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با شروع ممنوعیت های فصلی؛

قد برنج  وارداتی 
آب رفت

چرتکه 3

 »واردات برنج ممنوع شد«. رسمی که دولت برای حمایت از تولید 
داخل چند ســالی اســت به صورت فصلی انجام می دهد. البته طبق 
وعده های قبلی قرار بود این ممنوعیت از ابتدای مردادماه انجام شود 
که به اول شهریور موکول شد. براین اساس از دیروز )شنبه( واردات و 

ترخیص برنج تا اول آبان ماه ممنوع خواهد بود.  
روالی که البته اگرچه به اسم حمایت از تولید داخل صورت می گیرد 
اما صدای واردکننده هایی که برنج های دپوشده شان در گمرک باقی 
مانده را بلند کرده اســت. طبق آماری که تاکنون منتشر شده حدود 
300 هزار تن برنج وارداتی در گمرک های کشور دپو شده است. دولت 
اعالم کرده که واردکنندگان با رعایت قوانین و حقوق مکتسبه می توانند 
برنج های خود را ترخیص کنند؛ اما صورت مساله نه موضوع ترخیص 
که بحث مسائل ارزی مرتبط با واردات برنج است و موجب شده تا بخش 
عمده ای از برنج های وارداتی در صف تخصیص ارز و یا در مرحله تامین 
ارز قرار بگیرند. این در حالی است که  پیش از این جمال ارونقی، معاون 
فنی و امور گمرکی گفته بود که »بعد از اجرا شدن »ممنوعیت فصلی 
ورود برنج« به کشور، اگر مشــکالت واردکنندگان برنج در حوزه ارز 

برطرف شود، ترخیص برنج امکان پذیر نخواهد بود.«
آمارها تاکید می کند که ســال گذشته حدود ۸00 هزار تن برنج به 
ایران وارد شــده و عملیات ترخیص این مقدار انجام شده است. البته 
ارونقی می گوید که حدود 3۹0 هزار تن برنج از طریق گمرک ترخیص 
شــده اند و مقداری دیگری از برنج ها هنوز در گمرک دپو هســتند. 
همچنین سازمان گمرک باید در پروسه واردات برنج ها، کد رهگیری 

بانک را داشته باشد و...

تخت روانچی: 

واکنش به تحریم تسلیحاتی ایران بسیار سخت خواهد بود
سياست 2

شهرنوشت 6

  کارشناسان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
آنچه در صدا و سیما ارائه می شود، با زبان اشاره  ناشنوایان تفاوت دارد

اشاراتنامفهومدردنیایبیصدا

رئیس جمهور با تاکید بر انجــام امور مردم در 
ادارات از طریق فضای مجازی گفت: می دانم این کار 
سخت است و برخی بخش ها نعوذ باهلل برای برخی 
امور خالف قانون زیر بار نمی روند، اما اگر به دنبال 

مقابله با فساد هستیم االن زمانش است.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی طی سخنانی 
در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره 
به فرارسیدن روز پزشــک اظهار کرد: امسال یک 
تبریک جانانه تری را باید تقدیم پزشکان جامعه 
کنیم. همیشه پزشــکان ما در خط مقدم سالمت 
مردم بودند و همیشه تالش کردند و به قسم خود 
پایبند بودند. پزشکان عزیز ما کار خود را به عنوان 
یک شغل تلقی نمی کردند بلکه به عنوان یک وظیفه 
و تالش عاشقانه برای سالمت مردم تلقی می کردند.

وی افزود: ما االن وارد شهریور شدیم و ۶ ماه با این 
ویروس مقابله کردیم و وارد ماه هفتم شدیم. در این 
مقابله مدافعان سالمت کار بسیار بزرگی انجام دادند 
اعم از پزشک، پرستار، بهیار و همه  آنهایی که تالش 
می کنند در بخش های مختلف. یک زنجیر به هم 
پیوسته است و همه را به عنوان خط مقدم مدافعان 
سالمت مردم می شناسیم و می خواهیم از عزیزانی 
که شبانه روز در زمینه این بیماری تالش کردند، 

تجلیل کنیم.
وی با اشاره به آمار جانباختگان کرونا در مدت 
اخیر اظهار کرد: در میان جانباختگان، جوانان در 
سنین 30 تا ۴0 سال را مشاهده می کنیم، در حالی 
که در موج اول این آمار کم بود اما در موج دوم بیشتر 
شده اســت و عالوه بر این در موج دوم استان های 
زیادی درگیر شــده اند. روحانی تصریح کرد: اگر 
یک یا دو استان درگیر باشــند راحت تر می توان 
مدیریت کرد، اما گاهی از 3۱ اســتان، بیش از ۲0 
استان درگیر بیماری هستند، آن وقت شرایط دیگر 
متفاوت می شــود. روحانی تاکید کرد: امیدوارم با 
همین روحیه و تالش و فداکاری تا روز پایانی مقابله 
با این ویروس و عبور از آنکــه البته نمی دانیم چه 
زمانی است، همه به همین صورت کنار هم باشیم تا 

خداوند پیروزی را نصیب ما کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به برگزاری آزمون های سراسری در روزهای 

اخیــر، اظهار کرد: واقعــاً برگزاری ایــن آزمون و 
تصمیم گیری برگزاری برای ما سخت بود. اینکه 
برگزار بشود یا نشود و اگر بشود چگونه باشد. برخی 
می گفتند اصال برگزار نشــود. یک مسئولی با من 
تماس تلفنی داشــت و می گفت فالنی! بگذارید 
کنار این موضوع را! این چه موضوعی است که حاال 
این همه درباره اش بحث می کنید؟ تعبیر او این بود 

که بگذارید یک سال دیگر برگزار شود.
وی افزود: بله می شود گفت یک  سال دیرتر انجام 
شــود اما بیان  کردن آن خیلی سخت است. عمر، 
آرزو، برنامه ریزی و امید یک جوان و خانواده اش در 
میان است. حاال بگوییم صبر کن تا یک  سال دیگر 
یا برو در دانشگاه های پایین تر مشغول تحصیل شو. 
ولی زمانی اســت که این جوان می آید در آزمون 
سراسری شرکت می کند و نمره کافی نمی آورد، 
آنوقت می گوید من تالشم را کردم، آن دانشگاهی 
که می خواستم نشد، دانشگاه های رده بعدی شد اما 
زمانی ما نمی گذاریم او ورود پیدا کند و تالش کند، 

این دیگر خیلی سخت است.
وی با بیان اینکه بخش های تاریک و ناشناخته 
این بیماری هنوز زیاد اســت، تصریح کرد: باید به 
شرایطی برسیم که ســازمان بهداشت جهانی و 
وزارت بهداشت ما بگویند که واکسنی وجود دارد 
که اوالً موثر است، بی خطر است و تا مدتی ماندگاری 
دارد و حفظ می کند. همین چند روز پیش سازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرد که ما تا مهار کامل این 

ویروس دو سال فاصله داریم.
رئیس جمهور با تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی گفت: اگر باز هم 
رعایت پروتکل ها جدی گرفته نشود،  شاهد شیوع 
مجدد می شویم. برخی می گویند پیک سوم در راه 

است. باید گفت که این دست خود ماست.
وی یادآور شد: من اینجا مجدداً دو نکته را تاکید 
می کنم، یکی دولت الکترونیک و دیگری سالمت 
الکترونیک. این دو امر بسیار برای ما مهم است. در 
دولت الکترونیک مردم از خانه خارج نمی شــوند، 
به بانک، اداره ثبت و دیگر ادارات نمی روند و از خانه 

مشکل خود را حل می کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: من باز هم می گویم، اگر 
اداره ای کاری را بشود از فضای سایبری انجام دهد اما 
به طرف بگوید که باید حضوری بیایی، این باید حتماً 
تنبیه شود. از آن تنبیه هایی که انفصال سه ماهه و 

شش ماهه بود.
روحانی یادآور شد: آن دفعه هم گفتم اگر کسی 
مردم را وادار می کند که بیایید. مردم را به جامعه 
می کشاند، وقت شان را صرف می کند و می گوید 

توی صف این اداره بایستید، با او برخورد شود.
وی افزود: در بخش سالمت هم همینطور است. 
پرونده سالمت الکترونیک هم به خوبی پیش رفته 
است. از آقای نمکی و آقای جهرمی تشکر می کنم 
و می خواهم ما هرچه ســریع تر مســیر سالمت 
الکترونیک را به پایان برسانیم. نسخه ها الکترونیکی 
داده شود و مردم جز در موارد ضروری نیازی نداشته 

باشند که در مراکز درمانی حاضر شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: من می دانم این کار 
سخت است. می دانم برخی بخش ها زیربار نمی روند. 
می دانم بخشی از ادارات ما نیاز به حضور دارند. نعوذ 
باهلل برای برخی از امور خالف قانون! می دانم برخی 
از شهرداری ها نیاز به حضور دارند، اما ما باید برخورد 
کنیم. روحانی گفت: اگر می خواهیم با فساد برخورد 
کنیم، جا و زمانش همینجاست. موقعیتش همین 
االن اســت. بیاییم همه را تا جایی که امکان دارد 
محدود کنیم مگر مواردی که حضور ضرورت دارد 
و آن بحث دیگری اســت. وی با تاکیــد بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مراسم سوگواری محرم 
اظهار کرد: برای ما مهم است که محرم پرشوری را 
بگذرانیم اما بعد از عاشورا و یکی دو هفته که گذشت 
شــاهد باالرفتن آمار و نمودارهــای ابتال در هیچ 
نقطه ای نباشیم و پیک جدیدی شروع نشود. آنجا 

نقطه افتخار برای ما است.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

اگر دنبال مقابله با فساد هستیم وقتش االن است


