پیشخوان

چنگیزجلیلونددرگذشت

خاموشی حنجره طالیی
دوبله ایران
صفحه 4

شرایط مذاکره مجدد فراهم
خواهد شد؟

بازگشت به برجام؛ خیلی دور
خیلی نزدیک

صفحه 2

چرا فقط صنوف باید هزینه کرونا را
بپردازند؟

اصناف همچنان چشمانتظار
تحقق وعدههای کرونایی دولت

صفحه 9

تحرکات پمپئو در سفرهای اخیرش به اروپا و
خاورمیانه ادامه دارد

سه دلیل خطرناک برای حمله
به ایران

صفحه 11

اما و اگرهای بورسی شدن خودرو و مسکن
گروه بازارو سرمایه  -برخیهای معتقدند بورس محلی امن برای عرضه خودرو و مسکن
بوده و با اجرای این طرح زمینهای برای شفافیت انجام معامالت در این دو بازار به وجود
خواهد آمد .اما بورسی شدن خودرو و مسکن نیز مخالفان خود را دارد ،به گفته برخی
از کارشناسان با ورود این دو بخش به بازار بورس شاهد افزایش قیمتها و همچنین

سرمقاله

کورش الماسی

چالشهای جدیدی خواهیم بود.
عرضه خانه و فروش خودرو در بورس از جمله طرحهایی است که نظرات متفاوتی را
درپی داشته و طبق این نظرات این طرح معایب و مزایایی دارد که پیش از عملی شدن،
مسئوالن باید به آن توجه داشته باشند.
شرح درصفحه 10

پارادوکس تاریخ و توسعه
دلسوزان بسیاری در عرصهها و سطوح گوناگون
مدیریتی پیوسته تالش میکنند تا راهکارهایی کم هزینه
و کاربردی برای برونرفت از ناکارآمدی مدیریت کالن که
بستر انبوه و انواع چالشهای اجتماعی و ملی است ،پیدا
کنند .اما بنابر شواهد عینی این همه تالش دلسوزانه منجر
به دستاوردهای قابل قبولی نشده است .در این موجز به
یکی از عوامل ناکامی تالش های دلسوزان برای بهبود امور
گوناگون اجتماعی و ملی اشاراتی کلی و مختصر می شود.
دغدغهها و چالشهای انسانی و اجتماعی در یک زمان
و مکان خاص وجود دارند .بنابراین بدیهی است که باور
داشته باشیم که راهکارهایی که به منظور حل و فصل
انواع دغدغههای انسانی ،اجتماعی و سیاسی تولید و اجرا
می شوند به ضرورت باید برآمده از شرایط عینی زمان و
مکان خاص باشند .مثالً ،غیر عقالنی و بنابراین غیر ممکن
و پرهزینه خواهد بود اگر برای حل و فصل چالش های
ترافیکی امروز شهرهای بزرگ ،آلودگی و ریزگردها برخی
مناطق ،درمان کرونا ،تورم افسار گسیخته و… به قرون
پیشین مراجعه و از اندیشهها ،راهکارها و طرحهای
پیشینیان استفاده کنیم.
درست است که تاریخ ریشه و بستر جوامع امروزی
است .به عبارتی جوامع امروز از نظر زمانی و منطقی ادامه
جوامع پیشین هستند .اما از بعد کاربردی تاریخ معطوف
به الشه و فسیل های اندیشه ها ،امور و وقایع گوناگون
انسانی و اجتماعی است.

وزیر اقتصاد تشریح کرد

محدودیتهای جدید هنوز به کاهش ترددها منجر نشده است

عدم تناسب شرایط تهران با یک شهر کرونازده

صفحه 3

دالیل
افزایش قیمت ها
صفحه 9
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«ابتکار» آثار و پیامد عرضه خودرو و مسکن در بازار سرمایه را بررسی کرد

سخنگوی وزیر امور خارجه:

آمریکا راهی جز احترام به حقوق
ملت ایران ندارد
صفحه 11

ادامه درصفحه 2

اخبار

اجرای دور جدید سیاستهای حمایتی

واکنش جهانگیری به تخریب خانه یک زن در بندرعباس

معاون اول رئیس جمهوری طی پی نوشتی بر گزارش تخریب خانه یک زن
در بندرعباس ،ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه ،در دستوری به استانداران
سراسر کشور تاکید کرد :الزم است کلیه دستگاه های استان قبل از تامین
سرپناه مناسب برای افراد ساکن ،نباید اقدام به تخریب نمایند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت ،متن کامل دستور
معاون اول رئیس جمهور به شرح ذیل است :استانداران محترم
متاسفانه گاهی شاهد اینگونه حوادث دردناک می باشیم که روح و جان
انسان را آزار می دهد .الزم است به کلیه دستگاه های استان ابالغ شود که قبل
از تامین سرپناه مناسب برای افراد ساکن ،نباید اقدام به تخریب نمایند .یادآور
می شود عالوه بر اعتبار دستگاه های ذیربط ،همه ساله سازمان برنامه و بودجه
کشور ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعتباراتی
را به مسکن محرومان اختصاص می دهند که می توان از آنها استفاده کرد.

مجتبیذوالنور:

دو یارانه جدید را چه کسانی میگیرند؟
در حالی پرداخت یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی در
آستانه یازده سالگی است که در شرایط کنونی به دلیل
بحران ناشی از شیوع کرونا چهار یارانه متفاوت در کشور
پرداخت میشود.
به گزارش خبرآنالین ،سال  ۱۳۸۹بود که دولت
احمدینژاد با هدف از میان بردن یارانه پنهان در اقتصاد و
رقابتی کردن اقتصاد کشور نسبت به اصالح قیمت بنزین
و سایر فرآوردههای سوختی اقدام کرد و مقرر نمود با
هدف جبران این افزایش قیمت ماهانه  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومان به هر ایرانی پرداخت شود .هرچند سایر اهداف
پیشبینی شده نظیر حمایت از تولید و ارتقای سیستم
بهداشت و درمان و  ...هیچ کدام نتوانست در قالب
طرح اصالح ساختار یارانهها اجرایی شود و این طرح به
پرداخت یارانه نقدی به شهروندان ایرانی تقلیل یافت اما
در عمل به تدریج یارانههای پنهان نیز به اقتصاد بازگشت
و شرایطی پیچیدهتر از قبل حکمفرما شد.
در سالهای گذشته بارها تالشهایی باری حذف
برخورداران از فهرست یارانهبگیران اجرایی شد اما در عمل
نزدیک به  ۶۰میلیون نفر از جمعیت  ۸۴میلیون نفری
ایران از یارانههای نقدی برخوردار میشوند.
در طرح هدفمندی یارانهها دوره پرداخت یارانه نقدی ۵
سال پیشبینی شده بود اما حاال یارانههای  ۴۵هزار و ۵۰۰

تومانی در آستانه عبور از ده سالگی است.
از سال گذشته اما با اجرای دور جدید سیاست اصالحی
قیمت بنزین ،دولت یارانهای تحت عنوان یارانه معیشتی
را برای  ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران در نظر گرفت تا
جبرانی برای افزایش هزینه بنزین از هزار تومان به سه
هزار تومان باشد .یارانههای معیشتی بر اساس تصمیمات
اتخاذ شده در سال گذشته به این شرح تعیین شد .به
خانوارهای تک نفره  ۵۵هزار تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار
تومان ،سه نفره  ۱۳۸هزار تومان ،چهارنفره  ۱۷۲هزار تومان
و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵هزار تومان پرداخت میشود.
به این ترتیب خانوارهای مشمول یارانه در کنار  ۴۵هزار
و  ۵۰۰تومان مبلغ یارانه نقدی ،از یارانه معیشتی برابر با
ارقام اعالمی بهره مند میشوند.
یارانه خاص کرونا
هر چند مجلس شورای اسالمی با تصویب طرحی
دولت را مکلف به پرداخت یارانهای  ۱۲۰هزار تومانی به
 ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران کرده است اما پرداخت
یارانه به آسیب دیدگاه کرونا ،پیش از این نیز سابقه دارد.
دولت در ابتدای سال جاری برای سه میلیون نفر بر
پایه بعد خانوار یارانهای بین  ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان طی
چهار ماه پرداخت کرد .در عین حال خانوارهای یارانه
بگیر پیشتر یک میلیون تومان تسهیالت قرضالحسنه

دریافت کردند و بازپرداخت این تسهیالت از محل یارانه
آنها محاسبه میشود.
حاال اما مجلس دولت را مکلف کرده است تا پایان
اسفند یارانهای  ۱۲۰هزار تومانی برای دهکهای پایین و ۶۰
هزار تومانی برای سایر دهکها در نظر بگیرد.
طبق مصوبه مجلس دولت مکلف شده است نسبت
به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی
شناسایی شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل
شصت میلیون نفر (از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه
نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست
هزار ( )۱.۲۰۰.۰۰۰ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول
از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی،
سازمان بهزیستی ،رزمندگان معسر و افراد با درآمد
کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار
( )۶۰۰.۰۰۰ریال برای هر یک از افراد سایر دهکهای
مشمول فوقالذکر اقدام کند.
یارانه از نوع چهارم
در حالی که مقدمات پرداخت این یارانه در حال تدوین
است ،دولت نیز یارانهای برابر با صد هزار تومان برای ۳۰
میلیون نفر از جمعیت نیازمند ایران تدارک دیده است.
دهکهای پایین درآمدی  ،زنان سرپرست خانوار ،افرادی
که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از این

به حضرت عباس هیچ کس در این مجلس مخالف
برداشتن تحریم نیست

معاون اول قوه قضائیه:

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با
بیان این که هیچ کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریمها نیست بر
ضرورت حفظ موضع عزت و قدرت در مقابل آمریکا و تمرکز در امتیازگیری از
طرف مقابل تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم مجتبی ذوالنور در تذکری در جلسه علنی
صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسالمی با متهم کردن دولت به پهن کردن
فرش قرمز برای دشمن و امنیتی و سیاسیترین کابینه بعد از انقالب خواندن
این دولت ،اظهار کرد :این را میدانید که اگر از موضع ضعف و سستی برخورد
کنید میدان امتیازگیری را از دست دادید و پیشاپیش زمینه امتیازگیری را برای
دشمن فراهم کردید .شاعر درست گفته که «اظهار عجز پیش ستمگر ابلهی
است  /اشک کباب باعث طغیان آتش است» .وی افزود :به حضرت عباس
به کسی که شما قبول دارید هیچ کس در این مجلس مخالف برداشتن تحریم
نیست ولی از موضع اقتدار و عزت ورود کنید که حق مردم را تضییع نکنید؛ از
همین اول از موضع عجز شروع نکنید که برجام بدبختی بود و ادامهاش بدبختی
بیشتری برای مردم فراهم میکند .از موضع عزت و قدرت ورود کنید و از اصول
و ارزشها و حقوق ملت عقب نشینی نکنید و محکم بایستید.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی خطاب به رییس جمهور مدعی
شد :یعنی چه که دوروبریهای شما هر کدام در تمجید آمریکا و در حل این
موضوع که میخواهیم تحریمها را برداریم تمام حمالتشان به نیروهای منتقد
داخلی است؟ شما در امتیازگیری از طرف مقابل متمرکز شوید نه این که مرتب
فریاد ننه من غریب سر بدهید.

مطالعات فناوری با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون راهبردی دستگاه
قضا منصوب شد تا این بار تحول نوآورانه همراه با دو رکن اساسی جوانگرایی
و تخصص گرایی رقم بخورد.
ریاست مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری
رییس جمهور از  ۱۳۹۲تاکنون ،مدیرکلی دفتر سیاستگذاری علم و فناوری در
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ،از  ۱۳۸۹تا  ۱۳۹۲و مدیرکلی امور
استانها در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ،از  ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۹از جمله
سوابق اجرایی معاون جدید راهبردی قوه قضائیه است.
برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری و پیگیری اجرای قانون
حمایت از شرکتهای دانش بنیان از سال  ۱۳۸۹تاکنون و همچنین نگارش
و ارائه چندین مقاله در این حوزه ،در کارنامه فعالیت اجرایی و پژوهشی
دکتر صاحبکار به چشم میخورد .بنابراین گزارش ،حجت االسالم والمسلمین
محسنی اژهای در جلسه تودیع و معارفه معاون راهبردی قوه قضائیه ضمن
گرامیداشت هفته بسیج ،اظهار کرد :امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد تا
روحیه بسیجی و جهاد گونه و از خود گذشتگی داشته و همواره در خدمت
به اسالم و نظام و ،ولی فقیه و مردم باشیم .حجت االسالم والمسلمین اژهای
با اشاره به برنامه چهارم توسعه قضایی ،گفت :سال  ۱۴۰۰سال پایانی برنامه
چهارم توسعه قضایی است و یکی از ماموریتهای اصلی معاونت راهبردی
دستگاه قضایی برنامه ریزی برای تنظیم و تدوین برنامه پنجم توسعه قضایی

یارانه برخوردار میشوند.
این یارانه به مدت  ۴ماه به سی میلیون نفر از جمعیت
کشور پرداخت میشود و در کنار این یارانه دور دوم
پرداخت وام قرضالحسنه یک میلیون تومانی برای ۱۰
خانوار یارانهبگیر نیز اجرایی خواهد شد.
بر این اساس ،برای خانوار یک نفره که  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومان یارانه نقدی ۵۵ ،هزار تومان کمک معیشتی و
 ۱۰۰هزار تومان کمک بالعوض کرونا دریافت میکند در
مجموع تا پایان سال هر ماه حدود  ۲۰۰هزار و  ۵۰۰تومان
پرداخت خواهد شد.با اجرایی شدن مصوبه مجلس این
یارانه بین  ۶۰تا  ۱۲۰هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این اقدامات با هدف جبران بخشی از آسیبهای
ناشی از شیوع کرونا برای خانوارهایی که کم برخوردار
هستند ،در دستور کار قرار گرفته است .شیوع کرونا نه
فقط اقتصاد ایران که اقتصاد جهان را با بحرانی ادامه
دار و زیانی هنگفت روبرو کرده است .بسیاری از افراد
در سراسر جهان شغل خود را به واسطه شیوع کرونا از
دست دادهاند و این بیماری نقشی موثر در گسترش
فقر داشته است.
پیشبینی بودجه خاص برای صندوق بیمه بیکاری با
هدف پرداخت بیمه بیکاری به بیکارشدگان نیز از جمله
اقداماتی است که صورت گرفته است.

ی شده باید نواقص را رفع کنیم
اگر در رسیدن به اهداف انقالب کوتاه 
معاون اول قوه قضائیه گفت :چنانچه در رسیدن به اهداف متعالی انقالب
کوتاهیهایی وجود داشته باید به سرعت با آسیب شناسیهای متقن در صدد
رفع آن نواقص گام برداریم.
به گزارش ایسنا ،مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد :مراسم تودیع و معارفه
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه امروز با رعایت پروتکلهای
بهداشتی و با دعوت از تعداد محدودی از مقامات و مسئوالن دستگاه قضایی،
با حضور حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه
برگزار شد.
در این مراسم با تقدیر از اقدامات و زحمات ارزشمند دکتر محمدباقر
ذوالقدر در زمان تصدی معاونت مزبور ،دکتر سید محمد صاحبکار به عنوان
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه معارفه گردید.
دکتر سید محمد صاحبکار با حکم آیت الله رئیسی به عنوان معاون راهبردی
قوه قضائیه منصوب شد .اجرای طرح تحول قضایی و پیگیری راهبردهای
تحول آفرین ،شکلگیری قوه قضائیه هوشمند و تسهیل دسترسی مردم به
عدالت از طریق ابزار الکترونیک از جمله مهمترین تاکیدات رئیس دستگاه
قضا در دوره تحول است ،به طوری که بارها در اظهارات آیت الله رئیسی
مورد اشاره قرار گرفته است .در همین زمینه و در راستای اجرایی کردن این
اهداف ،دکتر سید محمد صاحبکار متولد سال  ،۱۳۵۸دارای مدرک دکترا از
دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی گروه سیاست نوآوری پژوهشکده

میباشد؛ همچنین این معاونت مسئولیت مهمی را نیز برای گنجاندن بخشها
و امور مربوط به قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه کشور بر عهده دارد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت تالش مضاعف همه
نیروها و دست اندرکاران در دستگاه قضایی گفت :همفکری و همکاری
معاونت راهبردی دستگاه قضا با سایر معاونتها و مراکز زیر مجموعه این
دستگاه از موضوعات ضروری است .حجت االسالم والمسلمین اژهای در
ادامه به صاحبکار معاون جدید راهبردی قوه قضاییه توصیه کرد که با توجه
به اسناد باالدستی موجود در قوه قضاییه از جمله سند تحول ،اقدامات و
برنامههای مرتبط با معاونت راهبردی را به پیش ببرد .معاون اول قوه قضائیه
در ادامه با اشاره به ضرورت داشتن نگاه کالن نسبت به میزان تحقق اهداف
انقالب اسالمی گفت :مدیران و مسئوالن در همه دستگاهها از جمله دستگاه
قضایی باید عالوه بر پیگیری کارها و امور روزمره ،نگاهی کالن به حوزه
مسئولیت خود در راستای انطباق دستاوردهای این حوزه با اهداف انقالب
اسالمی داشته باشند .وی ادامه داد :یکی از اهداف بلند نظام ما و دستگاه
قضایی تحقق عدالت است ،لذا مسئوالن و مدیران دستگاه قضایی باید همواره
این نگاه و دغدغه را داشته باشند که در حوزههای مرتبط با مسئولیت خود
هدف تحقق عدالت تا چه میزان عملیاتی شده است و چنانچه در رسیدن
به اهداف متعالی انقالب کوتاهیهایی وجود داشته باید به سرعت با آسیب
شناسیهای متقن در صدد رفع آن نواقص گام برداریم.

