان در برابر
تهدید ســامت و تهدید معیشت هم نوشتم و هم گفتم.
امــروز در روز جهانی ارتباطات از ضــرورت حفاظت از
تعادلهای روانی و اجتماعی صحبت کنم و معتقد هستم
مفهوم امنیت انسانی باید بازتعریف شود.
ســخنگوی دولت تصریح کرد :اخبار جعلی نگران کننده
 ،مقایســه های ناامیدکننده از وضع مردم ،بدشــماری و
پرشماری بدبختی ،سرگشــاده نویسی هایی که هیچ راه
حلی در آن نیســت و بر ناامیدی طبق ناامیدی می زند،
این که هیچ کس به فکر شــما نیست ،هیچ کاری درست
صورت نمی گیرد .آینده بیمناکی در انتظار ما اســت.
وی ادامــه داد :متاســفانه در فضای مجــازی و برخی
نوشــتهها و بیانیهها بدون توجه به تعادلهای روحی و
روانی که در دوران کرونا خود به خود به وجود می آیند
و اینکه جامعــه چقدر به یک تعادل روانی نیاز دارد ،این
گونه از اطالعات بسیار تولید شده است.
ربیعی گفت :باید به فضای روانی کشــور با مطالعاتی که
انجــام می دهیم کمک کنیم .ما امــروز درگیر اقتصاد و
فقرناشــی از کرونا هستیم .درگیر بحث اجتماعی و روانی

رئیس شورای رقابت با اعالم نتیجه جلسه امروز شورا در رابطه با
تعیین فرمول قیمتگذاری خودروها گفت که از این پس تمامی
خودروهای ایرانخودرو و سایپا مشمول قیمتگذاری خواهد شد؛
چراکــه اکنون واردات ممنوع و بازار تمامی خودروها انحصاری
است.
رضا شیوا در گفتوگو با ایسنا جزئیات جلسه شورای رقابت در
رابطه با بررسی وضعیت قیمتگذاری خودرو و تعیین فرمول آن
را تشریح کرد.این در حالی اســت که طی روزهای گذشته در
رابطه با بخشی از محصوالت ایرانخودرو و سایپا قیمتگذاری
شده بود.آن طور که رئیس شورای رقابت توضیح داد تا پیش از
این بخشــی از خودروها مشمول قیمتگذاری نبودند و شورای

رقابت تنها به تعیین دستورالعمل و قیمتگذاری خودروهایی که
در بازار رقیبی نداشــته و به صورت انحصاری بودند ،ورود پیدا
میکرد؛ چرا کــه در آن زمان واردات خودرو آزاد بود و برخی از
خودروها به طور خودکار در بازار قیمت خود را پیدا میکردند اما
اکنون واردات ممنوع است و تمامی خودروها در بازار انحصاری
قرار گرفتهاند.شیوا گفت :تا پیش از این خودروهای گروه سایپا
از جمله خانواده پراید و تیبا و در ایرانخودرو خودروهای خانواده
ســمند و پژو مشمول قیمتگذاری بودند اما از این پس تمامی
خودروهای آنها در این گروه قرار خواهند گرفت.
وی بــا بیان ایــن که در جلســه امروز شــورای رقابت برای
خودروهایــی که مشــمول قیمتگــذاری نبودنــد ،فرمول و

دستورالعمل تعیین شــده و برای تایید نهایی به ستاد بازار ارائه
خواهد شد ،افزود :بر این اساس برای خودروهای متوسط به باال
این گونه قیمتگذاری میشــود که قیمت پایه در سال ۱۳۹۶
مورد محاســبه قرار می گیرد؛ به طوری که برای محصوالت
ایران خودرو تورم سال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸مورد بررسی قرار گرفته
و در فرمول قرار میگیرد تا مشخص شود که چند درصد رشد
خواهد داشت .همچنین در مورد خودروهای سایپا نیز به همین
ترتیب قیمت پایه سال  ۱۳۹۶مبنا است که تورم سال  ۱۳۹۷و
 ۱۳۹۸محاسبه شده و بعد آن مقدار افزایشی که ستاد تنظیم بازار
در بهمنماه  ۱۳۹۷اعالم کرده ،از آن کســر میکنیم تا میزان
افزایش جدید به دست آید.

کرونا را داریم که دهک پذیر نیســت و کل جامعه امروز
با آن درگیر است.
وی افزود :فرایند اطالعــات و ارتباطات امروز باید ما را
به ســمت جامعه خوشــحال ببرد .اپیدمی ناامیدی و آدم
های مبتال به ناامنی فکری نباید در جامعه گسترش پیدا
کند .امــروز وظیفه ما در جامعــه ارتباطاتی و اطالعاتی
اســت که با این وجهه از بیماری کرونــا بتوانیم مقابله
کنیم.
ربیعی تاکیــد کرد :باید همه ظرفیتهــای ارتباطاتی به
کمــک ترمیم اجتماعــی در تولید محتــوا بیاییم .باید از
قاعده های ســرزنش و منفی باقی پرهیــز کنیم .با این
بیانم نمی خواهم نقد را تخطئه کنم .این که سیاســتگذار
را راهنمایــی کنیــم که چگونه سیاســتگذاری کند قطعا
مورد نیاز جامعه ایران است.
ســخنگوی دولت گفــت :من اطالعاتی کــه از روز ۳۰
بهمــن در جامعه پخش شــد را رصد کــردم .از روز ۳۰
بهمن که ما موضوع شیوع کرونا را فهمیدیم و در پاستور
حدود ســاعت  ۱۲به ما گفتند که آزمایــش  ۲نفر قمی
قطعی اســت ،به این نتیجه رســیدیم که احتماال از ۱۵
بهمــن کرونا در کشــور جاری بوده اســت و ما در ۳۰
بهمن فهمیدیم.
ربیعــی گفت :فردای  ۳۰بهمن یعنی یک اســفند عکس
یک نفــر در جلوی بیمارســتان با یک آمبوالنســی که
در حالت قرنطینه نبود منتشــر شــد و از آنجا تخریب و
مقایســه ها دائم به ذهن جامعه شــروع شد .عکسها و
فیلمهایــی بیرون آمد و ما قدرت تخریبگر آنها را متوجه
نبودیم .به هــم زدن تعادلهای روانــی جامعه را متوجه
نبودیم.
وی در پایــان با بیان اینکه در پســا کرونا اقتصادها آباد
خواهد شــد ،گفت :در پســاکرونا تالش خواهیم کرد که
اشــتغالها برگردند .در پســاکرونا بایــد بتوانیم زندگی
کنیــم .در پســاکرونا باید بتوانیم به آغوش بکشــیم .در
پســاکرونا نباید با ذهنها و روان های آسیب خورده مثل
تصادفی که لنگان لنــگان باید حرکت کند نباید برخورد
کنیم .این وظیفه جامعه اطالعاتی و ارتباطاتی اســت که
به ســمت بازآفرینی روحیه جامعه حرکت کنیم.

تمامی خودروهای ایرانخودرو و سایپا مشمول قیمتگذاری شد

به گفته وی ،قرار اســت اطالعات مربوط به خودروهای جدید
مشمول قیمتگذاری طی یکی دو روز آینده جمعآوری شده و بر
اساس آن قیمتگذاری شوند.
رئیس شــورای رقابت بــه موضوع افزایش قیمــت خودرو در
گروههایی که پیش از این مشــمول قیمتگذاری بودند و طی
روزهای گذشته در مورد آن تصمیمگیری شد ،اشاره کرد و افزود:
بر این اساس ما قیمت پایه سال  ۱۳۹۱را در نظر گرفته و تورم
بخشی ســاالنه را به آن اضافه میکنیم و تا پایان سال ۱۳۹۸
قیمتها محاسبه میشــود که برای این دست از محصوالت
ایرانخودرو تا  ۱۰درصد و سایپا نسبت به قیمتگذاری بهمنماه
 ۱۳۹۷ستاد تنظیم بازار تا  ۲۳درصد افزایش خواهد داشت.

