
راهنمایی ورانندگی  پلیس  رئیس   ، سیدکمال  هادیانفر سردار 
ناجا در حاشیه نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، به تعطیالت 
عید سعید فطر اشاره کرد و از مردم خواست در تعطیالت پیش رو به 
مسافرت نروند: »خوشبختانه در ایام عید نوروز مردم همکاری خیلی 
خوبی با پلیس داشتند، مخصوصا پس از تاکیدات مقام معظم رهبری 
چشمگیری  کاهش  درون شهری  و  برون شهری  سفرهای  میزان 

داشت.« 
از مردم  او با اشاره به تعطیالت پیش رو اظهار کرد که این بار نیز 
می خواهیم به مسافرت نروند، چراکه هنوز بیماری و زنجیره انتقال آن 
طبق اعالم وزارت بهداشت وجود دارد و ممکن است با سفر دوباره 
مردم به خصوص به شهرهای شمالی در گیالن و مازندران دوباره وضع 
تعطیالت  در  که  است  این  مردم  به  ما  توصیه  بنابراین  شود،  قرمز 
پیش رو از رفتن به مسافرت پرهیز و به دستورات و توصیه های ستاد 
ملی مقابله با کرونا توجه کنند: »با وجود این، پلیس به عنوان نیرویی 
که همواره آمادگی دارد، برای سفرهای احتمالی پیش رو نیز آماده است 
تا وظایف خود را انجام دهد. در همین رارستا نیز با تخلفات حادثه ساز 
برخورد خواهد شد و حتما نسبت به اعمال قانون متخلفان اقدام 
خواهیم کرد و بر سامانه حمل ونقل عمومی نیز نظارت ویژه ای خواهیم 
داشت.« درخواست برای کاهش سفرها در تعطیالت پیش رو درحالی 
و  راهداری  سازمان  حمل ونقل  معاون  قربانی،  مهران  که  است 
حمل ونقل جاده ای هم از کاهش 80 درصدی سفرها در نوروز 99 و در 
زمان شیوع ویروس کرونا خبر داده بود. هادیانفر عالوه بر درخواست 
بر سفر نرفتن مردم، به تشریح آمار جانباختگان حوادث رانندگی در ایام 
شیوع کرونا و مقایسه آن با مدت مشابه  سال قبل پرداخت و گفت: 
»در اسفند ۹۷، ۱۲۵۷ مورد فوتی در جاده های کشور داشتیم، این آمار در 
ح  طر هنوز  اما  کرد،  پیدا  شیوع  کرونا  که  روزهایی  یعنی   ۹۸ اسفند 
فاصله گذاری اجتماعی اجرا نشده بود، ۲۰۹ مورد کاهش داشت و به 
ما  رانندگی  حوادث  جانباختگان  آمار  یعنی  رسید،  جانباخته   ۱۰۴۸

۱۶.۶ درصد کاهش داشت.«

 بررسی رونق
روانشناسی زرد در اینستاگرام

همه با هم؛ در میدان خدمت

نگران سوگواری های 
بیمارگونه ایم

قرنطینه دور از خانه

ج نشین در 10 کشور دنیا از  ایرانیان خار
تجربه زندگی شان در بحران کرونا می گویند

مدیر دفتر سالمت روان وزارت بهداشت 
می گوید تیم های درمان فشار روانی باالیی را 
تحمل می کنند

 بررسی اقدامات و  فعالیت های حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
در مقابله با ویروس کرونا

8 و 9 حه
صف

10 حه
صف

14 حه
صف

7 حه
صف

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس
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زیر تیغ جراحی

 سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت دو نماینده مجلس
2 و 4به جرم اخالل در توزیع خودرو  خبر داد حه

صف

  قوسیان مقدم، دبیر کل
جدید جمعیت هالل احمر شد

10 حه
صف

سفر به خطر

خصوصی سازی؛ راه چاره صنایع ایران 

یادداشت

اقتصاددان
محمدقلی یوسفی

ایران  صنعت  چالش های  از  بسیاری  اصلی  ریشه 
بخش  فقدان  در  باید  را  خودروسازی  بخش  ازجمله 
و  تحقیق  گزارش  کرد؛  جست وجو  قدرتمند  خصوصی 
یک  خودروسازی  صنعت  شرایط  از  مجلس  تفحص 
برای بهبود وضع  راهکار اساسی  که  کرد  بار دیگر ثابت 
رشد  و  شرکت ها  بین  رقابت  ایجاد  در  فقط  صنعت 
طریق  از  تنها  موارد  این  که  است  نهفته  سرمایه گذاری 
واگذاری اصولی شرکت های دولتی به بخش خصوصی و 
رفع چالش های بین المللی قابل دستیابی است. البته 
اقتصاد  ساختاری  چالش های  که  کنیم  فراموش  نباید 
شکل  قدرتمندی  خصوصی  بخش  شده  باعث  ایران 
را  مشکل  این  باید  نخست  وهله  در  بنابراین  نگیرد. 
برطرف کرد و سپس واگذاری ها به شکل دقیق و اصولی 
زبده  افراد  اختیار  در  شرکت ها  مدیریت  تا  شود  انجام 
قرار گرفته و برنامه های توسعه محور به درستی عملیاتی 
شود. متأسفانه تجربه های گذشته نشان می دهد فرآیند 
که  ناقصی طی شده  به شکل  ایران  در  خصوصی سازی 

نتیجه آن ورشکستگی برخی شرکت هاست.
در کنار واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، 
اصالح بخشی از قانون اساسی هم نیاز است؛ مثال باید 
حقوق مالکیت تضمین شود و تصمیم گیری ها به سمتی 

پیش برود که شرکت های خارجی تمایل پیدا کنند برای 
سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذارهای داخلی به ایران 
به  خصوصی  بخش  به  شرکت ها  واگذاری  چون  بیایند؛ 
تنهایی کفایت نمی کند و جا به جایی مالکیت  عامل کافی 
برای رسیدن به موفقیت و توسعه نیست؛ شرکت های ما 
نیازمند فناوری روز دنیا در بخش های مختلف هستند و 
رفع  و  خارجی  سرمایه گذارهای  حضور  با  مهم  این 
چالش های بین المللی با توجه به منافع ملی به دست 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  بدانیم  است  جالب  می آید. 
گرفته و موفق هم بوده اند؛ مثال  را پیش  چنین روشی 
کشور ویتنام برای ساخت دوچرخه با 12 شرکت از 8 کشور 
دنیا قرارداد دارد به نحوی که 85 درصد از ارزش افزوده هر 
دستگاه دوچرخه را از کشورهای دیگر وارد می کنند و فقط 
را  الزم  سود  اما  است  خودشان  به  متعلق  15درصدش 
خود  در  تولید  صد  تا  صفر  نیست  نیازی  چون  می برند 
کشور انجام شود. همین روند می تواند در صنایع مختلف 
ایران ازجمله خودروسازی هم دنبال شود. الزمه طی این 
معنای  به  که  است  کشور  اقتصاد  جهانی شدن  فرآیند 
تعامل سازنده با دنیا با حفظ منافع ملی است. در اینجا 
باید به چالش نبود فضای رقابتی در اقتصاد ایران هم 
آن ایجاد رانت برای عده ای خاص  اشاره کنم که نتیجه 
در  منافع شان  که  هستند  برخی ها  است.  شده 
فرآیند  ابترماندن  و  شرکت ها  دولتی ماندن 
اصولی  واگذاری  حالی  که  در  است؛  خصوصی سازی 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی تنها راه چاره عبور 

از چالش های صنایع مختلف در ایران است.  

 ممکن است با سفر دوباره مردم به خصوص 
به شهرهای شمالی دوباره وضعیت قرمز شود

 رئیس سازمان نظام روانشناسی:
مقابله با روانشناس نماها زمان بر است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از مردم خواست 
در تعطیالت عید فطر مسافرت نکنند


