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اولتیماتوم
وزیر اقتصاد به بانکها

وزیر اقتصاد از بانکها خواست هر سه ماه فهرست
ابربدهکاران را منتشر کنند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود
در فضای مجازی نوشت« :در نامه رسمی به بانک مرکزی
خواستم که بانکها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران
را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص
معدود ،دسترسی به تسهیالت برای طیف وسیعتری از
تولیدکنندگان و مردم فراهم آید».
در نامه خاندوزی به صالح آبادی ،رییس بانک مرکزی
آمده است« :بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند
مشخصات تسهیالت گیرنده یا متعهد ،توجیه بانک برای تخصیص منابع ،مبلغ تسهیالت
یا تعهدات ،میزان بازپرداخت ،مانده بدهی ،نرخ سود ،نوع کلی تضامین را منتشر کنند».
در این نامه همچنین آمده است» :بانک و مؤسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین
اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
و ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی
تسهیالتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آئین نامه تسهیالت و تعهدات
کالن و همچنین ضوابط مقرر در آئیننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب
شورای پول و اعتبار در هر مؤسسه اعتباری است ،در پایگاه اطالع رسانی رسمی خود برای
اطالع عموم به صورت گزارشهای  ۳ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند».

سرهنگ حسنوند خبر داد؛

بالتکلیفی  ۵۰۰زن
معتاد متجاهر در پایتخت

وعده وزیر صمت برای اتفاق بزرگ و یک جراحی در نظام اقتصادی کشور:

تالش برای خروج قیمت دالری از اقتصاد ایران

صفحه 2
خبر
لزوم شناسایی و مدیریت
بسترهای اعتیادزا در کشور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
با بیان اینکه در امر آسیب های اجتماعی
دستگاههای رسمی و حاکمیتی بیشتر
تسهیل گر و زمینه ساز ورود گروههای
مردم نهاد و خیرین باشند ،گفت :تحقق
این امر می تواند به شکل اساسی و
معنادار در حوزه کاهش آسیب های
اجتماعی در محالت اثرگذار باشد.
دکتر علی آقامحمدی در نوزدهمین
نشست طرح تحول محالت کشور که با
حضور نمایندگان دستگاههای ذی
ربط در محل وزارت کشور برگزار شد
با بیان اینکه اعتیاد بزرگ ترین چالش
پیش روی کشور در مناطق حاشیه
نشین کشور است ،گفت :اعتیاد از جمله
آسیب های اجتماعی است که حل آن
به تنهایی از توان و ظرفیت دولت خارج
است.
وی در این خصوص گفت :در حل
معضل اعتیاد ضمن توجه به برنامه
های کوتاه مدت ،بایستی راهبردهای
بلندمدت آموزشی و فرهنگی در کشور
اتخاذ شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام یادآور شد :در حوزه سازماندهی،
پیشگیری ،درمان ،توانبخشی راهبردهای
کارآمد و اثربخش در کشور برای حل این
چالش بزرگ به کار گرفته شود.
وی اضافه کرد :در دنیا تجربه شده
است که بهترین روش برای این موضوع
به کارگیری ظرفیت های عمومی و
سازمان های مردم نهاد است.
دکتر آقامحمدی با بیان اینکه در
حل معضل اعتیاد بیشتر به مساله مواد
مخدر توجه شده است ،گفت :در این
موضوع ابتدا باید خود فرد مورد مطالعه
کارشناسی قرار گیرد و اینکه چه زمینه
ها و عواملی باعث سوق دادن جوانان به
سمت اعتیاد می شود و باید بسترهای
اعتیادزا در کشور شناسایی و مدیریت
شود.
دکتر آقامحمدی در ادامه صحبت
های خود گفت :درمان واقعی معتاد
زمانی تحقق می یابد که فرد معتاد به
صورت اصولی روان درمانی شود و نباید
با صرف مصرف متادون تصور کنیم که
فرد درمان یافته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام با اشاره به این موضوع که نباید
قبح اعتیاد و استفاده از مواد مخدر
در کشور شکسته شود ،گفت :در این
راستا برنامه های فرهنگی ،آموزشی و
تربیتی از متولیان این حوزه تولید شود و
اعتیاد بیش از گذشته به عنوان یک امر
نابهنجار و خالف عرف نزد افکار عمومی
تبیین شود.

اسماعیلی در مراسم تجليل از کتابداران و کتابخوانهای نمونه کشور:

باید تا  ۲سال آینده به خودکفایی در صنعت نشر برسیم

وزیر فرهنگ و ارشاد :با صحبتهای صورت گرفته
میان وزارتخانههای صمت و ارشاد اسالمی و همچنین
تشکیل کارگروهی ویژه درصدد هستیم تا دو سال
آینده در زمینه صنعت نشر به خودکفایی برسیم.
محمدمهدی اسماعیلی در مراسم تقدیر از
کتابداران و کتابخوانهای نمونه کشور که در تاالر
وحدت تهران برگزار شد با تبریک هفته کتاب خوانی
به ناشران و مولفان و نویسندگان و کتابداران گفت:
رویکرد دولت مردمی در زمینه فرهنگ ،کار ایجابی
دارد و در این باره تمام تالش خود را به کار میبریم که
به نهضت تولید فرهنگی دامن بزند.
وی ادامه داد :در حوزه نشر ،رسانهها ،هنرهای
نمایشی و موسیقی اصیل ایرانی رویکرد دولت ایجابی و
با نگاه راه اندازی تولید است که باید هم زمان با هم در
یک فرایند کار کنند.
اسماعیلی افزود:در حوزه سیاستگذاری ،مدیریت و
نظارت نیز باید فضای کار فرهنگی را در کشور به وجود
بیاوریم و گفتمان غالب گفتمان فرهنگی باشد .این
اقدام نیز جز با یک کار جمعی در حوزههای مختلف
حاکمیت رخ نمیدهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :من قبول
دارم که موضوع اول کشور معیشت است ،اما همه باید
بپذیریم که جز از راه فرهنگی این موضوع امکان ندارد.
دیروز هم در حکم رهبری به اعضای جدید شورای
عالی انقالب فرهنگی ،موضوع فرهنگ سازی و فرهنگ
عمومی را نه به عنوان یک کار تزیینی بلکه اصل و
اولویت تاکید کردند.
اسماعیلی گفت :حضور رییس جمهور انقالبی و
اندیشمند در راس حوزه اجرایی این فرصت را فراهم
آورده که امروز با صراحت از همنشینی فرهنگ و
اقتصاد و حتی اولویت آن صحبت کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه
مهمترین مشکل حوزه نشر و کتاب ،کاغذ است گفت:
این مساله اول ماست ،در جلسه دیروز دولت هم در
جمع بندی مطالب رییس جمهور این نکته مطرح شد

و ما با آقای دکتر مخبر کارگروهی تشکیل دادیم که
برنامه اش این است در یک دوره دو ساله بتوانیم به
نقطه مطلوب و خودکفایی برسیم و پیش بینی میکنیم
با این ظرفیتها که در اختیار داریم اگر مدیریت قوی
و یک هماهنگی خوب بین وزارت صمت و وزارت ارشاد
باشد میتوانیم در یک بازه یک و نیم تا دو ساله خود را
به نقطه مطلوب برسانیم.
وزیر ارشاد همچنین گفت :کار مهم بعد از همه این
اتفاق ها ،کتابخوان شدن مردم است و باید تالش کنیم
شرایط نهضت کتابخوانی را فراهم کنیم که در این باره
موضوع تسهیل کار حمایت و نظارت بر عهده ماست و
کتابخوان شدم مردم هم بر عهده رسانهها و کتابدارهاست.
در ادامه این مراسم نایب رییس مجلس شورای
اسالمی هم با تاکید بر اینکه اگر آقای اسماعیلی
(وزیر ارشاد) بتواند خودکفایی نشر را رقم بزند بهترین
وزیر در این حوزه خواهد بود و برگ زرینی در دوران
این وزارتخانه خواهد بود ،گفت :بیشترین استفاده از
افزایش قیمت کاغذ نصیب دالالن میشود و عایدی

برای فعاالن کتاب و کتابخوانی ندارد.
علی نیکزاد با اشاره به آماری درباره گران شدن
کاغذ در کشور گفت :قیمت هر بند کاغذ در سال ،۹۰
 ۴۰هزار تومان بود که در سال  ۹۶به  ۱۳۰هزار تومان
و  ۷۵۰هزار تومان در سال  ۱۴۰۰رسیده است .قیمت
میانگین کتاب هم در سال  ،۹۰ده هزار تومان بود ،االن
به حدود  ۹۰هزار تومن رسیده اینجاست که باید گفت
آنها که پولدارند کتاب نمیخوانند و آنها که کتاب
میخوانند باید با ترس و لرز بگویم که پول ندارند.
نیکزاد گفت :بنابراین خبر وزیر ارشاد برای
خودکفایی در خودکفایی در تولید کاغذ خبر خوبی
است و ما این را از طریق مجلس در جهت نتیجه بخش
بودن جلسات از وزارت فرهنگ مطالبه خواهیم کرد.
نیکزاد مساله دوم حوزه کتاب و نشر را مساله
فروش و تولید کتاب بیان کرد و افزود:اول اینکه توزیع
کتاب عادالنه نیست و جوانان و نوجوانان در شهرهای
کوچک به کتاب دسترسی ندارند و من وقتی استاندار
بودم در یک استانی خیلی عالقهمند بودم در حوزه

فرهنگ و کتابخوانی از من مطالبه جدی بشود ،اما کل
مطالبات به شورای فرهنگ عمومی پانزده روز یکبار
ختم میشد لذا ما باید بدانیم اجماال که در این حوزه
نقص داریم از طرفی کسب و کارهای اینترنتی هم که
گسترش پیدا کرده است برای آن باید هم فکری کنیم.
نیکزاد مساله بعدی را وضعیت نامناسب
کتابفروشیها عنوان کرد و گفت :خیلیها از سر
دغدغه و عشق هستند که در این حوزه کار میکنند
و کتابفروشی دارند ،مجلس معافیت مالیاتی ناشران
و نویسندگان و مولفان را در سال  ۸۰تصویب کرده،
اما گزارشها حاکی از این است که این قانون رعایت
نمیشود و دولت باید ورود جدی داشته باشد و سازمان
امور مالیاتی را باید مکلف کند بنابراین باید وضعیت
معیشتی کتابفروشیها را در نظر بگیریم.
نیکزاد با اشاره به بحث فروش کتاب الکترونیکی در
جهان و مقایسه آن با کشور خودمان گفت :در حوزه کتاب
الکترونیک و فروش آن نیز باید تالش کنیم ،چون مردم به
سمت این کتابها گرایش دارند .ما در این زمینه با رشد
جهانی فاصله داریم و حرکت چندانی نکرده ایم.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی افزود :ترویج
فرهنگ کتابخوانی فقط وظیفه نهاد کتابخانهها و یا
دستگاههای مرتبط نیست بلکه وظیفه تمام دستگاه
هاست وظیفه همگانی است .ما مشکالت معیشتی
کتابداران را ما متوجه هستم و مجلس آماده است اگر
نیاز به حمایت است وارد میدان شود.
وی گفت:دولت هم اگر الیحهای به مجلس
بفرستند حتما با دیدگاه مثبت وارد خواهیم شد و
امیدواریم با پیگیری و لوایح و اقدامات و دیدگاهی که
دولت مردمی و وزیر نسبت به فرهنگ دارند بتوانیم
ترمیم وضعیت معیشتی کتابداران را داشته باشیم.
در این مراسم که با حضور مختارپور دبیرکل نهاد
کتابخانههای عمومی کشور و جمعی از مسئوالن حوزه
کتاب و نشر و رسانه برگزار شد از برترینهای حوزه
کتاب در زمینه کتابداری ،کتابخوانی و ترویج فرهنگ
کتاب و نشر تقدیر شد.

داللها عرضه سیبزمینی را به یکسوم کاهش دادند

رییس اتحادیه بارفروشان خاطر نشان کرد :دالالن سیبزمینی را در
انبارهای همدان ،کرمانشاه و اردبیل دپو کردند و عرضه این محصول را به
یک سوم رساندند در نتیجه قیمت سیبزمینی در میدان ترهبار به  8هزار
رسید.
مصطفی دارایینژاد ،در پاسخ به این پرسش که آیا روند افزایشی
صادرات سیبزمینی باعث باال رفتن نرخ این محصول شده است؟ گفت:
فعاالن توزیع محصوالت هیچگاه خواهان توقف روند صادرات نیستند
چراکه کشور برای ادامه حیات اقتصادی خود به ارز نیاز دارد .اما ادامه
صادرات باید مشروط به تامین تقاضای داخلی باشد.
وی ادامه داد :من  4ماه پیش زمانیکه قیمت سیبزمینی در میدان
کیلویی  4هزار تومان شد به مسئوالن هشدار دادم که اگر نحوه توزیع این
محصول رصد نشود بدون تردید شاهد افزایشی شدن نرخ آن خواهیم بود.
من این روزها را پیشبینی میکردم .قیمت سیبزمینی  24آبان در میدان
ترهبار به کیلویی  8هزار تومان رسیده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صادرات سیبزمینی هیچگاه متوقف
نشد ،تصریح کرد :این محصول به کشورهای ازبکستان ،ارمنستان و عراق

صادر میشد و امروز نیز صادرات آن ادامه دارد .به نظر من اصلیترین دلیل
افزایش نرخ این محصول به انبار کردن آن برمیگردد انبارهای همدان،
اردبیل و کرمانشاه مملو از سیبزمینی شده است.
وی با اشاره به دپو محصوالت از سوی دالالن ،گفت :داللها با کاهش
عرضه قیمت محصوالت را تعیین میکنند از اینرو باید مانع جوالن داللها
در بازار شویم نه اینکه روند صادرات را متوقف کنیم .در حال حاضر عرضه
سیبزمینی در بازار به یک سوم رسیده است بدون تردید با این میزان
عرضه شاهد افزایش نرخ این محصول خواهیم بود.
دارایینژاد تولید سیبزمینی در سال جاری را حدود  5میلیون تن
اعالم کرد و افزود :اگر مانع توزیع این محصول در بازار شوند بدون تردید
توان مردم برای خرید آن کاهش پیدا میکند.
وی با انتقاد این سخن که برخی بر این باورند که ما میتوانیم در
 4فصل سیبزمینی تولید کنیم ،بیان کرد :تضمینی وجود ندارد که
سیبزمینی که دی ماه در جنوب کشور بهعمل میآید یخ نزند.
به گفته این فعال اقتصادی ،میدان از سوی بازرسان رصد میشود
تا شاهد افزایشی شدن بیشتر نرخ این محصول نباشیم اما اگر عرضه آن

کاهش پیدا کند تردید نداشته باشید که این نظارتها هم نمیتواند چندان
موثر باشد.
وی بابیان اینکه میدانیها میتوانند نرخها را کنترل کنند ،گفت :تولید
مرکبات در استان مازندران به  2میلیون و  600هزار تن رسیده است.
عرضه پرتقال در میدان قابل توجه شده و قیمت آن در میدان بین  8تا 13
هزار تومان شده است 13 .هزار تومان قیمت پرتقال صادراتی وکیوم شده
است وگرنه قیمت پرتقال فلهای کیلویی  8هزار تومان است.
دارایینژاد با اشاره به باال رفتن هزینه تولید کشاورزان ،گفت :هزینه
سم ،کود ،بذر ،کرایه حمل ،سردخانه و 100 ....درصد افزایش یافت؛ پس
اگر صادرات صورت بگیرد در واقع به کشاورزان کمک کردیم.
رییس اتحادیه بار فروشان در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی
سیبزمینی کیلویی چند است؟ بیان کرد :نرخ باالی  6هزار تومان در
میدان معقول نیست .اگر در میدان این محصول  6هزار تومان خرید و
فروش شود بدون تردید در واحدهای صنفی کیلویی  9هزار تومان خواهد
شد .وقتی قیمت سیبزمینی در میدان  8هزار تومان باشد در بازار نرخ آن
به  12هزار تومان میرسد.
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خبر
استاندار تهران تاکید کرد

شیب کند نزولی کروناویروس
در تهران

استاندار تهران با تاکید بر لزوم
جلوگیری از عادی انگاری نسبت به
کروناویروس ،از شیب کند نزولی این
بیماری در استان تهران خبر داد.
محسن منصوری در پایان جلسه
ستاد مقابله با کرونا استان تهران در
جمع خبرنگاران گفت :جلسات ستاد
مقابله با کرونا استان به صورت هفتگی با
حضور روسای همه دستگاه های دخیل
در موضوع مقابله با کرونا ویروس تشکیل
می شود .بی تردید این جلسه یکی از پر
اهمیت ترین جلسات استانداری تهران
است چراکه با سالمت و جان مردم سر
و کار دارد.
وی افزود :شرایط عمومی و شیب
نزولی بیماری امیدبخش و مرگ و میر
و بستری ها کاهشی است؛ به شکلی که
نسبت به هفته قبل نیز شاهد کاهش
در آمارها بودیم البته کاهش چشمگیر
نیست .لذا باید نسبت به تشدید مراقبت
ها و رعایت بیش از پیش پروتکل های
بهداشتی اقدام و از هر گونه عادی انگاری
پرهیز کنیم.
منصوری ادامه داد :کنترل ها و
نظارت ها نباید رها شود .خوشبختانه
در سطح استان تهران واکسیناسیون به
بیش از  ۸۰درصد رسیده است و باید به
این نکته توجه کنیم که واکسیناسیون
ابتال افراد به بیماری را تا  ۹۰درصد
کاهش می دهد .لذا تزریق واکسن
از اهمیت بسزایی برخوردار است و
بر همین اساس از همه شهروندان
درخواست می کنیم نسبت به تزریق
واکسن اقدام کنند.
استاندار تهران در خصوص موضوع
بازگشایی مدارس گفت :از ابتدای آذرماه
بازگشایی مدارس انجام خواهد شد
و در حال حاضر  ۷۲درصد مدارس
استان تهران استانداردهای الزم برای
بازگشایی را کسب کردهاند و مابقی نیز
در تالش هستند با تامین شاخص های
تعیین شده بتوانند فعالیت خود را آغاز
کنند .بی تردید هر مدرسه ای که نتواند
به شاخص های مورد نظر برسد نمی
تواند فعالیت کند چرا که این موضوع
با سالمت دانش آموزان و شهروندان در
ارتباط است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص
تصمیمات جدید برای لغو منع تردد
شبانه گفت :تصمیمی جدید برای این
موضوع گرفته نشده و نظر اعضای ستاد
ملی این است که ممکن است تصمیم
لغو این محدودیت منجر به عادی انگاری
شود .لذا تصمیم اصلی را به جلسات
بعدی موکول کردند.

