صفحه2

تالش دولت سیزدهم
برای جبران عقبماندگیها

سرمقاله

مصائب دولت بزرگ در اقتصاد

مرتضی عزتی

کارشناساقتصادی

گروه سیاس�ی :رئیس جمهور بر اس��تفاده از همه ظرفیتهای کش��ور برای تسهیل
س��فر زائران اربعین تاکید کرد و از دس��تگاهها خواس��ت به ایفای نقش تسهیلگری
بپردازند .آیتاهلل س��یدابراهیم رئیس��ی در تشریح ویژگیهای مراسم عظیم اربعین
حسینی ،گفت :راهپیمایی اربعین نمادی درخشان برای بقای عاشورا و...

ازگذشتههایدورتابهامروز
چنینبودهوخواهدبودواین
یک قاعده است و تمام دنیا
به آن پایبند هستند .دولت
ب��رای م��ردم کار میکند و
مردم هم باید هزینههای آن را بپردازند ،اما متأسفانه
در کشور ما دولتها نتوانستهاند طی دهههای اخیر
به صورت صددرصدی تمام هزینههایشان را از محل
مالیات تأمین کنند ،حتی گاهی اوقات مشاهده شده
که دولت به سختی توانسته پنج درصد هزینههایش
را از محل مالیات تأمین کند .اینکه دولتها در ایران
نتوانس��تهاند تمام هزینههایش��ان را از محل مالیات
تأمی��ن کنن��د ریش��ه در دو عل��ت دارد .اول اینکه در
کشور ما دولتها خیلی بزرگتر از اندازه معمول نسبت
به اقتصاد هس��تند .وقتی دولت خیلی بزرگ ش��ود،
هزینههای��ش افزای��ش مییابد و تأمین هزینهها در
چنین شرایطی مشکل خواهد بود...
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«اسکناس» بررسی کرد

تیترهایمهم

قوانینمتناقضدلیلانباشت
خودروهایفرسوده
6

برجام صنعت خودرو را
به عقب راند
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اعمال
تحریمهای سال  91به نفع صنعت خودرو بود ،گفت:
ام��ا برج��ام صنعت خودرو را به عقب برگرداند و خط
مونتاژ خودرو دوباره راه افتاد به گزارش فارس ،عادل
پیرمحمدی گفت :مشکل صنعت خودرو ما این است
که توسعه محصول نداشته ،زیرا صنعتی که خودش
طراح باش��د ،بیش��تر میتواند عیوب کیفی را پیدا کند ،بنابراین یکی از دردهای
صنعت خودرو و عدم توسعه این بخش این است که توسعه محصول نداشتهایم
و همواره دنباله رو پژو بودهایم .وی گفت :اعمال تحریمها در سال...
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تولید  ۸۰درصد مواد غذایی
مورد نیاز در کشور

نقشصنایعدانشبنیاندرتوسعهاقتصاد
گروه اقتصاد کالن :نقش ش��رکتهای دانشبنیان در توس��عه
اقتصادی چیست؟ در این خصوص رئیس اتاق ایران با تأکید
بر اینکه تعدد شرکتهای دانشبنیان مالک موفقیت کشور
در این عرصه نیست ،میگوید :معیار سنجش توفیق در این

حوزه باید سطح بهرهوری شرکتهای دانشبنیان و رهاورد
آنها برای اقتصاد باش��د .به گزارش «اس��کناس» ،مش��خصه
اصلی اقتصاد دانشبنیان ،بهکارگیری گس��ترده اطالعات و
دانش برای تولید و عرضه کاالها و خدمات اس��ت .س��رمایه

اصلی کارگران و کارکنان در اقتصادهای دانشبنیان ،دانش
است .مشاغل به کارگران و کارکنانی نیاز دارد که دارای دانش
عمومی و خاصی برای بررس��ی ،مطالعه و کس��ب اطالعات و
ساختن ایدههای جدید باشند...
صفحه3

ادامه در صفحه آخر


دیدگاه

وزیر اقتصاد :تورم تحت کنترل است

ضرورت ساماندهی فضای مجازی

خبر خوش خاندوزی درباره


سید نظامالدین موسوی

نمایندهمجلس

بهبود اقتصادکشور
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ت تشنه توافق برجام
بازار نف 
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صفحه3

ایران در راه قله موج هفتم کرونا

درباره س��اماندهی فضای
مج��ازی طرح��ی ب��ه این
مجل��س آمد ک��ه به طرح
صیانت موس��وم ش��د ،اما
اس��م واقعیاش این نبود و
در واق��ع ط��رح حمایت از حق��وق کاربران در فضای
مجازی نام این طرح بود .اصل اینکه فضای مجازی
باید چارچوبی داش��ته باش��د ،مورد قبول همه افراد
اس��ت و در همه دنیا همینطور اس��ت .یعنی فضای
مجازی را نمیتوانیم یله و رها نگه داریم .همین اآلن
در شبکههای اجتماعی مانند توئیتر رسانههایی که
مربوط به ایران هستند ،توسط توئیتر مارکدار شدند
و حتی برای افراد هم این برچسب و مارک وجود دارد.
حتی یک هشدار در کنار این اکانتها وجود دارد با این
مضمون که این رسانه مربوط به دولت ایران است.
یا در اینستاگرام شاهد این هستیم که...
ادامه در صفحه آخر
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هوشنگ ابتهاج در  ۹۴سالگی درگذشت؛

کوچغمبارشاعرنامدارایرانی

گروه فرهنگی:هوش��نگ ابتهاج ،بامداد دیروز درگذشت.
بهگزارش اسکناس ،هوشنگ ابتهاج (سایه) بامداد دیروز
چهارشنبه ۱۹مردادماه ۱۴۰۱درگذشت .این خبر را فرزند
ویدرصفحهیاینس��تاگرامخودمنتش��رکرد.هوشنگ
ابتهاج ،شاعر و پژوهشگر ادبی در اسفند  ۱۳۰۶در رشت
به دنیا آمد و در آلمان درگذشت .اوبه هنگام مرگ ۹۴سال
داش��ت«.س��راب»«،سیاهمشق»«،تاصبحشبیلدا»،
«یادگار خون سرو» و «تاسیان» از جمله آثار او هستند.
احمدس��میعیگیالنیبراینباوراس��تکه«س��ایه»در
شعرهایش بین غنایی و سیاسی رفتوآمد میکرد ،او را
از منظری شبیه به عبدالحسین نوشین توصیف میکند
و در عین حال میگوید :ایشان خیلی در مجامع سیاسی
ظاهر نمیشد که با همه مراوده داشته باشد .این مترجم،
ویراستارونویسندۀپیشکسوتدرگفتوگوباایسنادربارۀ
ویژگیهای شعر امیرهوشنگ ابتهاج (هـ .ا .سایه) و در پی
درگذشتاینچهرۀفقیدادبیاتفارسیبیانکرد:شعرهای

هوشنگابتهاج tهمسیاسیبودوهمغنایی؛یعنیدربین
غنایی و سیاسی رفتوآمد میکرد .او در عین حال معتقد
است که رنگ غنایی بیشتر در آثار «سایه» نمایان است
و گفت :در واقع ،ایشان متاثر از شهریار بود و با او حشر و
نشر داشت .شعرهای شهریار را خوب میپسندید و هنر
ش��هریار را درک میکرد .ولی بعد که پرورش پیدا کرد،
استقالل سبک پیدا کرد؛ یعنی آن تاثیری که از شهریار
داشت ،فقط در زمینۀ غنایی بود .مدیر گروه ادبیات معاصر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود :ایشان هرچند که از
اعضایوفادارحزبسیاسیبوداماخیلیدرمجامعسیاسی
ظاهرنمیشد.ازایننظر،تاحدیبه(عبدالحسین)نوشین
شباهت داشت .نوشین هم گرچه در حزب سمت داشت
ولی بیشتر به کارهای هنری خود میپرداخت و خیلی در
مجامع سیاسی ظاهر نمیشد و بیشتر به کار هنری خود
میپرداخت؛ «سایه» هم این طور بود .کار هنری «سایه»
در عین حال که به شدت رنگ غنایی داشت ،سیاسی هم
بود؛یعنیهمغناییبودوهمسیاسی.ازایندستشاعران
در فرانس��ه بس��یار دیده میشوند .احمد سمیعی گیالنی
س��پس بیان کرد :من با خواندن اش��عار ابتهاج این نظر را
پیدا کردم که میتوان گفت ایشان واقع ًا شاعر غنایی بود؛

منتها نهتنها با جهان سیاست بیگانه نبود tبلکه آشنا هم
بود .اوشعرهای«سایه»راازجملهشعرهایشاعرانطراز
اول زمان خود معرفی کرد و گفت :ابتهاج در طراز شاعرانی
مثل:شاملو،اخوان،سپهریوفرخزادبود.یکیازافتخارات
فرهنگ و ادبیات ایران ،ابتهاج بود که اشعارش هنوز زنده
و خواندنیست و فکر میکنم ماندگار هم باشد .این چهرۀ
فرهنگیهمچنیندربارۀقالبشعریهوشنگابتهاجبیان
کرد« :سایه» بیشتر به قالبهای سنتی گرایش داشت اما
مضمون شعرهایش تازه بود و سنتی نبود؛ مضامینی که
امروزیوموردپسندهستند.بنابراین،شعراوامروزیاست.
گوییکهممکناس��تدرقالبس��نتیباش��دولیازنظر
محتوا ،شعریت و مضمون کام ً
ال امروزی است .سمیعی
گیالنیگفتکهابتهاجرایکیدوبارپیشویکیدوبارپس
از انقالب دیده اس��ت و در پایان بیان کرد :ایش��ان خیلی
در مجامع سیاسی ظاهر نمیشد تا با همه مراوده داشته
باش��د.فقطباتعدادکمیازاعضایحزبمراودهداش��ت؛
مثال با آقای دولتآبادی مراوده داشت .ولی کمجوش بود
و با هر کسی نمیجوشید .این است که من ایشان را خیلی
کم دیدهام ،اما همیشه اشعارشان را میخواندم و آنها را
دنبال میکردم و از احوالشان خبر داشتم.
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ĄēćɢąąĴćĿĄĶąąɌɠĄĞɌćĔąąɯĄĈąąɋĄņąąļŀĻĤĄŁĒąąɌćɨļĄʋąą˃ ŗĠĄɤćĄćēĄĒɅąąɯĈɋĄņąąļĄĲąąɎćđĄɭąąɯĄņąąɆɂɐĄĒɅąąĘĄŅćēćđĄłąąİ
¢ĒąąɌĈĻɎ
Ąɖēřąąļ ĄłɂɅąąɯēĈŃɞĄɤŘŖĄĈąąɏ ĄņąąŃĴȰĄʖąąɌćĄĔąąɮɎĄəąąɌ ŖĈɏĄɤćĄćēĄđŀąąɟ ĄŅđĈŃɅąąɮʺ˄ĄɺąąķɂļĄʔĈąąɃɳĈʅɆļĄłąąɃķİĄç
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¢ȿąąĘćĄĢąąɎĈļňɋĄŜ˃ĈąąɮĴɤĈɋĄłąąėķɝĄēđĄĈąąŃɎȰĄņąąɎŀɎĈʈĄŁĒąąɅɌĈĻɎĄĈąąɌĄʔĈąąɃɳĈʅɆļĄēřąąɲĐĄ¢ĄĒąąɯĈɋĄņąąļĄĎąąɂĜĄçæ
¢ĄĒɯĈɋĄņļĄēĈɆɜļĄȺćđĈŃɅɮʺ˄ĄɤćĄĮɌĄĔńĄĵřɂʈĄĈɌĄđēĄēđĄŅŖćđĔŃɯĄê
¢ĒɯĄĒńćŀɜɎĄŁđćđĄĔɐćĄȽɃɏĔɏĄɬĿĒɜļĄĿĄĝĿŗɮļĄ£ĺŃɂļĄ£ĄĚʈĈɎĄđĈŃɅɮʺ˄ĄłɋĄë
ĄʖąąɃļɤĄŅĈąąŃ˂ĄɨąąɌ ŖćĿĄłąąɋĄȿɂąąėɎĄȿĤĈąąĘĄêîĄȺĒąąļĄʀĔąąɷĔʾİćĒĐĄȿąąĘćĄʂąąɷŀļĄŁĒąąɌćɨļĄŁĒąąɎĔɋĄì
ĄĒɃąąĘēĄĿĄĹćĒąąʈćĄŅŖćđĔŃąąɯĄĒąąļȰēđĄĹĈąąɅɋĄæçæëííæèêêææîĄȸĈąąėĐĄłąąɋĄŅĒąąʅɎĄȺēřąąěɋĄłąąĠŀ˂Ĕļ
ĄĒąąńćŀɟĄʖąąʺɃģɏĄŁĒąąɎĔɋĄʔćŀąąɅĤĄłąąɋĄĹĿđĄĔąąʄɎĄ£ĄŁđĔɄąąĘĄĞąąɂɳĄʖąąĻɳĄȺēřąąěɅɌćĄĔąąɃɾĄēđĄ£ĄĒąąɌĈĻɎĄȿąąʇĈɌŖđ
¢ĄĒąąɯ
ĄłąąɋĄʔĈąąɎȰĄŁđĔɄąąĘĄĒąąɅɌĈĻɎĄġĈąąɅɆļćĄĒąąɌ ŗɟĄɤćĄŁĒąąɌćɨļĄĹŀąąĘĄĿĄĹĿđĄ£ĄĵŘćĄŁĒąąɎĔɋĄłąąİĄņąąɏēřĜĄēđĄí
¢ĄĒąąɯĄĒąąńćŀɟĄĞąąɂɳĄŅŖćđĔŃąąɯĄĢąąʄɎĄłąąɋĄȿąąɌřĸĿćĄȽąąɃɏĔɏ
¢đŀ˂ĄĒńćŀɟĄŁĒɌćɨļĄŁĒɎĔɋĄęĈɜɯćĄŁĒŃĤĔɋĄņŃĴȰĄĔɮɎĄĿĄȹĈɞĄłɅɌˏńĄî
ĄʖąąʄķɏĄŁēĈĻąąɯ ĄĈąąɋ ĄĈąąɌ Ą£ĄłąąģɝćĔļĄŅŖćđĔŃąąɯ ĄĭňąąļćĄŁĔąąɌćđĄłąąɋ ĄĔɆąąɮɃ˂ĄȺĈąąĤňĠćĄȽąąėİĄȿąąŃɝĄï
¢ĒąąɃɒĈĻɎ ĄĶąąĜĈĐ ĄĕĈąąĻɏ Ąæììéèíèêæëíî
ʪɴđē

ɢĈģğʰĄɢĈěʄʖļ

Ņŗ˪ŖĈİ

ɢĈģğʰĄɧĐĈėļ

Ĕɪģļ

ç

íïĄŁēĈĻʗĄłģğʰ

ņɶŀįėļ

Ģ˼ĔļĄĔɮļĄçîï/îî

ʕɪɶĄĿđĄĄŅĔɮļĄçìĄĿĄçì

è

îïĄŁēĈĻʗĄłģğʰ

ņɶŀįėļ

Ģ˼ĔļĄĔɮļĄçîè

ʕɪɶĄĿđĄĄŅĔɮļĄçèĄĿĄçì

é

çèîĄŁēĈĻʗĄłģğʰ

ņɶŀįėļ

Ģ˼ĔļĄĔɮļĄçïè

ʕɪɶĄĿđĄĄŅĔɮļĄçèĄĿĄçì

đĈɳɘēřɶĄŅŖćđĔŃʗĄņļŀĻĤĄĞɳćĿŖ

