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تکرار نسخه شکست خورده
برای خودرو
روز گذشته سرانجام ش ــورای رقــابــت قیمت
های رسمی یا به عبارت دیگر ،قیمت کارخانه
خودرو را اعالم کرد که بر این اساس ،قیمت انواع
خودروهای دو خودروساز اصلی کشور با افزایش
 10تا  23درصدی نسبت به قیمت تعیین شده
در بهمن  ،97تعیین شــده اســت .لــذا اکنون
روی کاغذ با پراید  37میلیونی و پژو پارس68 ،
میلیونی مواجه هستیم ولی در عمل قیمت ها
در بازار حدود  2برابر این نرخ هاست .سوال این
است که آیا نرخ های اعالم شده روی کاغذ خواهد
ماند یا اجرایی می شود؟
اگر به فلسفه ورود شورای رقابت به بازار خودرو
برگردیم ،می بینیم که به دلیل وجود انحصار در
بازار داخلی خودرو ،ناگزیر از ورود نهادی بیرونی
برای تنظیم بازار هستیم .نهادهای تنظیم گر در
بازارهای انحصاری به چند شیوه می توانند ،آثار
انحصار بر مصرف کننده را رفع کنند .نخستین
شیوه ،قیمت گذاری است؛ شیوه ای که در بازار
خودرو طی سال های اخیر و گذشته دیده ایم.
تبعاتاینشیوهایناستکهچونعرضهمحصول

در اختیار عرضه کننده انحصاری محصول است،
انگیزه کاهش عرضه برای افزایش قیمت به وجود
می آید و در عمل بازار سیاه شکل می گیرد.
تجربه قیمت گذاری های قبلی خودرو نیز موید
همین واقعیت است که قیمت گذاری به تشکیل
بازار سیاه منجر شده است .اگرچه این بار تالش
شده است تا با تعیین برخی روش ها از جمله
قرعه کشی و محدودیت خرید خودرو برای هر
کد ملی و ممنوعیت انتقال سند بــرای مدتی
مشخص ،از ورود سرمایه های سوداگرانه به این
بــازار جلوگیری شود اما سوداگران نیز به بدل
های این فنون آشنا هستند و احتماال با استفاده
از کدهای ملی اجــاره ای ،حضور گسترده این
کدهای ملی در ثبت نام ها و جایگزین کردن
قولنامه یا تعهد محضری برای انتقال سند خودرو
در آینده ،راهکارهای جدید را دور خواهند زد.
پس چه باید کرد؟
راهکارهای دیگر تنظیم گر بــرای مواجهه با
بازارهای انحصاری ،نظارت بر نحوه مدیریت و
تعهد عرضه محصول است .مشکل بازار خودرو
در این  3-2سال ،کاهش تولید بود .اکنون که به
ادعای خودروسازان ،بخشی از قطعات وارداتی
داخلی سازی شده است ،می توان پیش بینی
مشخصی برای تولید خودرو تا پایان سال داشت.
این پیش بینی اگر به عنوان تعهد خودروسازان
برای تولید میزان مشخصی از خودرو تلقی شود،
می توان تقاضای موجود را مدیریت کرد .یعنی
اگر مشخص باشد که چه میزان خودرو در سال
تولید و عرضه می شود ،می توان با برآوردی که از
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تقاضا وجود دارد ،بازار را مدیریت کرد.
براساس آمــار رسمی وزارت صنعت ،در سال
گذشته ،حدود  855هزار دستگاه خودرو تولید
شده است .اگر برای امسال یک میلیون دستگاه
هدف گذاری شده باشد ،می توان به سراغ بخش
تقاضا رفت .واقعیت این است که تعهدات انباشت
شده ای برای تحویل خودرو وجود دارد که برآورد
دقیقی برای آن وجود ندارد .برخی خبرها حاکی
است که خودروسازان حتی برای تحویل در سال
 1400نیز خودرو پیش فروش کرده اندبنابراین
بخشی از خودروی تولید شده به تعهدات قبلی
اختصاص می یابد .به نظر می رسد این جا وزارت
صمت باید دخالت کند و ضمن تعیین دقیق
آمار خودروهای تعهد شده ،مشخص کند که هر
خودروساز تا پایان سال چه میزان خودرو برای
ثبت نام جدید و تحویل فوری می تواند ،تعهد کند.
واقعیت این است که به جز ارائه آمار شفاف در
زمینه تولید و نظارت مستقیم دولت و نهادهای
نظارتی بر روند تولید و عرضه خودرو ،در کوتاه
مدت نمی توان ،برنامه موثر دیگری برای تنظیم
بازار خودرو پیش بینی کرد .اگرچه ضروری است
که در بلند مدت ،برنامه اصالح در صنعت خودرو
کمی و کیفی تولید در آن مدنظر قرار
و ارتقای ّ
گیرد ،اما در کوتاه مدت ضروری است دخالت
تنظیم گر بــازار ،نه در قیمت و تعیین بــازار دو
نرخی ،که در هدف گــذاری تولید و نظارت بر
نحوه عمل خــودروســازان به این هدف گذاری
صــورت گیرد و اقدامات شکست خــورده قبلی
برای مدیریت بازار تکرار نشود.

اعالم میزان زکات فطره از سوی  2مرجع تقلید
آیــات عظام مکارم شیرازی و نــوری همدانی،
میزان زکــات فطره امسال را اعــام کردند .به
گزارش ایسنا ،دفتر آیتا ...نوری همدانی طی
اطالعیهای اعالم کرد« :آیتا ...نوری همدانی
قــوت غالب را مــاک ندانسته و پــرداخــت سه
کیلوگرم از هرکدام از خوراکیهایی را که در
رساله عملیه بهعنوان زکــات فطره ذکرشده

است؛ همانند برنج یا گندم یا قیمت آن را برای
هرفردکافیمیدانند.طبقتحقیقاتانجامشده
میانگین قیمت گندم برای هر فرد 10هزار تومان
و قیمت برنج برای هر فرد حدود  50هزار تومان
است .شایان ذکر است که مقلدین محترم باید
طبق قیمت منطقهای خود محاسبه کنند و اگر
در بعضی از مناطق قیمت کمتر یا بیشتر باشد ،به

همان عمل کنند ».دفتر آیتا ...مکارم شیرازی
نیز در اطالعیه مربوط به زکــات فطره چنین
آوردهاست« :زکات فطره امسال بر مبنای قوت
غالب گندم ،مبلغ  10هــزار تومان و بر مبنای
قوت غالب برنج ،مبلغ  30هزار تومان اعالمشده
است .مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد
مخیر هستند».

کاله گشاد ویلموتس ،بلندپروازی نوید و داستان جالب خوانندگی همایون
مصطفوی -اگر در موسیقی به دنبال ژن خو 
ب
بگردیم،همایونشجریانیکیازآنهاییاستکه
در این فهرست قرار می گیرد اما همایون به واقع
میراث دار هنر موسیقی پدرش است .پسر بزرگ
استاد شجریان ،از کودکی در خان ه یا بهتر بگوییم،
دانشگاه هنری پدر رشد کرد .حنجره توانای پسر
و اهتمام پدر ،باعث شد تا همایون از کودکی قدم
در راه موسیقی بگذارد ،ساز کوک کند و در
محضر استادان ساز که همگی از دوستان
و نزدیکان پدر بودند ،بنوازد .او در جوانی
به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به
عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد.
قصه زندگی همایون آن جایی جالب
می شود که او بعد از گذشت
چند سال روی صحنه می
آید و نغمه آواز سر می دهد.
شاید اگر سرماخوردگی
پدر و تصمیم او بــرای لغو
کنسرتش نبود ،سرنوشت
همایون جور دیگری رقم
می خورد.همکاران مان
در صفحه ادب و هنر یک
گـــــزارش جــمــع و جـــور و

جذاب از نحوه همکاری پر سرو صدای همایون
با پدر آماده کرده اند .این گزارش را در هفتمین
صفحه از خراسان بخوانید.
* «من بچه بــودم ،میرفتم جلوی آینه ،بیانیه
سیمرغ گرفتنم رو تمرین مـیکــردم ...دربــاره
موفقیت فیلم “ابد و یک روز” هم ،مطمئن بودم
این اتفاق براش میفته .سرفروششم میدونستم
فــروش مــیــره» ...ایــن بخشی از جمالت
امیدوار کننده نوید محمدزاده است که
به تازگی در اینستاگرام شخصیاش به
اشتراک گذاشته است .محمدزاده در
این ویدئو از خاطره سا لهای
قبل خود میگوید .اما چقدر
بــایــد ایـــن صــحــبـتهــا را
جدی گرفت؟ در اولین
صــفــحــه از ضمیمه
زندگیسالمبههمین
موضوع پرداختیم.
ایــن کــه آیــا تجسم
رویاها واقعا مفید
اســــــت؟ مــطــلــب
را در زندگی سالم
بخوانید.

* رئیس سابق فدراسیون فوتبال که پیشتر و
هنگام حضور مــارک ویلموتس در ایــران گفته
بود او بسیار “نجیب” است ،درباره اتفاقات اخیر
مربوط به پرونده شکایت مارک ویلموتس و ادعای
او دربــاره این که مسئوالن فدراسیون فوتبال
قراردادش را دستکاری کردند ،گفت :او ادبیات
خوبی استفاده نکرد .بهترین جمله این است که
او سر ما کاله گذاشت .او میگوید بند پرداخت
سه مــاه غرامت در صــورت فسخ قـــرارداد را ما
اضافه کردیم اما این درست نیست .دستکاری
در هیچ قـــراردادی وجــود نــدارد .از طرفی هر
قراردادی که زیر سقف فیفا بسته می شود ،الزم
االجراست و باید دستمزد مربی پرداخت شود.
ما هم در تاریخ های مربوط نتوانستیم دستمزد او
را از طریق منابع خودمان در فیفا پرداخت کنیم.
ما  ۱۵ ،۱۰نامه به بخشهای مختلف زدیم که
در پرداخت قرارداد ویلموتس به ما کمک کنند.
رئیس بانک مرکزی هم از شرکتها و نهادهای
مربوط خواست که جلوی فسخ قرارداد را بگیرند.
طبق قرارداد هر کسی که قرارداد را فسخ کند،
به اندازه سه ماه باید غرامت بدهد و ...فکر می
کنید پرونده ویلموتس به کجا می رسد؟ خراسان
ورزشی را بخوانید.

احتمال واریز بیمه بیکاری کرونا تا قبل از عید فطر

مشموالن باید به سایت بیمه بیکاری مراجعه و شماره حساب را ثبت کنند
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار گفت :پیامک
درخواست شماره حساب برای تأیید شدگان
نهایی بیمه بیکاری به زودی ارسال می شود و
تالش می کنیم بیمه بیکاری مشموالن تا عید
فطر واریــز شــود .به گــزارش تسنیم ،مسعود
بابایی ،با بیان این که شش بانک  ملی ،ملت،
صـــادرات ،تــجــارت ،رفــاه و سپه اسامی بانک

هایی است که مقرری بگیران باید در یکی از
آن ها حساب داشته باشند،افزود:متقاضیانی
کــه در یکی از ایــن شــش بانک حساب دارنــد
باید به سایت بیمه بیکاری که امکان ویرایش
اطالعات را دارد مراجعه و شماره حساب را
ثبت کنند .اما حتم ًاباید پیامک شماره حساب
برای متقاضیان آمده باشد .اگر تا قبل از عید

فطر هم واریز نشود؛ طبق وعده دوستان تأمین
اجتماعی در هفته آینده واریز خواهد شد .وی
افــزود :متقاضیانی کــه در شش بانک حساب
بانکی دارنــد اگر برایشان پیامک درخواست
شماره حساب آمد ،آن ها تأیید شدگان نهایی
هستند که بیمه بیکاری اسفند ماه به حساب آن
ها واریز می شود.

افزایش کشورهای متقاضی تحقیق از نقش چین در شیوع کرونا

چین :کرونا مهار شود ،در تحقیقات درباره منشأ آن همکاری می کنیم
رئیس جمهور چین اعــام کــرد کــه کشورش
از بررسی جامع علت شیوع ویــروس کرونا به
سرپرستیسازمانبهداشتجهانیپسازکنترل
این بیماری حمایت میکند .شی جین پینگ
در سخنرانی آنالین خود در مجمع بهداشت
جهانی درحــالــی ایــن اظــهــارات را مطرح کرد
که حدود  27کشور از جمله آمریکا ،استرالیا
،هند و اتحادیه اروپــا خواستار بررسی منشأ
ویــروس کرونا شده بودند که تا کنون به مرگ
بیش از  310هزار نفر منجرشده است.هرچند
چین قبال با چنین درخواست هایی مخالفت
کرده بود اما این بار رئیس جمهوری این کشور
اعــام کرد که کشورش با انجام تحقیقات بی
طرفانه مشکلی نخواهد داشت.رئیس جمهور
چین در این مجمع گفت :چین از ارزیابی جامع

واکنش جهانی به این بیماری پس از تحت کنترل
درآمدن آن در عرصه جهانی حمایت می کند تا
بدین ترتیب از تجربیات مختلف استفاده شودو
نقاط ضعف اصــاح شوند.وی ادامــه داد :این
کار به نگرشی علمی و حرفه ای نیازمند است
و باید تحت هدایت سازمان بهداشت جهانی
قرار داشته باشد .اصول بی طرفی و عدالت باید
رعایت شود.این در حالی است که تنش سیاسی
میان چین و استرالیا دوبــاره اوج گرفته است.
استرالیا پس از آمریکا جزو کشورهایی است که
همواره چین را به پنهان کاری درباره منشأ کرونا
متهم کرده و با این اقدام باعث عصبانیت چین
شده است .حاال استرالیا گفته قطعنامه اخیر
مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی موسوم
به ( )WHoدربـــاره تحقیقات بینالمللی در

خصوص ویروس کرونا تایید کننده موضع کانبرا
علیه چین است .مجمع عمومی بدنه تصمیمگیر
در سازمان بهداشت جهانی اســت.در واکنش
به این درخواست ،سفارت چین در استرالیا به
شدت از دولت کانبرا انتقاد کرده و این برداشت
از قطعنامه اخیر سازمان بهداشت جهانی را یک
جوک توصیف کرده است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چرا مسئوالن و دستگاه قضا بر گرانی و
التهاب بــازار دالر و طالوسکه نظارت نمی
کنند؟ آخه گرانی تا کجا؟ قشر مستضعف
دارن له میشن.
•• آقای رئیس جمهور اون دالر تک نرخی که
قول دادی چی شد؟ اون اقتصادی که ازش
حرف می زدی چه شد؟ مگه نگفتی کاری
میکنمکه هیچ خــانــواده ای به یارانه 45
تومانی نیاز نداشته باشه؛ پس چه شد؟ واقعا
شما نوبری! ما که ازت راضی نیستیم.
•• سلطان سکه که اعدام شده ،پس چرا سکه
باز هم چند برابر شده؟ یعنی سلطان های
دیگری وجود داره؟
•• تلویزیون 90درصد اخبارش از بدبختی
و مشکالت ملت آمریکاست .انــگــار از ما
خوشبخت تر در جهان وجود ندارد!
••آقایان یه فکری برای گرانی سکه بکنید.
پسر من به مرز جنون رسیده چون نمی تونه
سکه مهریه رو بپردازه.
•• آه بازنشستگان مستمری بگیران تامین
اجتماعی گریبان گیر شما می شود .دو ماه
گذشت از افزایش حقوق بازنشستگان خبری
نشد .شما هم گرفتار می شوید.
•• توی جامعه ای که قبل از هر اظهار نظری
باید جناح و سوگیری سیاسی ات را مشخص
کنی حق بدید که لعنت کنیم کسانی رو که
حزب و باند رو به وجود آوردند.
•• دولــت کــارش فقط تبلیغات است و بس.
تعداد زیادی از رانندگان از جمله خودم از
پارسال برای گاز سوز کردن خودرو ثبت نام
کردند اما هنوز خبری نیست .باز دوباره در
رسانه ها تبلیغ می کنند اما هنوز جواب گوی
همان رانندگان پارسال نیستند!
••چرا باید شخص مقام معظم رهبری به یک
مسئله و یک مشکل مستقیم ورود کند تا آن
مشکل اساسی حل بشه؟ یعنی مسئولین
نمی دانند که باید مشکل مردم را حل کنند؟
آیا ایشان باید به تمام مشکالت اقتصادی و
همه مشکالت دیگر ورود کنند تا مسئوالن
به فکر بیفتند؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••چــرا معاینه خــودرو را بعد از مــاه رمضان
تمدید نمی کنند؟ حداقل تا آخر خرداد آن را
تمدید کنند .چون ساعت کاری ماه رمضان تا
 2بیشتر نیست ،شلوغه.
••دولت خجالت نمی کشد که یک میلیون
تومان پرداختی گدابازی را می خواهد پس
بگیرد؟ حداقل بگذارد در سرفصل برگزاری
همایشها و در روزهای عادی از مردم پول
بگیرد.
••درباره مطلب «راهکارهای استفاده ایمن
از کولرگازی در روزهـــای کرونایی» باید
بگم که چند روز پیش رفتم برای خونهمون
کولرگازی بخرم ،یک مارک خوبش بین 12
تا  15میلیون قیمتش بود بنابراین نگرفتم
تا نگرانی دربــاره احتمال انتقال کرونا با
کولرگازی هم نداشته باشم.
••بیکارم و جزو ایثارگران هشت سال دفاع
مقدس هم هستم50 .سالمه امــا تاکنون
هیچ بیمه ای نداشته ام .دوسال قبل خانه ای
داشته ام  100میلیون تومان آن را فروختم و
به حرف مسئوالن گوش کردم که می گفتند
نخرید ،ارزان میشه .ماشین هم ندارم .پولم را
گذاشتم توی بانک اما متاسفانه قیمت ها سه
برابر شده .جالب این جاست که چون پولم
داخل بانک است کمک معیشتی به من تعلق
نگرفته .اگر مالک همین است که هیچ کدام
از کارگران نباید چیزی بگیرند.
••دربـــاره مــوانــع فــرزنــدآوری باید بگم که
اصلیترینش اقتصادیه .پــول کــه باشه،
همه از خداشونه بچهدار بشن .اگر راست
میگین ،یک گزارش کار کنین درباره مخارج
بــچــهداری ،از زایــمــان تــا پــوشــک ،لباس،
کالسکه و...
•• واقعا هر موقع اخبار ایــران را پیگیری
می کنی فکر می کنی مسئوالن چه تاجی
سرمردم گذاشتند که همه اش از آمریکا و
دیگر کشورها بدگویی می کنند؟
••اگه دولت ازکم شدن جمعیت دلهره داره به
دادگاه ها دستور بده اگه مردی ازدواج دوم یا
سوم کرد برایش پرونده سنگین درست نکنند

نمابر05137009129 :

اون وقت ببینید جمعیت رشد می کنه یا نه.
••متاسفم بـــرای کسانی ک ـه چشم شان
ب ـهدهــان غــرب دوخــتـه شــده اســت! آفرین
ت وملت خدمت گزار.
بردول 
••از  15اردیبهشت ســاعــت ک ــاری اداره
درآمد سازمان مپ شهرداری به حالت عادی
برگشته و قانون دوسوم مرخصی کرونا رعایت
نمی شود درحالی که دیگر سازمان های
شهرداری به همان روال دوران کرونا سر
کار می روند .لطفا پیامم رو منعکس کنید تا
مدیران شهرداری به فکرسالمت کارکنان
باشند.
••مـــا بــازنــشــســتــگــان تــامــیــن اجــتــمــاعــی
همسا نسازی حقوق از 15سال پیش حق
مان بوده اگر مسئوالن در سال  99پرداخت
نکنند نفرین این قشر زحمت کش را بر پشت
سرشان خواهند داشت.

جوابیه بیمهسالمتخراسانرضوی

با توجه به درج مطلبی در ستون حرف مردم 7
اردیبهشت  99با عنوان «چرا هزینه دفترچه
بیمه سالمت ماهانه  388هزار ریال برای هر
نفر است و »...به استحضار میرساند:
هزینه درمــان در ســال  98مطابق مصوبه
هیئت وزیران ماهانه مبلغ  383هزار ریال
تعیین شــده اســت و افـــرادی کــه متقاضی
دریافت دفترچه بیمه درمــان این سازمان
هستند باید ابتدا در آزمــون ارزیــابــی وسع
شرکت کنند (سامانه وزارت کار) که پس از
بررسی های الزم از سوی وزارت مذکور جواب
آزمون به بیمه شده در همان سامانه یا از طریق
پیامک اعالم می گردد که بر اساس آن چنان
چه بیمه شده در دهک  2 ،1یا  3قرار گیرد
هزینه صدور دفترچه رایگان خواهد بود .در
صورتی که بیمه شده در دهک های  5 ،4و
 6قرار گیرد باید  50درصد هزینه سرانه حق
بیمه را جهت صدور دفترچه پرداخت نماید و
چنان چه بیمه شده در دهک های باالتر باشد
باید کل حق بیمه را که  383هزار ریال است
پرداخت نماید.

در دیدار با جمعی از مدیران و فعاالن رسانه ای کشور

روحانی :تجربه حاکمیت واحد ،کشور را به افق روشنی می رساند

نباید دچار این خطای راهبردی شویم که تضعیف دولت ،تضعیف نظام نیست
رئیس جمهور با بیان ایــن که ملت ایــران در
زمینه مقابله با ویروس کرونا ،با اتحاد ،انسجام و
همبستگی یک معجزه تاریخی انجام داد،افزود:
پیروزی در جنگ تحمیلی هشت ساله نیز به
خاطر وجــود حاکمیت واحــد بود و این تجربه
موفق را در مبارزه با ویــروس کرونا نیز شاهد
بودیم و معتقدم که تجربه حاکمیت واحــد،
کشور را به افــق روشنی خواهد رســانــد .وی
افــزود :وحــدت و انسجام عمومی و همراهی
مردم با تصمیمات دولت و ستاد ملی مبارزه با
کرونا ،باعث عبور موفقیت آمیز ما از این مرحله
سخت شد و رسانه های همگانی در ایجاد و
تقویت ایــن همراهی و انسجام ،نقش بسیار
مهمی ایفا کردند.به گــزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،دکتر روحانی عصر
دیــروز در دیــدار با جمعی از مدیران و فعاالن
رسانهای کشور ،ضمن تشریح دالیل و عوامل
موفقیت نسبی در مقابله با بیماری عالمگیر
کووید ،19وجود حاکمیت واحد در این زمینه را
نخستین اصل در این موفقیت بیان و اظهارکرد:
ما در سه ماه گذشته حاکمیت واحد در زمینه
مقابله با این ویــروس را تجربه کردیم .رئیس
جمهور با بیان این که حاکمیت دوگانه همیشه
موجب ضرر بوده است ،افزود :این که 83درصد
مــردم کشور به دستورالعمل های بهداشتی
عمل کردند نشان از همراهی مردم با دولت
و مسئوالن بهداشت و درمــان دارد و در این
همراهی همه رسانه ها به ویژه صدا و سیما به

خاطر فراگیر بــودن ایــن رسانه ،نقش مهمی
برعهده داشتند.روحانی دلیل سوم موفقیت در
مقابله با کرونا در ایران را وجود یک تیم منسجم
بهداشتی و درمانی در نوک پیکان مبارزه بیان و
تصریح کرد :با تالش شبانه روزی کادر درمانی
کشور اعم از پزشک ،پرستار و همه کارکنان
مراکز درمانی ،ویــروس کرونا که در روزهــای
نخست بسیار ناشناخته و دلهره آور بود ،امروز
به مرحله کنترل نزدیک شده و ترس و اضطراب
مردم از این بیماری به تدریج کم شده است.
روحانی تضعیف دولت را تضعیف نظام دانست
و افــزود :یکی از خطاهای راهبردی این است
که برخی فکر می کنند تضعیف دولت تضعیف
نظامنیست .پیشازسخنانرئیسجمهور،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعدادی از اصحاب
رسانه و مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری
هــای کشور به بیان دیدگاه هــاو نظرات خود
درخصوص نقش و اهمیت رسانه ها پرداختند
و خواستار حمایت و پشتیبانی دولت از رسانه

ها و تقویت فضای گفت و گو و همدلی بین
مسئوالنکشورورسانههاشدند.حجتاالسالم
والمسلمینمحموددعاییمدیرمسئولروزنامه
اطالعات ،مجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری
تسنیم ،سید ضیاء هاشمی مدیرعامل ایرنا،
علی متقیان مدیرعامل ایسنا،عبدا ...گنجی
مدیر مسئول روزنامه جوان ،بیژن مقدم مدیر
مسئول سایت خبری «الف» ،مهدی رحمانیان
مدیر مسئول روزنــامــه شــرق ،مــهــران کرمی
مدیر مسئول روزنامه همشهری ،محمد مبین
مدیرعامل خبرگزاری برنا ،محمد مهاجری،
سعید لیالز ،فرید مدرسی از فعاالن مطبوعات
کشور و همچنین دکتر محسن میرزایی پیش
کسوت مطبوعاتی کشور طی سخنانی به بیان
دیدگاه های خود پرداختند و به اتفاق حضور
فعال و روزمره رئیس جمهور در صحنه مبارزه
با کرونا و تصمیم گیری در این زمینه را از دالیل
مهم ایجاد آرامش در جامعه و موفقیت اقدامات
در این زمینه دانستند.

