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مسئولیت رضا رحمانی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
به پایان رسید

تغییر در «صمت»

رئیس جمهوری مهندس حسین مدرس خیابانی را
به عنوان سرپرست معرفی کرد

رئیــس جمهــوری بــا صــدور حکمــی مهنــدس
حســین مــدرس خیابانــی را بهعنــوان سرپرســت
سیاست وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت منصــوب کــرد.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
در متــن حکــم حســن روحانــی خطــاب بــه مهنــدس حســین
مــدرس خیابانــی آمــده اســت :براســاس اصــل  ۱۳۵قانــون
اساســی و بــا عنایــت بــه مراتــب تعهــد و ســوابق مدیریتــی
ارزشــمندتان در حــوزه صنعــت و بازرگانــی ،بــه موجــب ایــن
حکــم جنابعالــی را بــه سرپرســتی «وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت» منصــوب مینمایــم .روحانــی در ایــن حکــم تأکیــد
کــرد :انتظــار دارد نظــر بهضــرورت توجــه ویــژه بــه جهــش تولیــد
کــه در شــرایط تحریمهــای ظالمانــه موجــب ارتقــای اقتــدار
و عــزت ملــی خواهــد بــود ،ضمــن افزایــش هماهنگــی درون
ســازمانی و تعامــل مؤثــر بــا دســتگاههای ذیربــط اعــم از بخــش
دولتــی و غیردولتــی و صــرف تمــام تــوان و وقــت خــود را نیــز بــا
بهرهگیــری از ظرفیــت مجموعــه همــکاران و آرای صاحبنظران
نســبت بــه مدیریــت بــازار و تأمین کاالهای اساســی ،ســاماندهی
قیمــت خــودرو ،رفــع موانــع تولیــد و تعمیــق ســاخت داخــل،
کمــک بــه توســعه صــادرات غیرنفتــی و بهبــود فضــای کســب و
کار اقــدام نماییــد .در ادامــه ایــن حکــم آمــده اســت :توفیق شــما

را در خدمــت بهملــت شــریف ایــران و نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ،بــا رعایــت اصــول قانونمــداری ،اعتدالگرایــی و
منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد از خداونــد متعال مســألت
دارم.
حســین مــدرس خیابانــی تاکنــون بهعنــوان قائــم مقــام وزیــر
در امــور بازرگانــی فعالیــت میکــرد .وی کــه دانشآموختــه
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران اســت ،حــدود  ۱۷ســال در
وزارت بازرگانــی در مســئولیتهایی چــون قائممقــام معاونــت
بازرگانــی داخلــی ،مدیــرکل برنامهریــزی وزارت بازرگانــی ،مدیــر
کل تأمیــن و توزیــع کاال ،مدیــر کل دفتــر تنظیــم بــازار ،هیــأت
مدیــره شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران و همچنیــن نزدیــک بــه
 ۱۰ســال بهعنــوان مدیرعامــل و عضــو هیــأت مدیــره چنــد واحــد
تولیــدی و صنعتــی از جملــه شــرکتهای ســیمان زنجــان،
ســیمان فیروزکــوه ،مجتمــع فــوالد خراســان ،موتــور ســازان
(تراکتورســازی ایــران) ،ســیمان مازنــدران ،ســیمان غــرب و
شــرکت توســعه صــادرات حضــور داشــته اســت .پیــش از ایــن
رضــا رحمانــی مســئولیت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت را
بــه عهــده داشــت .او پنجــم آبــان مــاه ســال گذشــته بــه مجلــس
دهــم معرفــی شــد و بــا  203رأی موافــق 49 ،رأی مخالــف و
 13رأی ممتنع عهدهدار این مسئولیت شد.

سخنگوی دولت خبر داد

آمادگی تهران برای تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره مرگ مهاجران افغان
علی ربیعی ،ســخنگوی دولت از آمادگی کشــورمان
بــرای تشــکیل کمیتــه حقیقتیابــی خبــر داد تــا
سیاست اتفاقــی کــه بــرای مهاجــران افغانســتانی افتــاده
اســت را بررســی کنــد .او امــروز در نشســت خبــری
خــود در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اتفاقــی کــه بــرای مهاجــران
افغانســتانی رخ داده اســت ،اظهــار کــرد« :ایــن اخبــار و دیــدن
تصاویــر قطعــاً موجــب دلشکســتگی فــراوان همــه مــا شــده
اســت .مــا پذیــرای بیــش از  ۳میلیــون نفــر از کشــور افغانســتان
هســتیم و حتــی در بحــث کرونــا آنهــا را مثــل همــه ایرانیهــا
دیدیــم و بــرای مــا هیــچ تفاوتــی نداشــتند .خــود مــا بــا وجــود
بیــکاری کــه در کشــور داشــتیم هی ـچگاه اقــدام بــه بازداشــت و
طــرد گســترده نداشــتیم مگــر افــرادی کــه جرایمــی مثــل همــه
جــای دنیــا مرتکــب میشــوند».
بهگــزارش ایســنا ،ســخنگوی دولــت ادامــه داد«:چنیــن
حادثـهای کــه معلــوم نیســت بــه چـ ه علــت رخ داده اســت ،بــه
هیــچ عنــوان نمیتوانــد روابــط مــا را بــه ســمتی ببــرد و موجــب
تفســیرهای غلــط شــود .مقامهای مســئول مــا چیــزی را که بیان
میشــود ،تکذیــب میکننــد .بــا وجــود ایــن ،بــا توجه بــه اهمیتی
کــه بــرای روابــط دوســتانه و برادرانــه قائل هســتیم آمادگی خود
را بــرای همــکاری بــا دولــت افغانســتان بــا هــدف روشــن شــدن
مســائل اعــام کردیــم و میتوانیــم کمیتـهای تشــکیل دهیــم و
بررســی کنیــم ».ربیعــی تصریــح کــرد« :نارســاییهایی در تــردد
افــراد در مرزهــا وجــود دارد کــه این وظیفه مرزبانان افغانســتان

هــم هســت .ایــن نارســاییهای ترددهــا کــه از مســیرهای بــد
انتخــاب میکننــد همــواره میتوانــد خطرنــاک و حادثــه آفریــن
باشــد .آنچــه مــا بــرای کمیتــه مشــترک پیشــنهاد میکنیــم برای
ایــن اســت کــه از اینگونــه رفــت و آمدهــا پیشــگیری کنیــم و بــه
اطمینانــی برســیم کــه ایــن گونــه حــوادث رخ ندهــد».
هفتــه گذشــته وزارت خارجــه افغانســتان اعــام کــرد کــه بــا
هــدف دســتیابی بـ ه حقیقــت پیرامــون ادعــای رفتــار نادرســت
بــا مســافران افغــان در امتــداد ســرحد افغانســتان و ایــران و
کشــته شــدن شــماری از آنــان ،مقامــات ایرانــی و افغــان در
تمــاس و رایزنــی هســتند .در پــی ادعــای منتشــر شــده در برخــی
رســانههای افغانســتان در خصــوص ضــرب و شــتم گروهــی از
افغانهــا کــه قصــد ورود غیرقانونــی بــه کشــورمان را داشــتند و
مجبــور کــردن آنهــا بــه بازگشــت از مســیر رودخانــه مــرزی کــه
مدعــی شــدهاند چنــد نفــر در رودخانــه غــرق شــدهاند مقامــات
کشــورمان واکنــش نشــان دادنــد.
ســیدعباس موســوی ،ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره
برخــی اخبــار در رســانههای افغانســتان در خصــوص وقــوع
حادثــه بــرای تعــدادی از شــهروندان ایــن کشــور کــه بــا عبــور از
رودخانــه مــرزی قصــد ورود غیرقانونــی بــه خــاک جمهــوری
اســامی ایــران را داشــتهاند ،ضمــن ابــراز همــدردی بــا خانــواده
جانباختــگان تصریــح کرد :ایــن حادثه در خاک افغانســتان رخ
داده و مرزبانــی جمهــوری اســامی ایــران وقــوع هــر اتفاقــی در
ایــن ارتبــاط در خــاک کشــورمان را رد کــرده اســت.

#خودرو
هشتگ

یگانه خدامی
خبرنگار

قیمت خودرو و باال رفتن آن همچنان یکی از دغدغههای
مردم اســت .امروزرئیس شــورای رقابت اعالم کرد بهطور
متوســط قیمــت خودروهــای ایــران خــودرو  ۱۰درصــد و
قیمــت خودروهــای ســایپا  ۲۳درصــد افزایــش خواهــد
یافــت .این خبــر دوباره موضوع خودرو و قیمت آن را ســر
زبانهــا انداخت و دربارهاش کاربــران زیادی در صفحات
مجازیشان نوشتند:
«سایپا ۲۳درصد و ایرانخودرو  ۱۰درصد ماشیناشون
گرونتــر شــده .نمیدونــم پس تنظیــم بــازار و حمایت از
مصرفکننــده چه عملی انجام میدن .یعنی کســی میره
بگیره ماشیناشونو؟»
«مبارکمــون باشــه .قیمت خودروهــای ایران خودرو
 ۱۰درصــد و ســایپا  ۲۳درصــد افزایش پیــدا میکنه .میگم
خودرو ســازا کم و کســری چیزی نــدارن؟ طفلیا همش در
حــال ضــرر و زیان هســتن با این حجــم از کیفیــت خودرو
افزایــش قیمت خــودرو برای جلوگیــری از افزایش قیمت
خودرو!»
ن میشه»
«دوباره پراید گرو 
«این چه نوع قیمتگذاری اســت که هم تولیدکننده
و هم خریدار ناراضی هستند؟»
«خودتــون داریــد میگیــد قیمــت تمــوم شــده پراید
۲۲تومنــه ،مبنــای قیمتگذاری شــما این قیمتــه یا جیب
مردم؟»
«بهتریــن مــدل قیمتگــذاریخودرو همــان مدلی
اســت کــهشــورای رقابت اعالم کــرد .قیمت تمام شــده +
۵درصد ســود  +نظــارت قیمت تمام شــده .قیمتگذاری
وارد بورس هم شود شرایط از این هم بدتر میشه ،تعدادی
از شــرکتها در بورس هســتند که در یکسال گذشته بدهی
انباشتشــون چند برابر شــده ولی بازهم قیمت سهامشون
چندین برابر شده».
البتــه یــک ماجــرای دیگــر هــم باعث شــد بحث خــودرو
دوباره مطرح شــود؛ پیش فروش محصــوالت ایران خودرو
که از امروز صبح شــروع شــد امــا کاربران زیادی نوشــتند که
نتوانســتند در ســایت ثبتنام کنند و از نحوه پیش فروش
انتقاد میکردند:
«محــض رضــای خــدا حتی یــک نفر هم نتونســت
الگین کنه چه برسه ماشین ثبتنام کنه»
«ایران خودرو امروز ســاعت  ۱۱پیش فروش داشــت
اما ...با وجود گذشــتن یکساعت و نیم از شروع خرید هنوز
نمیشه الگین کرد حتی»
«دایــیام اومده خونمون بنده خدا بعد از عمری یه
ماشین ببینه میتونه ثبتنام کنه ،فعالً  ۱۰دقیقه است در
حال بارگذاری برنامه فروشــه .ساعت  ۱۱شروع شد ودقیقاً
ساعت  ۱۲:۵۰تونستم وارد بشم! زیبا نیست؟»

