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 در عبور از خطر کرونا
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 ماجرای زیاندهی کارخانه های واگن سازی 
و پشت پرده تعطیلی یک کارخانه

یل فقر وی ر ر

چرتکه 3

کرونا بیداد می کند و مسافران متروی تهران درست مثل همیشه 
نفس به نفس و صورت به صورت هم ایســتاده اند. قضیه این است که 
واگن کم است. متروی پایتخت 3 هزار واگن کم دارد و به همین خاطر 
فقط با 50 درصد ظرفیتش مسافر جابه جا می کند. برای خریدن این 3 
هزار واگن و تکمیل خطوط 200 هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم و 

این عدد تقریبا به بزرگی مالیات یک سال کشور است. 
در این میان شــهرداری تهران قرارداد ساخت 650 واگن مترو را با 
یک شرکت داخلی بسته بود، اما این قرارداد آنقدر در چرخه بروکراسی 
شــبکه بانکی و سیســتم اداری چرخید تا کارخانه واگن سازی را به 

تعطیلی کشاند. 
این روایت محســن هاشــمی، رئیس شورای شــهر تهران از یک 
گرفتاری به ظاهر ساده شهری است که پشــت پرده خود هزار و یک 
گره ریز و درشت دارد. در این خرده روایت کوتاه خبر تعطیلی کارخانه 
واگن سازی تهران بیشتر از هرچیزی خبرنگاران رسانه ها را تحت تاثیر 
قرار داد و این خبر به ســرعت بازتاب گسترده داشت. هرچند مجتبی 
گلشنی، مدیرعامل کارخانه واگن سازی تهران تا حدی خیال رسانه ها 
را راحت کرد که قرار نیســت کارخانه به طور کل تعطیل شود و فعال با 
بخش نگهداری و تعمیر واگن ها روزگار را می گذرانند تا فرجی حاصل 
شود؛ اما قصه صنعت واگن ســازی در ایران طوالنی است و دعواهای 
کشدار تولیدکنندگان و واردکنندگان واگن به جایی رسیده است که 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی دولت یازدهم بارها گالیه کرد 
که توسعه صنعت ریلی ایران معطل تولید ناکارآمد داخلی مانده است 
و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت وقت در پاسخ گفت که روی ریل 

قطار می ایستد، اما اجازه نمی دهد که واگن خارجی وارد شود...

ظریف برای چهارمین بار به عراق سفر کرد؛

دیپلماسی فعال برای توسعه روابط با بغداد
سياست 2

جهان 5

  گزارش »توسعه ایرانی« از تحرکات ترکیه، مصر و امارات در شمال لیبی 

صف آراییی برای ورود به میادین نفتی سرت!

رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت ناشی از 
جنگ اقتصادی، تحریم ها و فشارهای حداکثری 
آمریکا و نیز محدودیت هــای غیر قابل اجتناب 
شیوع کرونا در کشور، تصریح کرد: دولت مطمئنا 
با نگرشــی واقع بینانه به شرایط سخت کنونی و 
در عین حال با اتکا بــه توانمندی های داخلی و 
راه حل های عملیاتی و عینی به دور از شعارهای 
تخیلی، برای حل مشکالت کشور تالش می کند

به گزارش ایلنا، حســن روحانی روز یکشنبه 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: 
تعیین راه حل ها نباید برگرفتــه از نگاه رویایی و 
فارغ از حقایق اقتصادی کشــور و یا نگرش های 
ناامید کننده و بدبینانه نســبت بــه توانایی ها و 

ظرفیت های کشور باشد.
رئیــس جمهــور گفت: بــا بهره گیــری از 
تجربه های گران سنگ سال ها مقابله با تحمیل 
شــرایط ســخت اقتصادی، با همراهی مردم، 
فعاالن و کارشناسان اقتصادی و همکاری سایر 
قوای کشــور، از این شرایط با ســرافرازی عبور 

خواهیم کرد.
روحانی با بیان اینکه دولت از ارائه پیشنهادها 
و راه حل های دلسوزان نظام و کشور در این راستا 

استقبال می کند، افزود: مهم این است که به رغم 
موانع و مشــکالت پیچیده و خــاص اقتصادی، 

کشور توانایی گذر از این شرایط دشوار را دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه تسهیل در ورود و 
خروج کاال در گمرکات کشور از اولویت های مهم 
دولت در حوزه تجارت است، گفت:ترخیص کاال 
در کوتاه ترین زمان همراه با شــفافیت و اجرای 
دقیق دستورالعمل ها از سوی دستگاه های مرتبط 
برای رونق بخشیدن به تولید و تامین مواد اولیه و 
کاالهای اساســی، تصمیم جدی دولت تدبیر و 

امید است که باید با دقت دنبال شود.
 روحانی با اشــاره به پیشــرفت هایی که در 
زمینه ثبت اطالعات، نحوه ترخیص و تسریع در 
به حداقل رساندن زمان ترخیص کاالها، حاصل 

شده است، افزود: با توجه به موجودی فراوان کاال 
در گمرکات کشور، سرعت بخشیدن به ترخیص 
کاالهای اولویــت دار برای جریــان تولید حائز 

اهمیت است.
رئیس جمهور اظهار داشت: وزارت صمت برای 
تامین نیازهای بخش تولید کشور با تعیین اولویت 
ترخیص کاال در هماهنگی با وزارت امور اقتصادی 
و دارائی و بانک مرکزی بر اســاس دستورالعمل 
ابالغی برای تسریع در ترخیص کاالهای اولویت 

دار برنامه ریزی و اقدام کند.
 روحانی تصریح کرد: سامانه تجارت کشور باید 
به طور هوشــمند و به هنگام، اطالعات دقیق در 
زمینه موجودی کاالهای ضروری و نیازهای اولیه 
تولید را ثبت و ارائه کند تا بر اساس آن بتوانیم برای 
تولید و رونق کسب و کار کشور برنامه ریزی کنیم.

در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
رئیــس کل بانک مرکزی گزارشــی از وضعیت 
بازار ارز و برنامه های در دســت اجرای این بانک 
برای ســاماندهی بازار ارز ارائه کــرد و اعضای 
ســتاد اقتصادی نیز بر پیگیری جــدی و دقیق 
دستورالعمل تدوین شــده برای تنظیم بازار ارز 

تاکید کردند.

احمد امیرآبادی فراهانــی نماینده قم در یک 
توییــت و در واکنش به اظهــارات رئیس جمهور 
درباره منشا ویروس کرونا با انتقاد شدید از حسن 
روحانی گفت: مهم نیست کرونا از کجا شروع شد 
مهم این اســت که دالر 25 هزار تومان و سکه ۱۱ 

میلیون است.

احمد امیرآبادی فراهانی در حساب کاربری اش 
در توییتر نوشت: »این بار قم هراسی از سوی رئیس 
دولت کلید خورد. درسته قبل از انقالب وضع مالی 
خوبی در قم نداشتین حاال که در بهترین جای تهران 
بهترین خونه را داری خواهشن دست از سر مردم قم 
بردارید. قم کرونا را شناسایی کرد. مهم نیست از کجا 
شروع شد مهم اینه دالر 25 هزار تومان و سکه ۱۱ 

میلیون!!«
احمد امیرآبادی فراهانی توییــت خود را با دو 

هشتگ #ولنجک و #خودشیفتگی منتشر کرده 
است.

از امیرآبادی تاکنون نقل قول های غیرمتعارفی 
در ارتباط با کرونا منتشر شده است. او در نخستین 
روزهای تائید رسمی شیوع بیماری کووید۱۹ در 
ایران در واکنش به شایعه ابتالی خود و ضدعفونی 
کردن صندلی اش در مجلس به خبرگزاری ایسنا 
گفته بــود: »غلط کردند همچیــن کاری کردند. 

اشتباه کردند به من چه مربوط است.«

خبر

خبر
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حمله تند نماینده قم به رئیس جمهوری

دست از سر قم بردارید


