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پنج اولویت تکنولوژی 
دولت آینده

شهرام شریف 
 کاندیداهای ریاســت جمهوری نخســتین مناظره خود 
درمورد موضوعــات اقتصادی را در حالی به پایان بردند 
که تقریبا هیچ کدام اشاره ای به اقتصاد دیجیتال نکردند. 
بر اســاس آمارها، ســهم اقتصاد دیجیتال در سال های 
آینده به ۱۰درصد GDP کشــور خواهد رســید و رشد 
ابزارهــای دیجیتال، زندگی روزمره و کســب وکارهای 

مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می دهد.
پنج اولویت تکنولوژی دولت آینده

کاندیداهای ریاســت جمهوری نخستین مناظره خود در 
مــورد موضوعات اقتصادی را درحالی به پایان بردند که 
تقریبا هیچ کدام برای بخش دیجیتال سهمی در اقتصاد 
قائل نبودند یــا در مهم ترین ســخنان اقتصادی آن را 
شایســته اشاره ای هم ندانستند. هرچند اقتصاد دیجیتال 
بخشی راهبردی از سیاست های کلی اقتصادی است اما 
با توجه به پتانسیل های موجود بخش خصوصی و نیروی 
جوان و متخصص این بخــش می تواند پیش برنده کل 
جریان اقتصادی باشــد. بر اساس اعالم سازمان تنظیم 
مقررات ســهم اقتصاد دیجیتال ایران در پایان سال ۹۹ 
بــه حدود ۵/ ۶ درصد از کل GDP ایران رســید و بنابر 
آمارها تا پایان دولت جدید این سهم به ۱۰ درصد خواهد 
رسید. با توجه به رشــد قابل توجه ابزارهای دیجیتال در 
زندگــی روزمره مردم و نیاز روزافــزون آنها به این فضا 
می توان اولویت هایــی را برای دولت آینده در این حوزه 
ترســیم کرد. از توسعه زیرساخت های اینترنتی گرفته تا 
توجه به کســب وکارهای نوپا و از توســعه ۵G تا حذف 
نهادهــای متعدد نظارتی و مجوزهای رنگارنگ؛ همه به 
نوعی سیاست هایی هستند که با رفاه، معیشت و اقتصاد 

گفت وگوها برای احیای برجام در مرحله پایانی  ��
است
ادعای فائزه هاشمی علیه مهرعلیزاده ��
شوهر خواهر الریجانی استاد راهنمای رئیسی ��
دانش آموزان دیگر مجبور به استفاده از شاد  ��

نیستند

تولید بدون کارخانه راهکار 
جدید استفاده از ظرفیت 
خالی واحدهای تولیدی

میز خبر

نگاه

ادامه صفحه4

ادامه صفحه3

ادامه صفحه 2

معاون توسعه مدیریت استاندار خبر داد؛

تغییر ساعت کار ادارات به منظور 
کاهش مصرف برق

 صفحه2

09364726696



روزنامه صبح استان خراسان شمالی
Etefaghyeh@gmail .com  : پست الکترونیک 

WWW.ETEFAGHYEH.IR

استـان22
P R O V I N C E

دوشنبه1400/03/17 سال یازدهم - دور جدید - شماره 2299- مسلسل 2289

سرمقاله

جامعه رابطه مستقیمی دارند.
  آزادسازی قیمت اینترنت

قیمت اینترنت رابطه مســتقیمی با کیفیت آن دارد. طی سال های 
اخیر قیمت اینترنت ثابت؛ یا ثابت  مانده یا بســته به سیاست دولت 
کمــی هم کاهش یافته اســت. قیمت اینترنت شــاید جزو معدود 
اقالمی باشــد که چنین مسیر ثابت یا کاهشــی را در این سال ها 
طی کرده است. هرچند چنین وضعیتی در نگاه اول می تواند مطلوب 
خریداران و کاربران باشد و حتی برخی اقدامات پوپولیستی می تواند 
کمی رضایت عمومی را هم به همراه داشــته باشــد اما نگاهی به 
عوارض آن مشخص می کند در شرایط تورمی ثبات قیمت یک کاال 
یــا خدمات به تنهایی نتایج مطلوبی به بار نمی آورد، چنانکه در حوزه 
اینترنت اصرار سیاستگذار بر ثبات قیمت اینترنت ثابت عمال جلوی 
توسعه این صنعت را گرفته و نتایج آن عمال به  ضد خود آن تبدیل 
شــده است. افت کیفیت اینترنت ثابت باعث شده کاربران مجبور به 
انتخاب اینترنت همراه به عنوان خط اصلی ارتباطی خانگی یا کسب 
و کار خود باشند و همین هم باعث افزایش هزینه های آنان شده و 
هم چالش هایی را برای توســعه اینترنت همراه به وجود آورده است. 
با این حال در جایی که اهداف سیاســی اولویت سیاســتگذار است 
خود صنعت و شاخص های سالمت آن مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

در بخش اینترنت ثابت انحصار هم یک مانع اصلی توسعه به حساب 
می آید. مخابرات ســیم مسی را در اختیار دارد و معدود شرکت های 
اینترنتی باقی مانده )که عمدتا از بخش خصوصی هستند( مجبور به 
استفاده از شبکه مخابرات هســتند. از سوی دیگر محدودیت های 
تعرفه ای و عدم رشد آنها در سال های اخیر باعث شده مخابرات هم 
در این بازی چیده شــده خود را بازنده ببینــد. مجموعه این عوامل 
در کنار انحصار شــرکت زیرساخت در واردات پهنای باند هم باعث 
شــده این بازار بر چرخ تعادل نچرخد هر چند عملکرد ســال های 
اخیر شرکت زیرســاخت در بهبود سرعت و کیفیت شبکه داخلی تا 
انــدازه ای زخم های کهنه مربوط به کیفیت را از این ناحیه کمرنگ 

کرده است.
شاید مهم ترین اولویت دولت آینده رفع تمامی انحصارات، آزادسازی 

تعرفه ای و حمایت از سرمایه گذاری در این عرصه باشد.
۵G توسعه اینترنت موبایل 

وضعیت اینترنت موبایل هم هرچند نه به وخامت اینترنت ثابت اما 
کامال در شــرایط شکننده ای است. ســرعت اینترنت موبایل ایران 
هم اکنون در اندازه متوسط اســت اما آمارها نشان دهنده نرخ رشد 
پایین اینترنت موبایل در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر است. 
تــورم باال و کاهش قدرت پول ملی باعث شــده که دسترســی به 
تکنولوژی در این عرصه هم در بخش زیرســاخت و هم در بخش 

دسترسی با چالش مواجه شود.
اینترنت موبایل حوزه بسیار رو به رشدی است و به خصوص با ظهور 
۵G و سرازیر شــدن محصوالت تکنولوژی مبتنی بر نســل پنجم 

توسعه در این بخش ناگزیر است.
تا ســال ۲۰۲۴ نســل پنجم موبایل بیــش از ۴۰ درصد جهان را 
تحت پوشــش قرار خواهد داد. در ایران دو اپراتور به صورت محدود 
و در چند نقطه به طور آزمایشــی دکل های نسل پنجم را راه اندازی 
کرده اند که عمدتا افتتاح نمادین نســل پنجم قلمداد می شــود اما 
بنا به گفته هر دو اپراتور هنوز با آغاز توســعه ۵G در کشور فاصله 
زیادی باقی اســت. یکی از مهم ترین موانع توســعه ۵G در ایران 
تحریم هاست که سرمایه گذاری در این حوزه را عمال ناممکن کرده 
است. با توجه به رشــد استارت آپ ها و کسب وکارهای دیجیتال در 
ســال های اخیر اینترنت نسل پنجم می تواند تحولی انقالبی در این 
عرصه محسوب می شود. همین جریان استارت آپی در جریان پرش 
تکنولوژی به ۳G و ۴G و در اواســط دهه ۹۰ شمسی به وجود آمد 

و قوام یافت.
   کسب وکارهای اینترنتی استارت آپ ها

حدود یک دهــه از حضور کســب وکارهای نوپــا و اینترنتی که 
تحت عنوان اســتارت آپ ها برای جامعه شــناخته شده اند می گذرد. 
آنچه این کسب وکارها را از کســب وکارهای سنتی متمایز می کرد 
تمرکز بر جریان کارآفرینی، ســرمایه گذاری جســورانه، بهره مندی 
از نیروی جوان متخصص و آشــنا به تکنولــوژی بود که به دنبال 
توافق هســته ای و حضور برخی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
این عرصه فرصت رشــد و عرض اندام یافتند. با این حال یک دهه 
پس از آن روزها اوضاع روبه راه نیســت. از یک اکوسیســتم نوآور 
بزرگ حاال چند شــرکت شاخص باقی مانده اند که همین شرکت ها 
به رغم داشــتن نام و برند مشکالت بزرگی را پیش روی خود دارند. 
یکی از بزرگ تریــن چالش های این شــرکت ها تحریم ها و ادامه 
پیدا نکردن ســرمایه گذاری خارجی )که به صورت محدود وارد این 
حوزه شــده بود( بود. مانع بزرگ دیگر از سوی رگوالتورهای بازار 
ســهام برای ورود به این بازار و نقدکردن بخشی از سرمایه گذاری 
انجام شده و موانع توسعه کسب و کار بود که باعث شده چشم انداز 
راه اندازی وخواب ســرمایه در این حوزه امید بخش نباشــد. به رغم 
وعده های مکرر مســووالن بورس طی یک سال و نیم اخیر اکنون 
و در پایان دولت هیچ اســتارت آپی وارد بازار ســرمایه نشده است. 
عملکرد دولــت در این عرصه هم به اعطای وام و تســهیالت به 
شــرکت های دانش بنیان نتایج مشــخصی به بار نیاورده و از سوی 
دیگر ســرمایه گذار خصوصی را هم تشــویق به مشارکت در این 

بخش نکرده است.
 محدود کردن فیلترینگ

فیلترینــگ در ایــن دوره از انتخابــات یکی از کــم چالش ترین 
موضوعــات بود، چون تقریبا هیچ کاندیدای تایید صالحیت شــده 
و حتی رد صالحیت شــده ای نبود که از سیســتم فعلی فیلترینگ 
اینترنت انتقــاد نکند.کاندیداهــای باقی مانده موجــود همگی در 
شــبکه های فیلتر شــده ای چون تلگرام و کالب هاوس مشغول به 
فعالیتند و حضور مرتب دارند و همین نشــان دهنده این اســت که 
سیســتم فعلی فیلترینگ مــورد پذیرش آنها نیســت. با این حال 
کاندیداهای موجود از قضا حتی قبل از حضور در سمت یک کاندیدا 
فرصت و حتی گاه قدرت تغییر وضعیت فیلترینگ را داشــته اند. در 
یک مورد حتی همین دو هفته قبل تالش هایی برای مسدود کردن 
اینستاگرام انجام گرفت هرچند که در نهایت به سرانجام نرسید اما 
نشان دهنده وضعیت شکننده این عرصه است. همین چند ماه اخیر 
شبکه کالب هاوس توسط دو اپراتور موبایل دچار اختالل شد اما نه 
تالش های دولت و نه سروصداهای بعدی مشخص نکرد که دستور 
اختالل از کجاســت.فیلترینگ سختگیرانه از یک سو و تحریم های 
اینترنتی از ســوی دیگر همواره دو چالــش اصلی فضای اینترنت 

ایران به شمار می رود.
حذف سیاست ها و مقررات دست و پاگیر

یــک مانع بزرگ رشــد در حــوزه تکنولوژی تعدد سیاســت ها و 
سیاستگذاران اســت که با اضافه شدن عرصه های جدیدتر به تعداد 
این سیاستگذاران نیز افزوده می شود. در برخی حوزه های محتوایی 
مانند ساخت ســریال و فیلم برای VOD شاهد حضور صداوسیما 
)ســاترا( به عنوان سیاستگذار جدید هســتیم که به جمع ناظران و 
سیاســتگذاران قبلی اضافه شده اســت یا در حوزه نوظهوری چون 
رمزارز شــاهد حضور چندین نهاد )مجلــس،  بانک مرکزی، وزارت 

صمت، وزارت نیرو و ...( هستیم.
در حوزه هــای کالن تــر مانند سیاســتگذاری حــوزه اینترنت هم 
شورای فضای مجازی، هم وزارت ارتباطات و هم مجلس مشغول 
فعالیت های مختلف هستند. یا در حوزه ای چون واردات تلفن همراه 
نهادهایی چون سازمان تنظیم مقررات، گمرک، بانک مرکزی، وزارت 
صمت و حتی ســتاد قاچاق کاال تاثیرگذارند. مجموعه سیاست ها و 
بازیگران مختلف در حوزه های مختلف تکنولوژی باعث شده مسیر 
توسعه ارگانیک در بخش های مختلف نامشخص باشد و همین کار 
را برای فعاالن این بخش ها سخت و دشوار کرده است.حذف موانع 
مربوط به ایجاد کســب وکار یکی از مهم ترین خواست های فعاالن 
بخش هــای مختلف حوزه تکنولوژی بوده اما مرتبا بر تعداد مجوز و 
موانع این بحث افزوده شــده است. براساس نظرسنجی ها مالیات و 
بیمه بزرگ ترین موانع ایجاد و توســعه کسب وکارهای جدید تلقی 
شــده اند.  سیاســت های ناکارآمد در بخش سرمایه گذاری در حوزه 
تکنولوژی عمال باعث شــده ســهم بخش خصوصی در این عرصه 
تقریبا به صفر برسد و نهادهای خصولتی دست باالتری را در مقابل 

رقبای خصوصی خود داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت استاندار خبر داد؛

تغییر ساعت کار ادارات
 به منظور کاهش مصرف برق

معـاون توسـعه مدیریت و منابع اسـتاندار خراسـان 
شـمالی از تغییر سـاعت کار ادارات اسـتان با هدف 

مدیریـت مصرف بـرق خبر داد.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از روابـط عمومـی و 
شـمالی،  خراسـان  اسـتانداری  الملـل  بیـن  امـور 
علـی بیگ زاده در جلسـه شـورای رهبری توسـعه 
مدیریت اسـتان گفت: از چهارشـنبه ایـن هفته ۱۹ 
خـرداد مـاه سـاعت کار ادارات در روزهـای شـنبه 

تـا چهارشـنبه از سـاعت ۶.۳۰ تـا ۱۳.۳۰ و در روز 
پنجشـنبه از سـاعت ۶.۳۰ تـا ۱۲.۳۰ تغییـر خواهد 

 . د کر
بیـگ زاده افزود: دسـتگاه هـای اجرایـی همچنین 
ملـزم به خامـوش کردن سیسـتم های سرمایشـی 
نیـم سـاعت قبـل از پایـان سـاعت اداری هسـتند. 
وی گفـت: میـزان مصـرف بـرق دسـتگاه هـای 
اجرایـی باید نسـبت به مدت زمان مشـابه در سـال 

گذشـته در سـاعت اداری ۱۰ درصـد و در سـاعت 
غیـر اداری ۹۰ درصـد کاهـش یابـد. 

بیـگ زاده بـا تاکیـد بـر درج پیـام هـای مدیریـت 
تابلوهـای  و  ادارات  سـربرگ  در  بـرق  مصـرف 
اعالنـات، افـزود: بـا برنامـه ریـزی بلند مـدت باید 
هـای  انـرژی  از  ادارات  بـرق  انـرژی  از  بخشـی 
تجدیدپذیـر تامیـن شـود و با این هـدف باید ایجاد 

زیرسـاخت هـای الزم در دسـتور کار باشـد.

رئیس ســتاد انتخابات شهرســتان بجنورد گفت: 
هرگونه تبلیغات قبل از موعد انتخاباتی و استفاده 
از عناویــن جعلی خالف قانون اســت و با افراد 

متخلف برخورد قانونی می شود.
فرماندار شهرســتان بجنورد در گفت و گو با واحد 
روابــط عمومی فرمانداری بجنــورد اعالم کرد : 
تبلیغات انتخابات پیش  روی شورای اسالمی شهر 
و روســتا براســاس قانون ، از ۲۰ خرداد به مدت 

هفت روز ادامه دارد.
عوض زاده اظهار داشت : براساس قانون انتخابات 

شــوراهای اسالمی شهر و روســتا ، درج درجات 
تحصیلی ، عناوین دروغیــن و فعالیت های نامزد 
درآثار تبلیغاتی باید براســاس مســتندات قانونی 
در روز ثبت نام باشــد و در صورت رویت و ارائه 
گزارش بــه این فرمانداری بــا متخلفان برخورد 

می شود. 
انتخابات شــوراهای اسالمی شهر به  نامزدهای 
هیچ عنوان حق تبلیغ زود هنگام ندارند و باید در 

زمان مشخص شده تبلیغ کنند.
رئیس ستاد انتخابات بجنورد با بیان اینکه فعالیت 

کاندیداهــای احتمالی در فضاهــای مجازی نیز 
همانند فضای واقعی رصد می شود و به طور حتم 
مستندســازی خواهد شد ، نامزدهای انتخاباتی را 

به قانون مند بودن و قانون مداری دعوت نمود.
غالمرضا عوض زاده در پایان افزود: دستورالعمل 
تبلیغات انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی 
شــهر و روســتا  بعد از اعالم نتیجه قطعی هیات 
مرکزی نظارت توســط کمیته اطالع رســانی و 
تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان در اختیار نامزد 

ها قرار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان شــمالی با بیان 
اینکه مدارس غیردولتی دونرخی خواهند شــد، گفت: 
آمــوزش غیرحضوری به صورت مکمــل ادامه دارد، 
اگر آموزش به صورت غیرحضوری ادامه یابد شهریه 

مکمل از خانواده ها اخذ نمی شود.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازعصراترک، مهدی مودی 
در شــورای آموزش و و پرورش و شــورای پشتیبانی 
سوادآموزی خراسان شــمالی در رابطه با هدفگذاری 
سال گذشــته در حوزه سوادآموزی در استان خراسان 
شمالی اظهار داشت: براساس هدف گذاری، مقرر شد 
که درصد باسوادی  استان به میانگین کشوری برسد 
و درحال حاضر این آمار از ۹۲.۸۵ به ۹۶.۵۰ رســیده 

است.
وی با اشــاره به اینکه هدف گذاری جهت رســیدن 
میانگین ســوادآموزی به جایگاه کشوری به صورت 
کامل محقق شــده اســت، گفت:  ادعا می کنیم در 
سرشماری امسال از میانگین کشوری جلوتر خواهیم 

بود و اهداف به صورت کامل محقق شده است.
این مقام مســئول در رابطه با جلوگیری از زیان های 
وارد شــده به مدارس غیردولتی در ایام کرونا افزود: 
عالوه  براین که برای کمک به شــرایط این مدارس 
و موسســات آزاد و غیردولتی رایزنی ها با بانک ها در 
حال انجام است، همچنین مقرر شده است که مراکز 
غیردولتی که در مکان های ملکی آموزش و پرورش 

ارائه خدمات داشته اند، اجاره از آنها دریافت نشود.
مودی در زمینه ادامه آموزشــها به شیوه حضوری در 
ســال تحصیلی جدید و واکسیناسیون کادر آموزشی 
افزود: از ســال تحصیلی جدید، براســاس تصمیمات 
ســتادملی کرونا پیش بینی ۱۰۰ درصدی این اســت 
که آموزشها به صورت حضوری برگزار شود، بنابراین 
در ســال تحصیلی جدید با تزریق واکسن دغدغه ها 

کم خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی خاطرنشان 
کرد: واکســن دانش آموزان در سراسر جهان ساخته 
نشده است و قطعا این دغدغه برای آموزش و پرورش 
نیز وجود دارد، اما این سازمان منتقل کننده مصوبات 
ســتاد ملی کرونا و وزارت آموزش و پرورش است که 
براساس مصوبات آنها واکسیناسیون کادر آموزشی از 

ابتدای مرداد ماه آغاز خواهد شد.
ایــن مقام مســئول همچنین با بیــان اینکه مدارس 
غیردولتــی دونرخی خواهند شــد، گفــت: آموزش 
غیرحضوری به صورت مکمل ادامه دارد و اگر آموزش 
بــه صورت غیرحضوری ادامه یابد شــهریه مکمل از 

خانواده ها اخذ نمی شود.
مــودی در رابطه با ثبت نام های مدارس عنوان کرد: 
ثبت نام کالس اول از ابتدای خرداد ماه شــروع شده 
اســت، عالوه  براین ثبت نام تمام پایه های تحصیلی 
تا پایان مرداد باید تمام شود، اما اگر دانش آموزی در 
مناطق عشــایری و غیردولتی باشد، شهریور ثبت نام 

برای این دو گروه تمدید می شود.
وی با اشــاره به اینکه برای ســنجش دانش آموزان 
کالس اول در سراســر اســتان ۱۴ پایگاه دایر شده 
است، افزود: از اکنون نوبت گیری ها شروع شده و از 
اواخر خرداد مراجعه برای سنجش عملی انجام خواهد 
شــد.این مقام مســئول با بیان اینکه در حال حاضر 
مدارس موظف هستند که هزینه کتاب درسی و بیمه 
حــوادث را دریافت کنند، گفت: مــدارس غیردولتی 
براساس آنچه مقرر شده است، تا آغاز سال تحصیلی 

مجاز به دریافت مبلغ دیگری از خانواده ها نیستند.
وی بیان داشــت: تاکنون برای سال تحصیلی جدید، 
ســرانه های مدرسه شاهد مشــخص شده و مدارس 
غیردولتی، هیئت امنایی و ... باتوجه به اینکه ثبت نام 
این مدارس از تیرماه اســت، به زودی تعیین تکلیف 

می شوند.

مودی با اشــاره به اینکه تمامی ثبت نام ها به صورت 
مجازی از طریق ســامانه »سیدا« ســامانه یکپارچه 
ســازی اطالعات دانش آموزان انجام می شود، گفت: 
ثبت نام میان پایه ها به صورت خودکار توسط مدارس 
انجام خواهد شــد و تنها پایه هــای اول، هفتم و ۱۰ 
بعد از ثبت نام مجازی برای نهایی شــدن ثبت نام به 

مدرسه مراجعه داشته باشند.
کسب رتبه نخست کشوری عملکرد نوسازی مدارس 

خراسان شمالی
معاون سیاســی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان 
شمالی از رشــد ۱۹ پله ای ارزیابی عملکرد اداره کل 
نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان در شاخص 
هــای عمومی و تخصصی و کســب رتبه نخســت 

کشوری خبر داد.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از روابــط عمومی و امور 
بین الملل استانداری خراسان شمالی، احمد برادران در 
نشســت مشترک شورای آموزش و پرورش و شورای 
پشتیبانی سوادآموزی استان گفت: در سه سال گذشته 
اقدامات شایسته ای در حوزه نوسازی، استاندارد سازی 
و تجهیز مدارس، حذف مدارس خشتی، گلی و سنگی 
در استان انجام شــده که موجب ارتقاء شاخص های 

این حوزه استان شده است. 
برادران افزود: خراســان شــمالی در ارزیابی عملکرد 
شــاخص های عمومی و تخصصی در حوزه نوسازی 
مدارس در سال ۹۸ در جایگاه نوزدهم قرار داشت که 
با اقدامات انجام شــده اکنون در رتبه نخست کشور 
قرار گرفته است که تنها استان دارای رتبه عالی است.

 برادران در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تنها 
7 درصد از دانش آموزان استان در مدارس خصوصی 
و غیر دولتی تحصیل می کنند، گفت: سیاست و تاکید 
استان بهره مندی بیشتر از بخش خصوصی در بخش 

آموزش و پرورش است.

فرمانده انتظامی خراســان شمالی گفت: پلیس استان 
۶۹۰ دســتگاه خودرو را به علت بی توجهی رانندگان 
بــه محدودیت های کرونایــی تعطیالت هفته جاری 

جریمه کرد.
ســردار ســعید مطهــری زاده اظهار داشــت: طرح 
محدودیت تردد از ســاعت ۱۲ روز سیزدهم خردادماه 

آغاز و تا ســاعت ۱۲ روزگذشته ادامه داشت و در این 
مدت برای ۶۶۸ دستگاه خودرو جریمه ۲ میلیون ریالی 

و  ۲۲ دستگاه، جریمه پنج میلیون ریالی اعمال شد.
وی افــزود: در این طرح نیروهای پلیس  در ۱7 نقطه 
استان مســتقر و در این زمینه حدود ۳۰۰ نفر به کار 
گرفته شدند.سردار مطهری زاده تصریح کرد: در این 

مدت ۲ هزار و ۳۰۶ نفر راننده تذکر لســانی گرفتند و 
در اجرای طرح محدودیت های ترافیکی ۹7۳ دستگاه 

خودرو از مبادی ورودی عودت داده شدند. 
فرمانده انتظامی خراســان شمالی خاطرنشان کرد: در 
این مــدت تردد ۲۱ هزار و ۶۲۳ دســتگاه خودرو در 

محورهای استان ثبت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان شمالی گفت: کشــت گیاهان علوفه ای کم 
آب طلب در دیم زارهای اســتان در شــرایط کاهش 
بارندگی ها به منظور تامین خوراک دام در دستور کار 

قرار گرفته است.
محمد جواد تشکری در گفت و گو با عصراترک اظهار 
کرد: افزایش ســطح تولید علوفه دامی در کشــور و 
اســتان به منظور تامین خوراک مورد نیاز دام ها مورد 
توجه قرار گرفته و افزایش ســطح کشت محصوالت 

علوفه دامی، در دیم زارها مد نظر است.
وی گفت: بنا اســت که گیاهان خاصی از علوفه دامی 

در دیم زارهای استان کشت شوند.
وی بیان کرد: سورگوم، ارزن های علوفه ای، ماشک 
هــا و نخودهای علوفه ای از جمله گیاهان علوفه ای 
کم آب طلبی هســتند که در دیم زارها کشت خواهند 

شد.
تشکری با بیان اینکه خراسان شمالی در ابتدای مسیر 
اجرای کشــت این نوع از محصوالت در استان قرار 

دارد، تصریح کرد: کشــت گیاهان علوفه ای کم آب 
طلب در دیم زارها در شــرایط کاهش بارندگی ها به 

منظور تامین خوراک دام بسیار ضروری است.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد که اجرای کشــت این 
نوع از محصوالت در مســیر کشاورزی قراردادی قرار 

بگیرد.
وی گفت: ســرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه 
واحدهــای تولید خوراک دام و دامپروران اســتان به 
منظور اجرای کشــت قراردادی علوفه دامی باید قدم 

جلو بگذارند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان شــمالی در بخش دیگری از ســخن خود 
همچنین یادآور شــد: در خراســان شــمالی تا کنون 
کشــاورزی قراردادی برای محصــوالت چغندرقند، 
گوجه فرنگی و پنبه میان کشــاورزان و کارخانجات 

فرآوری این محصوالت اجرایی شده است.
وی همچنین گفت: از ســال گذشته در استان اجرای 
کشاورزی قراردادی برای کشت و فرآوری دانه های 

روغنی نیز آغاز شــده که میان کشــاورزان استان با 
شرکت آستان قدس این قرارداد منعقد شده است.

وی همچنیــن بر لزوم کشــت قــراردادی محصول 
گندم نیز اشــاره و عنوان کرد: با توجــه به اینکه در 
کشور کشت قراردادی گندم دوروم میان کارخانجات 
ماکارونی و گندم کاران آغاز شده است، نیاز است که 
به طور کلی گندم تولیدی در مســیر کشت قراردادی 

میان کارخانجات آرد و کشاورزان قرار بگیرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان شمالی در خاتمه توسعه کشاورزی قراردادی 
را برای بهبود الگوی کشت بسیاری ضروری دانست 
و گفت: فرآیند حضور پر رنگ ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی به این مســیر باید آماده ســازی و تسهیل 

شود.
تشــکری افزود: قوای مققنه و مجریه باید بر توسعه 
کشــاورزی قراردادی مبتنی بر حضور سرمایه گذاران 
بخش خصوصی اهتمام داشته باشند و شرایط تحقق 

هر چه بیشتر آن را فراهم کنند.

مدیر صندوق بیمه کشــاورزان، روستاییان و عشایر 
خراسان شمالی گفت: بیش از ۱۳ هزار قالیباف این 
استان شرایط عضویت و برخورداری از مزایای بیمه 
روســتایی را دارند و از این قشر هنرمند می خواهیم 
کــه از این فرصت اســتفاده کرده و خــود را بیمه 

اجتماعی کنند.
محمدرضــا غالمــزاده در گفتگــو با خبرنــگار ما 
اظهار داشــت: قالیبافان، هنرمندان صنایع دســتی، 
مددجویان بهزستی و کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
رانندگان بخش حمل بار و مسافر برون شهری،افراد 
دارای کارت بســیج فعال، کارکنان مراکز و شرکت 
های وابسته به سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و 
منابع طبیعی و نظام دامپزشــکی و شاغالن فصلی 
و ســاکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر می توانند زیر 

پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند.
مدیر صندوق بیمه کشــاورزان، روستاییان و عشایر 
خراسان شمالی گفت: اســتقبال زنان این استان از 
بیمه اجتماعی ۳۱.۴۵ درصد است که این میزان در 

کشور ۱۸ درصد است.
وی گفــت: عضویت در صندوق بیمه کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر مختص مردان نیست بلکه همه 
افراد باالی ۱۸ ســال و کمتر از ۵۰ سال می توانند 

به عضویت در بیایند.
غالم زاده با بیــان اینکه با جذب قالیبافان آمار بیمه 
شــدگان زنان افزایش خواهد یافت اظهار داشــت: 
تمامی زنــان و مردان متاهل و مجــرد قالیباف در 
گروه سنی هدف می توانند زیر پوشش صندوق بیمه 

کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار بگیرند.
وی افزود: برای نخســتین بار با تالش  و همراهی 
ســازمان برنامه و بودجه، پوشــش بیمه  اجتماعی 

رایگان  همگانــی برای یک میلیــون و ۴۰۰ هزار 
خانوار روســتایی محروم از بیمه اجتماعی در کشور 
محقق شد و تمامی افراد دارای شرایط پس از پایش 
به صورت رایــگان از خدمات بیمــه ای برخوردار 

خواهند شد.
وی اظهار داشــت: افرادی که در این طرح ثبت نام 
کنند از حمایت های پنج ســاله دولت بهره خواهند 
برد، در سال اول از تخفیف ۱۰۰ درصدی برخوردار 
خواهند شــد و به ترتیب در سال دوم، سوم و چهارم 
از تخفیف ۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصدی و در سال پنجم نیز 

از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار می شوند.
وی بــا بیان اینکه هیچ محدودیتی برای تعداد بیمه 
شدگان استان نداریم گفت: از قالیبافان و سایر افراد 
مشمول می خواهیم که از این فرصت استفاده کنند 
و تا پنج ســال از حمایت های دولت بهره مند شوند 
که دولت عالوه بر این کمک پنج ســاله هشت ماه 
حــق بیمه افراد را پرداخت می کند و به نوعی بیمه 
شدگان تنها حق بیمه چهار ماه خود را پرداخت می 

کنند.  
غالمزاده بــا بیان اینکه برخــی از زنان تصور می 
کنند که اگر همسران و یا پدران آنان بیمه باشد زیر 
پوشش قرار نمی گیرند اظهار داشت: اگر دختران و 
زنان گروه هدف شرایط زیر پوشش را داشته باشند 
بیمــه خواهند شــد و در آینده نیــز از مزایای بیمه 

برخوردار خواهند شد.
مدیر صندوق بیمه کشــاورزان، روستاییان و عشایر 
خراسان شــمالی گفت: براساس آمار رسمی در این 
اســتان حدود ۱۸۰ هزار نفر مشمول بیمه اجتماعی 
روستایی، عشایری هستند که صرفا ۶۳ هزار و ۵۰۰ 

نفر تاکنون برای بیمه سپاری مراجعه کردند.

در جلســه ای فوق العاده با حضــور مدیران متولی 
برآورد دقیق میزان خســارات زلزله اخیر و نیازها و 
دغدغه های مردم زلزله زده استان مورد بررسی قرار 
گرفت تا با مکاتبات انجام شده ، دستگاه های ملی 
در روند این کمک ها شتاب بیشتری داشته باشند. 

به گزارش اتفاقیه به نقــل از روابط عمومی و امور 
بین الملل اســتانداری خراسان شــمالی محمد علی 
شــجاعی در این نشســت ضمن تاکید بر مباحث 
ســاخت مســکن، تامین کانکس ، ساخت سرویس 
بهداشتی ، حمام ســیار،تجهیزات،امهال تسهیالت 
کشاورزان، تسریع در پرداخت حق بیمه گفت: تامین 
تمامی موارد فوق ضــرورت دارد تا در اتفاقات آتی 

بتوانیم مدیریت درستی داشته باشیم  .
 وی تامین کانکــس را یکی از ضرورت های اولیه 
برای مردم مناطق زلزله زده دانســت و افزود: عالوه 

بر کمک از سوی دســتگاه های ملی جهت تامین 
کانکــس مورد نیاز ، اعتبارات اســتانی را هم برای 
این امر مهم اختصاص خواهیم داد . شجاعی تصریح 
کرد: ســتاد بحران اســتان در تمام این شرایط باید 
مجهز بــوده واین تجهیــزات و مدیریت باید برای 
مردم قابل لمس باشــد. مدیــرکل مدیریت بحران 
استانداری نیز در این نشست گفت: تاکنون ۲۴واحد 
در شهرســتان جاجرم آوار برداری و برای ۲۶۵ نفر 
تشکیل پرونده شــده و در شهرستان گرمه 7۱واحد 
آوار برداری و برای ۲۳۰ نفر هم تشکیل پرونده شده 
و برای ۹۸واحد در شهرســتان مانه و ســملقان که 
نیازمند بازسازی بوده نیز تشکیل پرونده شده است. 
جواد نظری تصریح کرد: تســریع در روند بازسازی 
ها وفراهم شــدن امکانات و تجهیزات سرمایشی از 

دغدغه های اصلی مردم این مناطق است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی 
گفــت: طرح بهارانــه کتاب ۱۴۰۰ از روز دوشــنبه 
هفدهــم خردادماه به مدت یک هفتــه هم زمان با 
سراسر کشور در هشت کتاب فروشی استان آغاز شد.

حســین فرخنده ضمن دعوت ازتمام دوســتداران 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی به مشــارکت در طرح 
بهارانه کتاب، گفت: ســقف خرید برای هر خریدار 
در طرح بهارانه کتــاب ۱۴۰۰ مبلغ دو میلیون ریال 
اســت و خریــداران می تواننــد از ۲۰ درصد یارانه 
خرید کتاب در این طرح بهره مند شــوند.وی افزود: 
کتابفروشــی های »اندیشه ســبز«، »پاتوق کتاب 
بجنــورد«، »پیام دانش«، »حاتمی«، »شــهرکتاب 
بجنورد«، »کتابســرای فرزیــن« و »کوچه کتاب« 
از شهرســتان بجنورد و »کتابســرای عضدی« از 
آشــخانه در هفدهمیــن دوره طرح هــای حمایتی 
)بهارانه کتاب( شــرکت کردند.وی با تأکید بر اینکه 
رعایت دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت در 
ایام کرونا برای کلیه کتاب فروشی ها ضروری است، 
گفت: مدیریــت پروتکل های بهداشــتی و رعایت 

فاصله اجتماعی در زمــان طرح بر عهده واحدهای 
صنفی اســت و با توجه به شــرایط موجود و شیوع 
بیمــاری کرونا متقاضیان می توانند با ثبت اطالعات 
در پنــل بهارانه بــه نشــانی tarh.ketab.ir خرید 
کتاب را به صورت غیرحضوری انجام دهند.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی اظهار کرد: 
ارائــه تخفیف در این طرح تنها شــامل کتاب های 
چاپی است و سایر کاالهای فرهنگی عرضه شده در 
کتاب فروشی را شامل نمی شود.فرخنده تصریح کرد: 
کتاب های عمومی، دانشــگاهی و کودک و نوجوان 
مشــمول طرح می شــوند؛ اما کتاب های آموزشی، 
کمک آموزشی، افست، فاقد شــماره شابک، دارای 
شــابک غلط و کتاب هایی کــه در بانک اطالعاتی 
خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت  نشــده اند، مشمول 
طرح نمی شــوند.طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ به همت 
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ، 
موسسه خانه کتاب و مشارکت ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ها به مدت یک هفته از تاریخ 
۱7 تا ۲۴ خرداد ماه در سراسر کشور برگزار می شود.

هشدار فرماندار بجنورد به نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا؛

با هرگونه تخلف انتخاباتی برخورد می شود

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی؛

مدارس غیردولتی استان دو نرخی می شوند

پلیس خراسان شمالی ۶۹۰ راننده بی توجه به کرونا را جریمه کرد 

کشت علوفه دامی در دیم زارهای استان، در دستور کار است

بیش از ۱۳ هزار قالیباف استان شرایط عضویت بیمه 
روستایی را دارند

با برگزاری نشست فوق العاده ؛ 
خسارت های زلزله خراسان شمالی درهیات دولت بررسی شد

طرح بهارانه کتاب ۱4۰۰ با مشارکت هشت کتابفروشی در خراسان 
شمالی آغاز شد

مفقودی
کارت دانشــجویی اینجانب امیر حسین شــهریاری فرزند احمد به 
شــماره ملی 0923711112 و شماره دانشجویی 9312915 رشته 
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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روابط عمومــی وزارت اقتصاد در پــی اظهارات برخی 
از کاندیدا های انتخابات ریاســت جمهوری نســبت به 
عملکــرد حوز ه های مأموریتی این وزارتخانه اطالعیه ای 

صادر کرد.
به گــزارش اتفاقیه و به نقل از اقتصادنیوز ، مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت اقتصاد در پی اظهارات 
برخی از کاندیدا های ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری نســبت بــه عملکرد حوزه هــای مأموریتی و 
وظیفــه ای این وزارتخانه در رســانه های گروهی بویژه 
رســانه ملی، طی اطالعیه ای ضمن ارائه پاســخ به این 
اظهارات تأکید کرد: تأمین مالی از محل اســتقراض از 
بانک مرکزی خط قرمــز دولت های یازدهم و دوازدهم 

بوده است.
در این اطالعیه آمده اســت: سال ۱۳۹۹ سال ویژه ای از 
نگاه اقتصادی اســت و چندین واقعه و رخداد به صورت 
همزمان اداره کشــور را از منظر تأمیــن مالی اقتصاد و 
بودجه دولت تحت تأثیر قــرار داده و با چالش رو به رو 

ساخته است.
بودجه به عنوان سند دخل و خرج کشور، در سال ۱۳۹۹ 
در شــرایط تحریمی و فــارغ از تبعات و آثار اقتصادی و 
اجتماعی شــیوع ویروس کرونا و آسیب های ناشی از آن 
به تصویب رســید. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در 
ســال گذشته در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، عالوه بر 
آنکــه منجر به کاهش درآمد های ارزی و ریالی کشــور 
شــد، هزینه های پیش بینی نشده گسترده ای را به بودجه 
دولت تحمیل کرد. بودجه ای که میزان مصارف آن بیش 
از ۵7۰ هــزار میلیارد تومان بود و وصــول منابع آن با 

تردید همراه بود.
اما دو موضوع، درآمد های نفتی ما در ســال گذشته را به 
نحو چشــمگیری کاهش داد. از یک سو محدودیت های 
ناشــی از تحریم های ظالمانــه و یکجانبــه امریکا در 
حوزه های نفتی و بانکی تشــدید شــد و از سوی دیگر 
میانگین ساالنه قیمت جهانی نفت در اثر شیوع ویروس 
کرونا کاهــش یافت و به تبع آن، به نحو چشــمگیری 
درآمد های نفتی دولت از محل صادرات نفت تحت تأثیر 
قرار گرفت، به نحوی که در سال گذشته تنها کمی بیشتر 
از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل به حســاب خزانه 
واریز شد و حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه ها 
نیز به خاطــر محدودیت فروش و صادرات فرآورده های 
نفتی دچار آســیب شــد؛ بنابراین در تأمین مالی بودجه 
کشــور و حفظ تعادل در آن باید این مالحظات مد نظر 

واقع می شد.
از ایــن رو تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشــی 
بــه آن با بروز کمترین آثــار منفی، به یکی از مهم ترین 
مسائل سیاســتگذار مالی در سال گذشته تبدیل شد. در 
واقع نکته مهم این اســت که چگونه باید کاهش منابع 
ناشــی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن 
ســایر درآمد های دولت، ناشی از شیوع ویروس کرونا و 
همچنیــن تأمین هزینه های پیش بینی نشــده را که در 
اثر شــیوع این ویروس پیش آمده بود، در بودجه دولت، 

جبران یا تأمین کرد.
 مدیریت هزینه ها اولویت اصلی دولت

آنچــه برای تعادل بخشــی به بودجه آنچه مبنــای عمل قرار 
گرفت در دو حوزه قابل تشــریح است. به ترتیب اولویت، ابتدا 
در بخــش مصارف و ســپس در بخش منابــع بودجه اقدامات 
گسترده ای صورت گرفت. به طور کلی در بخش مصارف تالش 
شــد تا با رعایت اســتاندارد ها و بدون آسیب رسانی به کیفیت 
خدمات رســانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه ها مدیریت 
شــده و کاهش یابنــد و اولویت پرداخت ها بــه هزینه¬های 

ضروری و اجتناب ناپذیر اختصاص یابد.
در ایــن ارتباط تامین اعتبــارات پرداخت های مربوط به 
جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تامین اعتبارات 
مربوط به پرداخت مســتمری بازنشستگان صندوق های 
بازنشستگی لشکری و کشوری )با لحاظ همسان سازی 
مســتمری بازنشستگان صندوق¬های مذکور(، پرداخت 
اصل و ســود اوراق مالی منتشــره )به جهت اجتناب از 
نکول اوراق دولتی و بالطبــع کاهش اعتماد عمومی( و 
پرداخــت به موقع یارانه های معیشــتی )عالوه بر یارانه 

قانــون هدفمندی( از جمله مصادیــق این رویکرد بوده 
است.

از سوی دیگر در سال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش 
هزینه هــا در حوزه هایی فراهم گردید که تا پیش از این 
ورود به آن ها یا با جدیت انجام نمی پذیرفت یا از ورود به 
آن به دالیل مختلف اجتناب می شــد. به عنوان نمونه در 
همین بازه کوتاه، نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت ها و 
خدمات چه در سطح کسب و کار ها و چه خدمات دولتی 
با استفاده از ظرفیت های بی شــمار فناوری اطالعات و 
اینترنــت حاصل آمد و در ارائــه آموزش های از راه دور 
بر بســتر اینترنت در مدارس و دانشگاه ها شاهد عملکرد 
قابل توجهی بودیم یا اینکه امکان دریافت بســیاری از 
اســتعالمات و پاسخ بســیاری از درخواست ها به صورت 
الکترونیک فراهم شد که این امور تا پیش از شیوع کرونا 

شاید براحتی میسر نبود.
نمونه دیگر از این گونه کاهش هزینه ها که در گذشــته 
فرصت آن هــا فراهم آمــد، کاهش تعــداد همایش ها 
و گردهمایی هــا، کاهــش تعــداد ســفر های خارجی، 
کاهش روز هــای تکلیفی حضور کارکنــان در ادارات و 
انعطاف پذیری در ســاعات کاری اداری کارکنان دولت 
بود، که تا حدودی کاهش هزینه ها را در پی داشــت. از 
دیگر حوزه هایی که در مدیریت هزینه ها مورد توجه قرار 
گرفت، تخصیص هدفمند اعتبــار به طرح های عمرانی 
بــود. در ســال جاری از تخصیص اعتبــار به طرح هایی 
غیر اســتراتژیک که پیشــرفت فیزیکی آن ها از آستانه 
مشخص کمتر بود یا در سال های نزدیک به بهره برداری 

نمی رسیدند اجتناب شد.
ظرفیت هــای اصلی برای تامین منابــع درآمدی بودجه 

سال ۱۳۹۹
بودجه سال ۱۳۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر 
به فردترین بودجه های سنواتی کشور بود. این بودجه در 
دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله 
گرفت. باید اذعان کرد که برای قطع وابســتگی بودجه 
به نفت و پوشــش عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی 
شــده در طراحی ها، تنها به یک منبع درآمدی بســنده 
نکرده ایم و با هدف مدیریت کالن اقتصاد کشور و تعادل 
بخشــی به بودجه عمومی تالش کردیم از تمامی منابع 
دارای ظرفیــت بهره ببریم، تا شــاهد حداقل عوارض و 
آســیب ها در میان مدت و بلند مدت باشیم. شاید برخی 
از روش ها در کوتاه مدت ساده تر باشند و منابع بیشتری 
را در اختیار دولت قرار دهند، اما باید اقتصاد کشور را در 
مقاطع مختلف زمانی بررسی کنیم و بهترین روش های 

تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم.
برهمین اساس دولت برای پرکردن خأل درآمد های نفتی 
و متعــادل کردن درآمد ها و هزینه های بودجه، عالوه بر 
افزایش اثربخشی نظام مالیاتی، مدیریت و فروش اموال 
و دارایی ها و واگــذاری دارایی های مالی را با رویکردی 

بهره ورتر از سال های قبل مورد توجه خود قرارداد.
در این ارتباط باید تاکید کرد که به هیچ عنوان استقراض 
از بانک مرکزی و افزایش قیمت دالر )منتهی به کاهش 
ارزش پول ملــی و تورم(، به عنــوان گزینه هایی برای 

تامین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است.
تامین مالی از طریق افزایش اثربخشی نظام مالیات

در مجموع با وجود تمامی پیشــرفت های صورت گرفته در 
نظام مالیاتی، اما با توجه به آســیب اقتصاد در اثر شــیوع 
کرونا، عملکرد نظام مالیاتی در ســال گذشته با تردید روبه 
رو بود. بر اســاس پیش بینی ها حــدود ۱۵ درصد از تولید 
ناخالص داخلی به صورت مســتقیم از پدیده شیوع ویروس 
کرونا آســیب دید. با اینحال در ســال گذشــته در نتیجه 
اعمال برخی از سیاســت ها و تعریــف منابع جدید مالیاتی 
تمامــی درآمد های مالیاتی پیش بینی شــده تحقق یافت. 
برای نمونه در سال گذشــته با تدبیری که خوشبختانه به 
تأیید مراجع ذیصالح رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط 
پرداخت اصل میزان مالیات برای تولیدکنندگان کاال و ارائه 
دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از این طریق 

حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.
تامین مالی از طریق فروش دارایی های دولت

اصل اساســی خصوصی ســازی در دولت تدبیر و امید 

واگذاری به بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات 
است. در این ارتباط هیات واگذاری مسئولیت نظارت بر 
حسن اجرای امور را دارا است. هیات واگذاری به عنوان 
یــک هیات فراقوه ای متشــکل از دو عضو دولت )وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگســتری( و روســای 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون 
ایــران دارای حق رای و دو نماینــده مجلس به عنوان 
اعضای ناظر اســت و کلیه واگذاری ها با تایید این هیات 

صورت می پذیرد.
در سال گذشته از سوی این هیات، روش واگذاری تحول 
اساســی یافت و با توجه به مزایای فراوانی که واگذاری 
در بازار سرمایه فراهم می آورد، اولویت خصوصی سازی 
بــر واگذاری از طریق بازار ســرمایه قــرار گرفت. بازار 
سرمایه بازاری شفاف است و قیمت ها در محیطی تعیین 
می شــود که همگان نســبت به آن آگاه هستند. در این 
محیط رقابت بدون حاشــیه صورت می پذیرد و خیلی از 
آســیب ها، بروز پیدا نمی کند. اتخــاذ این رویکرد عالوه 
بر آنکه سبب شــد تا در واگذاری ها موفق تر عمل شود، 
حاشــیه های واگذاری نیز به حداقل رسانده شد. در سال 
گذشــته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار ســرمایه 
واگذاری صورت پذیرفت که در مقایسه با سنوات گذشته 

بسیار قابل توجه است.
نیمــی از این میزان واگذاری بصورت واگذاری باقیمانده 
ســهام دولت در قالب صندوق ســرمایه گذاری صورت 
پذیرفت تــا اهداف دیگری همچــون عدالت اجتماعی 
و مردمی کردن اقتصــاد در واگذاری ها مورد توجه قرار 
گیرد. با اســتفاده از این روش عالوه بر آنکه کلیه مبلغ 
واگذاری به صورت نقد دریافت شــد و عماًل ریسک عدم 
وصول اقساط در آینده به صورت کامل از بین رفت، نحوه 
و شــیوه قیمت گذاری و قیمت مــورد معامله، به صورت 
کاماًل شــفاف به همراه میزان تخفیفی که در نظر گرفته 

شد، از ابتدای پذیره نویسی به اطالع عموم مردم رسید.
تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسالمی

بــا توجه اجماع صاحب نظران در خصــوص آثار زیانبار 
مترتب بر اســتقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین 
مالــی بودجه و به تبع آن افزایش تورم، تاکید دولت های 
یازدهــم و دوازدهــم بر عــدم اســتفاده از این روش 
)اســتقراض از بانک مرکزی بــرای تأمین منابع بودجه 
عمومی( بوده اســت. بر این اساس مبتنی بر اجازه های 
قانونــی و موافقت مقام معظم رهبری در ســال ۱۳۹۹ 
مطابق چند سال اخیر، دولت توانست برای تأمین منابع 
مورد نیاز بودجه از انتشــار اوراق مالی اسالمی استفاده 
کند. در واقع با این اجازه به دولت اختیار داده شــد تا در 
مقابل استقراض از بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق 

مالی اسالمی اقدام نماید.
باید به این نکته نیز توجه کنیم که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند در شــرایط رکــودی )که متاســفانه در نتیجه 
تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور 
به آن مبتال شــد(، مخارج دولت اگر بــا برنامه صورت 
پذیرد چــه در قالب طرح های عمرانــی و چه مصارف 
هزینه ای می تواند محرک خروج از رکود باشــد و صرفًا 
کاهش هزینه های دولت نباید هدف باشد؛ بنابراین باید 
برای جلوگیری از رشد منفی و با توجه به شیوع ویروس 
کرونا که به بیش از ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور 
آســیب رسانده است، سیاســت هایی اعمال کنیم که به 
تحریک تقاضــا هم کمک کند.البتــه در این خصوص 
باید به این موضوع هم توجه شــود کــه آمار مؤید آن 
است که متأسفانه در چند سال اخیر عالوه براینکه رشد 
سرمایه گذاری ما مطلوب یک اقتصاد پرتحرک و دارای 
رونق نیســت، نیاز به تحریک مصرف بخش خصوصی 
نیز وجود دارد. در این شرایط فروش اوراق نمی توانست 
تنهــا به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگیرد 
و لزومًا در اینجا اشخاص حقوقی نیز باید در خرید اوراق 
مشــارکت می کردنــد؛ بنابراین میزان انتشــار اوراق به 
نحــوی برنامه ریزی گردید تــا نهاد های مالی، از محل 
منابعی که امکان ســرمایه گذاری در دیگر بازار ها بویژه 
بازار ســهام را ندارند یا منابع مازاد خود، به تأمین منابع 

مالی مورد نیاز بودجه دولت نیز اقدام کنند.

هنگامــی که وزیر انرژی عربســتان ســعودی گفت 
عربســتان سعودی دیگر یک کشــور تولیدکننده نفت 
نیست، احتماال به معنای واقعی کلمه چنین حرفی زد.

بــه گزارش اتفاقیه و به نقل از تجارت نیوز، شــاهزاده 
عبدالعزیز بن ســلمان هفته گذشــته به پایگاه خبری 
»اس اند پی گلوبال پالتس« گفت: عربستان سعودی 
دیگر یک کشــور تولیدکننده نفت نیســت بلکه یک 

کشور تولیدکننده انرژی است.
بلندپروازی های باالیی در زمینه  عربستان ســعودی، 
انرژی سبز شامل تولید گاز، تجدیدپذیرها و هیدروژن 
دارد. شــاهزاده عبدالعزیز گفت: من از دنیا می خواهم 
این موضوع را به عنــوان واقعیت قبول کند. ما برنده 

همه این فعالیت ها خواهیم بود.
عربســتان سعودی قطعا از گذار انرژی سود می برد. در 
حالی که غول های نفتی نظیر اکسون موبیل، شورون 
و رویال داچ شــل سرگرم کشمکش با فعاالن اقلیمی 
در اتاقهای هیات مدیره و دادگاه ها هستند، شرکت های 

ملی نفت در کشــورهای مختلف عضو اوپک مشتاقانه 
از قیمت های باالتر نفت سود می برند.

عربستان ســعودی قیمت فروش رســمی نفت برای 
بارگیری در ژوییه به مقصد آســیا را افزایش داده است 
اما این موضوع مانع از پیگیری پروژه های انرژی سبز 

از سوی این کشور نمی شود.
ریــاض قصد دارد ۵۰ درصد از انرژی خود را تا ســال 
۲۰۳۰ از تجدیدپذیرها تولید کند تا وابســتگی به نفت 
را کاهش دهد. در ســال ۲۰۱7 سهم تجدیدپذیرها از 
سبد انرژی در عربستان سعودی تنها ۰.۰۲ درصد بود.

اما این به معنای آن نیست که عربستان سعودی قصد 
دارد نفت کمتری تولید کند و به معنای آن نیســت که 
عربستان سعودی درصدد توقف تامین مالی پروژه های 

جدید نفت و گاز است.
این کشــور توصیه اخیر آژانس بین المللی انرژی مبنی 
بر این که جهان برای رسیدن به سطح کربن خنثی تا 
سال ۲۰۵۰ باید سرمایه گذاری در نفت و گاز را متوقف 

کند، رد کرده است. عربســتان سعودی همواره تاکید 
کرده که نفت منبــع انرژی برتــر در دهه های آینده 
خواهد ماند.وزیر انرژی عربســتان سعودی درخواست 
آژانس بین المللی انرژی در گــزارش اخیرش را مانند 
دنباله ای بــرای فیلم الال لند خوانده اســت. در واقع 
کشــورهای تولیدکننده و مصرف کننده متعدد نفت با 

این گزارش مخالفت کرده اند.
درآمد نفتی عربســتان ســعودی که برای تامین مالی 
هر گونه برنامه انرژی ســبز مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت، در یک ســال و نیم گذشته کاهش پیدا کرده و 
شرکت دولتی آرامکوی سعودی ناچار شده است برای 
پرداخت ســود نقدی ســنگین به دولت که بزرگترین 

سهامدارش است، اوراق قرضه منتشر کند.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، با ایــن حال ادعای 
بزرگتریــن صادرکننده نفت دنیا مبنی بر این که دیگر 
یک کشور تولیدکننده نفت نیست، قابل توجه محسوب 

می شود.

ــت:  ــوری گف ــاوری رییس جمه ــی و فن ــاون علم مع
بــا توجــه بــه گســترش و پیشــرفت روز افــزون 
ــور  ــان در کش ــک و دانش بنی ــع های ت ــه صنای دامن
ــد و  ــر کن ــز تغیی ــه آن نی ــبت ب ــا نس ــد نگاه ه بای
ــل  ــه عم ــع ب ــن صنای ــتری از ای ــای بیش حمایت ه

ــد. آی
شــرکت  مدیرعامــل  دیــدار  در  ســتاری  ســورنا 
مادرتخصصــی صنــدوق حمایــت از صنایــع پیشــرفته 
ــا  ــی از ب ــوان یک ــه عن ــدوق ب ــن صن ــا( از ای )صح
ــه  ــال در بدن ــی فع ــای حمایت ــابقه ترین مجموعه ه س

ــرد. ــاد ک ــت ی دول
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تغییــر رویکــرد 
ــد  ــه پیشــرفته، بای ــع الکترونیــک ب ــدوق از صنای صن
ــر  ــن تغیی ــا ای ــز متناســب ب ــرمایه آن نی ــش س افزای

انجــام می شــد.
ــاه  ــان در ۲۰ م ــش بنی ــرکت دان ــت از ۱۵۰ ش حمای

ــته گذش
ــان کرد:  ــا خاطرنش ــل صح ــدار، مدیرعام ــن دی در ای
ــا وجــود فشــارهای اقتصــادی ناشــی  در ســال ۹۹ ب
از تحریم هــای ظالمانــه و همچنیــن همه گیــری 
کرونــا، رکوردهایــی در زمینــه ارائــه خدمــات مختلــف 
ثبــت شــد کــه در ۲۵ ســال فعالیــت صنــدوق 

بی نظیــر بــود.
ــدوق  ــن صن ــور اصــل« بیان داشــت: ای »رضــا نقی پ

شــرکت   ۱۵۰ از  بیــش  از  گذشــته  مــاه   ۲۰ در 
دانش بنیــان حمایــت کــرده و در ســال ۹۹ بــا وجــود 
مشــکالت و چالش هــای پیــش رو، شــاهد رشــد 7۰ 
ــدی  ــد ۳7 درص ــهیالت، رش ــه تس ــدی در ارائ درص
در صــدور ضمانت نامه هــا، کاهــش ۳۵ درصــدی 
در هزینه هــا و افزایــش ۴۵ درصــدی درآمدهــای 

ــم. ــدوق بودی صن
و تصویــب ســاختار  تائیــد  تدویــن،  افــزود:  وی 
ســازمانی صنــدوق بعــد از ۲۵ ســال فعالیــت در کنــار 
اقداماتــی از قبیــل افزایــش مصوبــات طرح هــا، رشــد 
ــی،  ــردش پول ــترین گ ــد بیش ــات، رش ــول مطالب وص
توجــه بــه دولــت الکترونیــک و کاهــش زمــان ارائــه 
تســهیالت از دیگــر برنامه هــا و عملکردهــای موفــق 

ــود. صنــدوق در ســال گذشــته ب
مدیرعامــل صحــا گفــت: بــه عنــوان مثــال، در ارائــه 
تســهیالت بــا اصــالح فرآیندهــا تســهیالت مصــوب 
هفتــه  دو  زمانــی  بــازه  در  مجموعه هــا  برخــی 

ــده اســت. ــت ش پرداخ
مادرتخصصــی  شــرکت  مدیــره  هیــات  رییــس 
ــاره  ــا اش ــرفته ب ــع پیش ــت از صنای ــدوق حمای صن
ــتیبانی  ــت و پش ــرای حمای ــا ب ــای صح ــه برنامه ه ب
ــال  ــت: در س ــرفته گف ــع پیش ــر از صنای ــه بهت هرچ
اصــالح  تســهیل گری،  بــا  تــالش شــده   ۱۴۰۰
فرآیندهــا و کاهــش بروکراســی در ارائــه خدمــات، به 
ــتیبانی ها  ــد، پش ــعار »تولی ــی ش ــق عمل ــال تحق دنب

و  هایتــک  صنایــع  حــوزه  در  مانع زدایی هــا«  و 
باشــیم. دانش بنیــان 

ــدوق را یکــی  ــور اصــل، افزایــش ســرمایه صن نقی پ
از دغدغه هــای اصلــی مدیــران صحــا برشــمرد 
ــاز  ــا نی ــب ب ــا متناس ــی صح ــرمایه فعل ــزود: س و اف

ــت. ــرفته نیس ــع پیش ــوزه صنای ــرکت های ح ش
ــا  ــی رود ب ــار م ــاس انتظ ــن اس ــر ای ــه داد: ب وی ادام
ــی و  ــت علم ــا و معاون ــن صح ــل بی ــش تعام افزای
فنــاوری ریاســت جمهــوری، بتوانیــم از تــوان و 
ظرفیــت آن معاونــت بــرای معرفــی و تشــریح 
عملکــرد و دســتاوردهای صنــدوق در حمایــت از 
صنایــع هایتــک کشــور و همچنیــن رایزنــی بــا 
مقام هــای مســوول اقتصــادی دولــت بــرای افزایــش 

ــم. ــتفاده کنی ــدوق اس ــرمایه صن س
ــی  ــت ط ــر صنع ــان کرد: وزی ــوول خاطرنش ــن مس ای
ــر  ــی ب ــتی مبن ــوری درخواس ــه ای از رییس جمه نام
افزایــش ســرمایه صنــدوق از طریــق منابــع صنــدوق 

ــوآوری و شــکوفایی داشــت. ن
ــت  ــا، حمای ــل ایرن ــه نق ــه و ب ــزارش  اتفاقی ــه گ ب
ــی  ــی و تعاون ــش خصوص ــاری از بخ ــی و اعتب مال
ــا  ــع پیشــرفته ب ــات و توســعه صنای ــه تحقیق در زمین
اعطــای تســهیالت مالــی بــا نــرخ ترجیحــی، صــدور 
خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  ضمانت نامــه،  انــواع 
ــه  ــات کارشناســی، از جمل ــه خدم غیرمســتقیم و ارائ

ــت. ــا اس ــات صح خدم

محمدعلـی دهقـان دهنـوی رییـس سـازمان بـورس 
و اوراق بهـادار بـا اشـاره بـه افزایـش تنـوع عرضـه 
محصـوالت در بـورس کاالی ایـران طـی ماه هـای 
اخیـر گفـت: شـرکت های بورسـی که محصوالتشـان 
را در بـورس کاالی ایـران عرضـه می کننـد، در واقـع 
بسـتری رقابتـی را بـرای فـروش محصـوالت خـود 
انتخـاب کـرده انـد کـه این موضـوع در رشـد بازدهی 
سـهام  شـرایط  بهبـود  آن  دنبـال  بـه  و  شـرکت ها 

شـرکت ها اثـر مثبتـی خواهـد داشـت.
بـه گـزارش اتفاقیه و بـه نقل از کاال خبـر، محمدعلی 
دهقـان دهنوی رییس سـازمان بـورس و اوراق بهادار 

بـا اشـاره بـه مزایـای عرضه محصـوالت شـرکت ها 
در بـورس کاال اشـاره کـرد و اظهار داشـت: براسـاس 
قانـون، شـرکت هایی کـه بتوانند محصـوالت خود را 
از طریـق سـازوکار بـورس کاال عرضـه کننـد، کاالی 
آن شـرکت ها از شـمول قیمت گـذاری و برخی دیگر 

از مداخـالت خارج خواهد شـد.
رییس سـازمان بورس و اوراق بهـادار گفت: در بورس 
کاال، فضایـی رقابتـی و آزاد بـرای شـرکت هـا فراهم 
مـی شـود و قاعدتـا در ایـن بسـتر، قیمتی مناسـب تر 

بـرای محصوالت شـرکت ها کشـف می شـود.
و  معدنـی  بـه عرضـه محصـوالت  دهقـان دهنـوی 

سـیمان در بـورس کاال و تاثیـر آن بـر سـهام ایـن 
شـرکت هـا در بـورس اشـاره و خاطرنشـان کـرد: بـه 
طـور طبیعـی بـه هـر میـزان کـه شـرکت هـا بتوانند 
محصـوالت خـود را در شـرایطی آزادتـر و بـه دور از 
میـزان  در  برسـانند  فـروش  بـه  قیمتـی  مداخـالت 
بازدهـی شـرکت هـای مدنظـر تاثیرگـذار خواهـد بود 
و بازدهـی باالتـر بـرای هـر شـرکتی، به معنـای تاثیر 

مثبـت بـر رونـد قیمـت سـهام آن شـرکت اسـت.
وی در پایـان تاکیـد کـرد، هـر کاالیی کـه بتواند وارد 
بـورس کاال شـود دیگـر قیمـت گـذاری دسـتوری بر 

روی آن معنایـی ندارد.

واکنش وزارت اقتصاد به اظهار نظر نامزدهای ریاست جمهوری عربستان دیگر کشور تولیدکننده نفت نیست!

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تاکید کرد؛
لزوم تغییر نگاه ها به صنایع دانش بنیان و حمایت های بیشتر از آنها

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛
تاثیر مثبت عرضه کاالها در بورس کاال بر شرایط سهام شرکت ها

معاون وزیر صنعت عنوان کرد؛

تولید بدون کارخانه راهکار جدید استفاده 
از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی

معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت با اشــاره بــه برخی 
از مزایای اجــرای طــرح »تولید بدون 
کارخانه« در حوزه تولید و صادرات، گفت: 
این طرح با حداقل سرمایه گذاری ثابت و 
کمترین زمان مورد نیاز برای ورود بازار، 
پاسخگوی بخشی از نیازهای بخش تولید 

و صادرات خواهد بود.
ســعید زرندی یکی از سیاست های جدی 
وزارت صنعــت در ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ را 
موضوع استفاده از ظرفیت خالی واحدهای 
تولیدی اعالم کرد و افزود: این وزارتخانه 
به جــای تمرکز بر روی ســرمایه گذاری 
اولیه، صنایع دارای پتانسیل و صنایعی که 
در ســال های گذشته ظرفیت سازی های 
خوبی در آنها شده را محور کار قرار داده 

است.
وی، یکــی از دالیل بهبود وضعیت تولید 
در سال گذشته را استفاده از ظرفیت های 
خالــی تولید دانســت و گفــت: در این 
زمینــه دالیل زیادی نقش داشــته اما از 
مهم ترین آن ها اســتفاده از ظرفیت های 
خالی واحدهای تولیدی و پیگیری احیای 
واحدهــای راکــد و تکمیــل طرح های 

نیمه تمام بوده است.
زرندی با اشــاره به اینکه تولید قراردادی 
یا همان تولید بدون کارخانه یک تجربه 
موفق جهانی اســت، اظهارداشــت: این 
روش یک نگاه جدید به حوزه تولید کشور 

اســت که زمزمه اجرای آن بیش از ۱۰ 
سال در کشور وجود داشت اماجمع بندی 

حاصل نشده بود.
شناختن  رسمیت  به  خاطرنشان کرد:  وی 
این سیاســت به عنوان شیوه ای از تولید، 
خواسته مکرر بخش خصوصی نیز بود که 
بــا توجه به مزایای آن مورد توجه وزارت 

صنعت قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت اجــرای این طرح را 
نتیجــه پیگیری های چند ســاله و ایجاد 
هماهنگــی بین نظــرات مختلف عنوان 
کرد و ادامه داد: ایــن روش با نگاه اینکه 
تولید فقط کارخانه ســاختن نیست بلکه 
اســتفاده خوب از ظرفیــت های موجود 
اســت، تعریف می شود و در حقیقت یک 
توانمندی مهندســی بازرگانی برای تولید 

برون سپاری شده است.
وی بیان داشــت: با اســتفاده از ظرفیت 
واحدهای تولیدی موجود کشــور نسبت 
به طراحی محصــول، بازاریابی و عرضه 
محصوالت با نشــان و برند خاص اقدام 

می شود.
سابقه موفق اجرای طرح تولید بدون 

کارخانه
بر اســاس توضیحات زرندی، این روش 
از سال ۱۹7۵ و بیشتر در صنایع دارویی 
مورد استفاده قرار گرفت و تا سال ۱۹۹۶ 
در صنایع دارویی اروپا و آمریکا گسترش 
پیدا کرد؛ بین ۱۹۹7 تا ۲۰۱۰ شرکت های 

بیشترین  به ویژه در حوزه دارویی،  بزرگ 
اســتفاده را از این روش داشتند و بعد از 
آن با یک مدل جدید این موضوع بررسی 

کردند.
مزایای استفاده از تولید قرادادی در 

بخش تولید
وی با استناد به مطالعات جهانی، پیگیری 
۱۰ درصد رشــد تولید ســالیانه جهان و 
بررســی بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر بازار 
جهانی را بر اساس این مدل تولید برآورد 
کرد و گفت: با اجرای این طرح می توانیم 

شاهد رشد خوب در تولید کشور باشیم.
زرندی اظهار داشت: نکته اصلی موضوع 
تولید بــدون کارخانه که برای رســیدن 
بــه هدف اســتفاده از ظرفیت های خالی 
موجود اســت این اســت که واحدهای 
جدید می توانند بر حوزه تحقیق و توسعه 
)R¬D( تمرکز کنند که یکی از نیازهای 

اصلی تولید کشور است.
وی، ایــن روش را به عنوان یک فرصت 
که نیاز به حداقل ســرمایه گذاری ثابت و 
کمتریــن زمان مورد نیاز بــرای ورود به 
بازار اســت معرفی کرد که موجب تنوع 
محصــول، انعطاف پذیــری و نوآوری در 
تولیــد و همچنین تمرکز بــر بازاریابی، 

فروش و توسعه صادرات می شود.
زرندی، کاهش ســرمایه در گردش را از 
دیگــر مزایای اجرای ایــن طرح نام برد 
و افــزود: وزارت صنعت ســعی کرد این 

ادبیات جدیــدی که ســال ها در جهان 
حاکم بوده است را به دستگاه های اجرایی 
ایــران هم معرفی کند که البته برای این 
کار، فرهنگ ســازی و ایجاد مشوق برای 

حرکت در مسیر نیاز است.
ضرورت تبدیل فعالیت های بازرگانی به 

بازرگانی-تولیدی
وی با اشــاره به سیاســت ایجاد ارتباط 
بیــن واحدهای مختلف تولیدی و معرفی 
فرصت هــای موجود ســرمایه گذاری به 
کسب  برای  تاکیدکرد:  ســرمایه گذاران، 
نتایج مورد هدف، چند اقدام جانبی مانند 
بازرگانی  کارت های  اعتبار  مدت  افزایش 
یا کاهش زمــان ترخیص در گمرک باید 
اجرا شود؛ اقداماتی که فعالیت را از جنس 
بازرگانــی به بازرگانــی- تولیدی تبدیل 

کند.
لزوم ادغام و اکتساب بنگاه ها

معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت، در 
ادامه از اجرای سیاســت ادغام و اکتساب 
در آینــده نزدیــک خبــر داد و گفــت: 
جمع بندی ادغام و اکتســاب بنگاه ها نیز 
به زودی انجام می شــود و بخشــی که 
مربوط به این وزارتخانه اســت را اعالم 

خواهیم کرد.
وی بیان داشــت: اجرای این سیاست در 
کنار تولید بدون کارخانــه، به عنوان دو 
بــال می توانند یک نگاه جدید را به تولید 
ایران فراهم کنند که ذیل برنامه استفاده 

از ظرفیــت خالی واحدها در حال انجام و 
پیگیری است.

زرندی، از اســتقبال خوب بخش دارویی 
و صنایع غذایــی از اجرای این طرح خبر 
داد و اضافه کرد: شــرکت های خارجی به 
عنوان یکی از پتانســیل ها در این زمینه، 
مکــرر با ما مکاتبه داشــتند و با توجه به 
نیاز تولید کشور به فناوری، این شرکت ها 
می توانند با آوردن فناوری به عنوان آورده 

با کارخانه های موجود ثبت برند کنند.
ارتقای کیفیت تولیدات و ورود به 

بازارهای بین المللی
معاون وزیر صنعت، افزایش کیفیت و 

از دیگر  را  تولید  استانداردهای  ارتقای 
مزایای اســتفاده از ایــن طرح عنوان 
کرد و یادآور شــد: هــر کاالیی را که 
در بازارهای جهانی مطرح شــود، خود 
به خــود اســتانداردهای آن ارتقا پیدا 
خواهد کرد و در واقع اجرای این طرح، 
ضمن واردات فناوری های سطح باالتر 
و اســتفاده از ظرفیت صادراتی، با در 
نظر گرفتن امتیازاتی موجب ترغیب و 

تشویق تولید نیز خواهد بود.
ضرورت حذف نگاه سختگیرانه به 

حوزه تولید و صادرات
زرنــدی در پایان ضمن ابراز امیدواری 

نســبت به رشــد مثبت و قابل قبول 
تولید در ســال جاری، ثبــات اقتصاد 
کالن و حــذف نگاه ســختگیرانه به 
تولید و صادرات را در رسیدن به هدف 

ضروری و کمک کننده دانست.
وی اظهار داشــت: هر زمانی که نگاه 
ســختگیرانه یا بدبینانه به حوزه تولید 
ویا صادرات داشــتیم از هدف رشد و 
رونــق تولید بازمانده ایــم، امروز نگاه 
ما در وزارت صنعت این اســت که با 
کاهش دخالت های بخش های مختلف 
در این حوزه ها، ســرعت رشــد تولید 

افزایش یابد.

به گــزارش ایرنا، تولید بدون کارخانه، 
برای  بازرگانی  توانمندی مهندســی- 
با استفاده  تولید برون ســپاری شــده 
از ظرفیت واحدهــای تولیدی موجود 
کشور توســط اشــخاص حقوقی که 
نســبت به طراحی محصول، بازاریابی 
و عرضــه محصــوالت بــا نشــان 
تجاری)برنــد( خاص اقــدام می کنند، 

تعریف شده است.
همــه فراینــد صــدور مجــوز تولید 
بــدون کارخانه در ســامانه بهین یاب 
 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)www.behinyab.ir(  انجام می شود.
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موحدی کرمانی: نامزدهایی که در مناظره توهین کردند، بترسند که گرفتار رد 
صالحیت خود توسط شورای نگهبان شوند

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت: نامزدهایـی کـه در مناظـره 
انتخاباتـی دروغ و تهمـت زدنـد و توهیـن کردنـد، بایـد از مـردم عذرخواهـی 
کننـد چراکـه رفتارشـان بزرگتریـن خیانـت بـه مردم اسـت. وحـدی کرمانی 
افـزود: حـاال تماشـا کنیـد در صحنـه ای کـه دیدیـم متاسـفانه بـه شـخص 
ایشـان اهانت هـای عجیـب و غریبـی شـد. اینکـه ایشـان فـالن اسـت یـا 
تحصیالتـش فـالن قدر اسـت؛ دروغ گفتند و بـه او اهانت و جسـارت کردند. 
فکـر می کردنـد بـا دروغ گفتـن و توسـل بـه توهیـن می توانند رأی مـردم را 
از او را بگیرنـد و بـه خودشـان صـادر کننـد؟ خیلـی ایـن فکر احمقانه اسـت. 
وی تصریـح کـرد: مـن بـه آنهایـی کـه این شـیوه را پیـش گرفتند سـفارش 
می کنـم، اواًل بیـن خـود و خـدا توبـه کننـد تـا خـدا آنها را ببخشـد. مـردم را 
این طـور بـه اشـتباه نیاندازنـد و واقعـًا از مـردم عذرخواهـی کننـد. ایـن رفتار 
بزرگتریـن خیانـت بـه مـردم اسـت کـه ایـن چنیـن عملـی می شـود. از خـدا 
بترسـند و بـاور کننـد باالخره قیامتی اسـت خطیـب نماز جمعه تهـران ضمن 
هشـدار بـه نامزدهایـی کـه در روند مذاکـره رویه اهانـت را در پیـش گرفتند، 
تاکیـد کـرد: بترسـید کـه گرفتـار رد صالحیـت خود توسـط شـورای نگهبان 
شـوید کـه در این صـورت مبتال به رسـوایی و خـواری در دنیا و عـذاب الهی 

در آخـرت خواهید شـد.

ترقی: عالمتی مبنی بر کناره گیری جلیلی به نفع رئیسی ندیده ام
عضـو شـورای مرکـزی حزب موتلفه:بـا توجه به ایـن که موقعیت رئیسـی در 
میـان نامزدهـا بـه لحاظ پایـگاه اجتماعی جلوتر اسـت و فاصلـه قابل توجهی 
بـا سـایر نامزدهـا دارد، فکـر نمی کنـم بابت خـورد شـدن آرا جـای دغدغه و 

نگرانی وجود داشـته باشد./ایسـنا

نظر علم الهدی درباره مدرک تحصیلی کاندیداها
حجـت االسـالم احمـد علم الهـدی، امـام جمعـه مشـهد بـا تأکیـد بـر اینکه 
بایـد از گذشـته عبـرت بگیریـم و در زندگـی بـه درسـتی تصمیـم بگیریـم، 
گفـت: بایـد بـه دنبـال معیارهـای سیاسـت درسـت اسـالمی برویم، چـرا که 
دیـن داری مالکـی درسـت بـرای پذیرش مسـئولیت سیاسـت اسـت. نماینده 
ولـی فقیـه در خراسـان رضوی بابیـان اینکه دیـن داری مالکی درسـت برای 
پذیـرش مسـئولیت سیاسـت اسـت گفـت: بـرادران و خواهـران بدانیـد اگـر 
بنـا شـد بـرای اداره کشـور بـه دنبال فـردی برویـد که دینـدار نیسـت، دچار 
مشـکالت بسـیاری خواهیـد شـد، امـا اگـر شـرط اول را دیـن داری فـرد قرار 
بدهیـد ، بدانیـد جامعـه پیشـرفت خواهـد کـرد زیـرا فردی کـه دیـن دارد به 
فکـر کـودکان بی بضاعـت و یتیـم اسـت ، فـردی کـه دیـن دارد در مقابـل 
مسـتضعفان احسـاس مسـئولیت می کنـد و می دانـد بایـد جهـادی کار کنـد 
و بـه دیگـران توجـه کند.اگـر بنـا شـد کـه مردم تصـور کننـد که فـرد دیندار 
بـه درد اداره جامعـه نمی خـورد و نیازمنـد فـردی اسـت که در فالن دانشـگاه 
خارجـی درس خوانـده باشـد و دیـن مـالک نیسـت ، این مـردم در اسـتخدام 
شـهوت و لـذت دیگـری درمی آینـد، بنابراین مـا باید بـا نگاه و مطالعه سـیره 

سیاسـی امـام صـادق علیه السـالم اشـتباهات گذشـته را تکـرار نکنیم.

حیاتی: اخبار ممنوع الکاری ام صحت ندارد
محمدرضـا حیاتـی گوینـده پیشکسـوت در خصوص انتشـار اخبـاری مبنی بر 
ممنـوع الـکاری اش در فضـای مجـازی گفت: ایـن خبر صحت نـدارد؛ برخی 
افـراد بـرای جمـع کـردن فالوور هـای صفحـات زردشـان، دسـت بـه انتشـار 
هـر خبـری می زننـد. وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: بعضـی تـالش می کنند 
تـا بـا تولیـد چنیـن خبر هایـی مـن را مجـاب بـه رفتـن از کشـور کننـد؛ باید 
بگویـم مـن کشـورم را دوسـت دارم و امکان نـدارد مملکتم را رهـا کنم. حتی 
اگـر اجـازه کار در فضـای مجـازی هـم به مـن داده نشـود، من پای کشـورم 
می مانـم. گفتنـی اسـت از صبـح امـروز اخبـاری مبنـی بـر ممنـوع الـکاری 

محمدرضـا حیاتـی در فضای مجازی منتشـر شـده اسـت.

گفت وگوها برای احیای برجام در مرحله پایانی است
وزیـر امورخارجـه آلمـان گفـت: گفت وگوهـای ویـن در مـورد احیـای کامـل 
برنامـه جامـع اقدام مشـترک )برجام( در مرحلـه پایانی قـرار دارد. این واقعیت 
کـه مـا در ویـن در خـط پایـان مذاکـرات بـرای احیـای توافق هسـته ای قرار 
داریـم، نتیجـه اسـتقامت و اطمینان اروپا اسـت. ما امیدواریم کـه ایران اکنون 
بـه سـرعت اراده سیاسـی بـرای انجـام ایـن مذاکـرات جهت رسـیدن به خط 

پایان را نشـان دهد./ایسـنا

زمان اعالم لیست نهایی شورای ائتالف مشخص شد
مهـدی چمـران درباره زمان اعالم لیسـت نهایی شـورای ائتالف در ششـمین 
دوره انتخابات شـورای شـهر تهـران، ری و تجریش اظهار کـرد: طی روزهای 
گذشـته مصاحبه هـا از کاندیـدای احتمالـی و افـرادی کـه در سـامانه شـورای 
ائتـالف ثبت نـام کـرده بودند، انجام شـد. در حـال حاضر مصاحبه هـا به پایان 
رسـیده اسـت و به زودی لیسـت نهایی شـورای ائتـالف در انتخابـات پیش رو 

اعالم خواهد شد./تسـنیم
روایتی از دعوای احمدی نژاد و الریجانی در یکشنبه سیاه مجلس

احمـد سـالک در ویـژه برنامه انتخاباتی شـبکه پنج سـیما با اشـاره به ماجرای 
یکشـنبه سـیاه مجلـس اظهـار داشـت: ایـن اتفـاق در جلسـه اسـتیضاح آقای 
شـیخ االسـالمی رخ داد. مـن پیـش از جلسـه به آقـای احمدی نـژاد گفتم که 
اقلیت هـای مجلـس و دیگـران گفتـه انـد اگـر تـو بگویی، مـا بـه او رأی می 
دهیـم. شـما جوری صحبت کن که این مسـئله بـه هـم نخورد./اعتمادآنالین

سن خودکشی در ایران پایین آمده است؟
سـال ۹۹ بـه طـرز عجیبی پـر از اخبار مرتبط بـا خودکشـی کودکان ونوجوانان 
سـوی  از  انجام شده،۲۵۰خودکشـی  پژوهش هـای  آخریـن  اسـاس  بود.بـر 

کـودکان تنهـا در۱۰ سـال گذشـته در ایران رسـانه ای شـده است./شـرق

استقبال نمایندگان ادوار مجلس از محسن رضایی بعد از تحلیل مناظرات
بعـد از پاالیـش مناظـرات دوره اول کاندیداهـای انتخابات ریاسـت جمهوری، 
میـزان اسـتقبال از محسـن رضایـی، مخصوصـا در میـان نماینـدگان ادوار 
مجلـس چشـم گیرتـر از قبـل شـده اسـت.در طـی هفته گذشـته، تعـدادی از 

نماینـدگان ادوار بـا حضور در سـتاد محسـن رضایی در تهـران و نیز حضور در 
برخـی سـتادهای اسـتانی و شهرسـتانی، برای حمایـت از وی اعـالم آمادگی 
کرده انـد کـه وزن محسـن رضایـی در همـان اسـتانها را تـا حـدود زیـادی 
افزایش داده است.شـب گذشـته غالمرضا تاجگردون رئیس سـابق کمیسـیون 
برنامـه و بودجـه و عضـو لیسـت امیـد و هفته گذشـته حقیقت پـور از نزدیکان 
علـی الریجانـی به سـتاد محسـن رضایی پیوسـتند.حضور محسـن رضایی در 
دبیرخانـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و همچنیـن گفتـه وی مبنـی بر 
اسـتفاده از افـراد شایسـته همـه جناح هـا در دولتـش، جزیـی از علـل ارتبـاط 
مناسـب وی بـا نماینـدگان ادوار مجلس بوده و شـرایط وی در مناظرات اخیر، 
بـر تشـدید ایـن روابط و حمایتهـا در ایام انتخابات تاثیر مثبت گذاشـته اسـت/

سیدمحمد صدر: مرحوم محتشمی پور در تأسیس حزب اهلل لبنان نقش اصلی 
را داشت

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در مـورد مرحـوم محتشـمی پـور 
گفـت:در وزارت خارجـه همـکار بودیـم؛ مـن مدیرکل اروپـا و آمریـکا بودم و 
ایشـان سـفیر ایـران در سـوریه بـود. در دوره وزارت خارجه فرصـت پیدا کردم 
کـه شـناخت دقیقی نسـبت بـه ایشـان داشـته باشـم.انقدر آرمان ها بـرای او 
مهـم بـود و اهمیـت داشـت کـه حاضـر بـود بـه دنبـال انقـالب اسـالمی در 
کشـورهای دیگـر بـرود.در تأسـیس حـزب اهلل لبنـان ایشـان نقـش اصلـی را 
داشـت و در ابتـدا هـم آنجـا بـا مشـکالتی مواجـه بـود ولـی همه را بـه جان 
خرید.تعـدادی از نیروهـای سـپاه در زمـان جنـگ تصمیـم گرفتنـد کـه برای 
اخـراج اسـرائیل از لبنـان نیـرو آمـاده کنند و بـه لبنـان بفرسـتند در حالی که 
چهـار اسـتان ایـران در اشـغال عـراق بود.آنهـا فکر مـی کردند ایـن یک کار 
انقالبـی اسـت وحتـی تعـدادی نیـرو هـم اعـزام کردنـد، اما بعـدا وقتـی امام 
متوجـه شـدند، )نقـل بـه مضمون( گفتند سـر شـما را کاله گذاشـته انـد و راه 
قـدس از کربـال می گذرد.آقای محتشـمی پـور خیلی توجه داشـت که در این 
زمینـه نظـر امـام حتما اجـرا شـود و بالفاصله نیروهایـی که اعزام شـده بودند 
بـه ایـران برگردنـد و خـاک ایـران را از اشـغال بعثی هـا پاک کننـد./ جماران

دانش آموزان دیگر مجبور به استفاده از شاد نیستند
بـا تصمیم سـازمان تنظیم و مقررات و از اول تیرماه بسـته هـای ویژه اینترنت 
رایـگان آمـوزش مجـازی بـه سـیم کارت های دانـش آمـوزی اختصاص می 
یابد.بـر ایـن اسـاس دانش آمـوزان مـی توانند آمـوزش مجازی رایـگان را در 
پلتفـرم دلخـواه خـود دنبال کننـد.از اول تیرمـاه اسـتفاده از پلتفرم شـاد دیگر 

رایـگان نیسـت و هزینـه آن ماننـد دیگر پیام رسـان ها محاسـبه می شـود

بحران ُدز دوم واکسن کرونا/ نه سینوفارم هست، نه اسپوتنیک/شاید هفته 
آینده برسد

کمبـود ُدز دوم واکسـن کرونـا در مراکـز مختلـف بـه بحرانی در اجـرای ادامه 
طـرح واکسیناسـیون ملی کرونا بدل شـده اسـت.جعفر صـادق تبریزی، رییس 
مرکـز مدیریـت شـبکه وزارت بهداشـت خبـر می دهـد کـه کمبـود ُدز دوم 
واکسـن کرونـا فقـط مختص سـینوفارم چینی نیسـت و حتی ُدز دوم واکسـن 
اسـپوتنیک وی کـه متفـاوت از ُدز اول اسـت هـم بـه ایـران نرسـیده اسـت.

وزارت بهداشـت اعـالم کـرده احتمـال دارد اوایـل هفتـه آینـده محموله ای از 
واکسـن سـینوفارم به ایران برسـد./ همشـهری

رقبای ابراهیم رئیسی در انتخابات از زبان باهنر /باید آرای خاکستری را به 
میدان بیاوریم

دبیـرکل جامعـه اسـالمی مهندسـین:افزایش مشـارکت در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری و بـه میـدان آوردن آرای خاکسـتری وظیفـه همـگان اسـت.همه 
کاندیداهـای احـراز صالحیـت شـده در انتخابـات ریاسـت جمهوری خـودآگاه 
یـا ناخـودآگاه رقیب آقای رئیسـی هسـتند.این در حالی اسـت کـه همین افراد 
می تواننـد بـا موج آفرینـی در انتخابـات، بـا رئیسـی در سـبد آرای وی کمـک 
کننـد، امـا در عمـل همـه کاندیداهـای جریـان انقـالب از سـبد رأی رئیسـی 

اسـتفاده می کنند./فـارس

ادعای فائزه هاشمی علیه مهرعلیزاده
فائـزه هاشـمی:این طـور که من در اخبـار دیـدم مهرعلیزاده نامـه ای به بهزاد 
نبـوی را بـه جبهـه اصالح طلبـان ارسـال نکـرده اسـت و بـه بیانـی، اقـدام او 
یـک کاِر رسـانه ای اسـت.به نظـر مـن مهرعلیـزاده کاندیدا می شـود نـه برای 
اینکـه رئیـس جمهـور باشـد، یعنـی اکثـر کاندیداهـا ایـن گونه هسـتند یعنی 
کاندیـدا می شـوند تـا بعـدا بتواننـد در دولت های بعدی مطرح باشـند و ُپسـتی 
بـه آنهـا داده شـود. مـن فکر می کنـم آقای مهرعلیـزاده چنین هدفـی دارد تا 

اینکـه واقعـا بخواهد رئیـس جمهور باشـد./خبرآنالین

هفته نامه صبح صادق: تذکر رهبری شرعی و دینی بود، نه حکم حکومتی
هفتـه نامـه صبـح صـادق با اشـاره بـه تذکر رهبـر معظـم انقالب به شـورای 
نگهبـان نوشـت: تذکـری شـرعی و دینـی و ناظـر بـر اعـاده حیثیـت فـرد یا 
افـرادی از ثبت نام کننـدگان در انتخابـات بـود، نـه حکـم حکومتـی کـه از 
فحـوای آن ضـرورت اعـاده احـراز صالحیـت افـراد برداشـت شـود؛ چـرا که 
تجربـه نشـان داده اگـر رهبـر معظـم انقـالب بنـا بـر حکـم حکومتی داشـته 
باشـند، در اولیـن زمـان و به طور رسـمی از این اختیـار خود اسـتفاده می کنند، 
نـه اینکـه در پایـان یک سـخنرانی مناسـبتی بـه چنیـن موضوعـی بپردازند!/

جماران

شوهر خواهر الریجانی استاد راهنمای رئیسی
بـرادران  خواهـر  شـوهر  رئیسـی  دکتـری  نامـه  پایـان  راهنمـای  اسـتاد 
الریجانـی اسـت.عنوان رسـاله ابراهیـم رئیسـی تعـارض اصـل و ظاهـر بـود 
و آیـت اهلل سـید مصطفـی محقـق دامـاد راهنمـای رسـاله بودنـد. امـا محقق 
دامـاد کیسـت؟محقق دامـاد در ۱۳۲۴ شمسـی در قـم بـه دنیـا آمـد. او فرزند 
سـید محمـد محقـق دامـاد و نـوه دختـری شـیخ عبدالکریـم حائـری یـزدی 
)بنیان گـذار حـوزه  علمیـه  قم( اسـت.او با فاضلـه الریجانی، تنها دختر اسـتاد 
خـود میـرزا هاشـم آملی )خواهر بـرادران الریجانی(، ازدواج کرده اسـت و سـه 
دختـر و دو پسـر دارد. در واقع اسـتاد راهنمای رئیسـی شـوهر خواهـر برادران 

الریجانـی اسـت./اقتصادنیوز
منبع: تابناک

میز خبر

عکس روز

مراسم استقبال از نایب قهرمان بوکس 
آسیا در بجنورد                  

مراسم استقبال مردمی از میثم قشالقی 
ملی پوش پر افتخار بوکس خراســان 
شــمالی و نایب قهرمــان رقابت های 

آسیایی در بجنورد برگزار شد. 
عکاس: وحید خادمی


