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جالل خوش چهره
ــرای  ــت الزم ب ــدان ظرفی ــی، فق ــکل اصل مش
دولــت  اســت.  قدرتمنــد  دولــت  تشــکیل 
قدرتمنــد آن اســت کــه مشــروعیت، محبوبیــت 
ــی و  ــه، توانای ــار الزم را در داشــتن برنام و اعتب
ــت  ــدون مالحظــات عافی ــر اوضــاع ب اراده تغیی
طلبانــه و موانــع ناکارآمــد شــدن دولت هــا 
داشــته باشــد. در ایــن صــورت اســت کــه 
ــه  ــرل برنام ــتن کنت ــار داش ــا در اختی ــت ب دول
ــت اوضــاع از  ــرون رف ــد توانســت ب ــا، خواه ه
آشــفتگی های کنونــی را براســاس اهمیــت 

ــد. ــرار ده ــتور کار ق ــا در دس ــودی آنه عم
ــعارها و  ــم ش ــه رغ ــه ب ــده ک ــبب ش ــه س آنچ
ــی،  ــگ نامزدهــای انتخابات وعــده هــای رنگارن
ــه  ــد، در وهل ــاور نکن ــی آن را ب ــکار عموم اف
نخســت برخــی وعده هایــی نیســت کــه از 
ــی  ــی و واقع ــی، علم ــن اســتدالل منطق کمتری
ــته  ــات گذش ــه ادوار انتخاب ــد. تجرب برخوردارن
اســت کــه شــرط الزم و  آموختــه  چنیــن 
ــک از  ــر ی ــه ه ــتن ب ــد بس ــرای امی ــی ب کاف
نامزدهــای ایــن دوره از رقابــت هــا بــرای 
کســب کرســی ریاســت دولــت، باورپذیــر 
ــودن ظرفیتــی اســت کــه خواســت،  شــدن و ب
تــوان و اراده الزم را بــرای اجــرای برنامــه 
هایــی کــه وعــده داده مــی شــود، در بضاعــت 
آنــان دریابنــد. بــه عبــارت روشــن، نــزد افــکار 
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سرمقاله

عمومــی ایــن پرســش و خواســت مطــرح اســت کــه بــا 
ــاری  ــه مشــکالت ج ــناختن هم ــمیت ش ــه رس ــود ب وج
کشــور از ســوی همــه طرف هــای رقیــب، آیــا اراده الزم 
بــرای تشــکیل دولتــی قدرتمنــد کــه قــادر بــه عبــور از 
ــای گذشــته،  ــای دولت ه ــش پ ــدی پی ــع کلی ــه موان هم
ایجــاد شــده اســت؟ آیــا قــرار اســت دولــت آینــده تنهــا 
ــوع  ــع و رج ــه رف ــد و ب ــل کن ــزاری عم ــدازه کارگ در ان
مشــکالتی مشــغول شــود کــه آن را ماننــد دولــت هــای 
ــد؟ در  ــول کن ــای معم ــی ه ــره گ ــار روزم ــته دچ گذش
ــا  ــده ب ــت آین ــود کــه دول ــر نخواهــد ب ــن صــورت دی ای
هــر ماهیــت و رویکــرد سیاســی – اقتصــادی بــه همــان 
ــدند. ــار ش ــالف آن دچ ــه اس ــود ک ــار ش ــتی دچ سرنوش

ــش  ــزد گزین ــت نام ــی هف ــره تلویزیون ــتین مناظ نخس
ــز  ــد و تی ــه رغــم حمــالت تن ــان، ب شــده شــورای نگهب
ــی  ــب های ــه یکدیگــر و اعــالم هشــدارها و نهی ــان ب آن
ــه  ــور، اگرچ ــش روی کش ــی پی ــرات احتمال ــاره خط درب
نتوانســت شــور الزم را میــان مــردم بــرای رغبــت 
ــا  ــم کند،ام ــش رو فراه ــات پی ــال در انتخاب ــور فع حض
ــا در  ــک از نامزده ــم از ســوی هری ــاراتی مه ــاوی اش ح
چرایــی دولــت ضعیــف بــود. ایــن اشــارات،هر چنــد گــذرا 
و پنهــان در دعــوای سیاســی، انگشــت خــود را متوجــه 
جنبــه هایــی کــرد کــه مدعیــان کرســی ریاســت دولــت 
ــکار  ــزد اف ــروعیت ن ــار و مش ــب اعتب ــرای کس ــم ب ده
عمومــی، الزم اســت مختصــات برنامــه هــای خــود را در 

ــد. ــه روشــنی تبییــن کنن ــاره ب ــن ب ای
ــادی؛  ــای اقتص ــور از تنگناه ــزوم عب ــت؛ ل ــوء مدیری س
پایــدار  رشــد  اهــداف  تعقیــب  در  برنامــه  فقــدان 
ــران  ــکاری؛ بح ــیخته؛ بی ــار گس ــورم افس ــادی؛ ت اقتص
از ظرفیت هــای  ناتوانــی در بهــره گیــری  مســکن؛ 
اقتصــادی کشــور از جملــه کــم رنگــی و انفعــال ســرمایه 
ــری  ــدم بهره گی ــف در ع ــی؛ توق ــرد مل داران کالن و خ
ــا همســایگان؛  ــی ب از فرصــت هــای تجــاری – صادرات
عــدم حضــور فعــال در محیــط اقتصــاد جهانــی؛ ســقوط 
ارزش پــول ملــی؛ خطــر یکــی شــدن اقتصــاد کشــور بــا 
مــدل هــای ونزوئالیــی و کــره شــمالی و ســرانجام فقــر 
ــی  ــی نامزدهای ــش تجرب ــی، دان ــار علم ــت، اعتب محبوبی
کــه آن را بــه دیگــری نســبت مــی دهنــد، مــوارد مهــم 
و اســتراتژیکی بــود کــه نامزدهــای رقیــب در نخســتین 
مناظــره خــود نــزد افــکار عمومــی بــه آن اشــاره کردنــد. 
ــک از  ــچ ی ــا هی ــت ام ــی اس ــه واقع ــارات البت ــن اش ای
نامزدهــا بــه چرایــی و چگونگــی ایــن تصویــر و تعریــف 
ارایــه شــده آنــان از اوضــاع کشــور نپرداختنــد؛ تصویــری 
ــه  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــر دوره از انتخاب ــه در ه ک
ــیله  ــته، وس ــر از گذش ــج ت ــده و بغرن ــدید ش ــکل تش ش
تبلیغــات نامزدهــای انتخاباتــی قــرار گرفتــه ، دارد و 

ــد داشــت. ــل خواه یحتم
بازخوانــی مشــکالت نــزد مــردم بــدون داشــتن ایــده کار 
گشــا بــا پشــتوانه تضمیــن شــده بــرای اســتقرار دولــت 
قدرتمند،نــزد مردمــی کــه همــه مشــکالت را هــر روز در 
ــس  ــد و لم ــان می بینن ــبد هزینه هایش ــا و س ــفره ه س
می کننــد جذابیــت نــدارد. مــردم وعــده هــای انتخاباتــی 
ــان و  ــان در شعارهایش ــار آن ــزان اعتب ــا می ــا را ب نامزده
نیــز منابــع و ظرفیــت هــای شــناخته شــده موجــود بــرای 
ــر  ــان، مت امــکان تحقــق هریــک از وعــده هــا ی مدعی
ــد  ــت نق ــن اس ــن رو ممک ــنجند. از ای ــی س ــرده و م ک
نامزدهــا از اوضــاع همانــی باشــد کــه مــردم دارنــد امــا 
واقعیــت آن اســت کــه بــرای جلــب بــاور آنــان بایــد از 

دیــوار بلنــد بــی اعتمــادی هــای موجــود عبــور کــرد.
ایــده دولــت قدرتمنــد بــه ایــده پــرداز آن متکــی اســت. 
ــره  ــتین مناظ ــردم ،نخس ــه م ــی ک ــن رو نامزدهای از ای
آنــان را در رقابــت بــرای کســب ریاســت کرســی دولــت 
ســیزدهم تماشــا کردنــد، الزم اســت نخســت ایــن 
ــی  ــا در روزگار قحط ــه آی ــد ک ــود کنن ــش را از خ پرس
ــان  ــه برنامه هایش ــی در ارائ ــار، از گیرای ــاد و اعتب اعتم
از  مــردم  تجربــه  دوم؛  برخوردارنــد؟  دیگــران  نــزد 
ــی آن  ــه مدع ــه آنچ ــان ب ــان آن ــاداری و ایم ــزان وف می
ــان در همــه  ــه اســت؟ ســوم؛ کارنامــه آن هســتند، چگون
ســال هایــی کــه در مقــام هــای عالــی بــوده انــد، چــه 
مشــروعیتی را امــروز بــرای ایشــان رقــم زده تــا پشــتوانه 

ــد؟ ــده باش ــش برن ــوی و پی ــت ق ــر دول ریاســت ب
ظرفیت هــای موجــود بــرای اســتقرار چنیــن دولتــی چــه 

میــزان پاســخگو اســت؟

امروز برروی آنتن می رود؛

پخش برنامه های تبلیغاتی هفت نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری از شبکه اترک

برنامه هـای تبلیغاتـی هفـت نامـزد انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری در قالـب ۲۱۰ برنامـه روی آنتـن صـدا و 

سـیمای مراکـز خراسـان شـمالی مـی رود.
بـه گـزارش اتفاقیه به نقـل از خبرگزاری صدا و سـیما 
مرکـز خراسـان شـمالی؛ برنامه هـای تبلیغاتـی هفـت 
نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری در قالـب ۲۱۰ روی 

آنتـن صدا و سـیمای مراکـز می رود.
بـه ایـن ترتیـب عـالوه بـر شـبکه های سراسـری، هر 
یـک از نامزد هـا ۳۰ برنامـه بـرای ۳۰ اسـتان کشـور 

خواهنـد داشـت کـه شـامل ۱۵ سـاعت گفتگـو بـا هر 
یـک از نامزدهاسـت و مجمـوع زمـان آن بـه ۶۳۰۰ 

دقیقـه می رسـد.
امـور  معاونـت  انتخابـات  سـتاد  مصوبـه  اسـاس  بـر 
اسـتان ها، ضمـن اختصـاص زمـان بـرای تکـرار ایـن 
تبلیغـی  برنامه هـای  اسـتان ها،  سـیمای  در  برنامه هـا 
ریاسـت  انتخابـات  دوره  سـیزدهمین  نامزد هـای 
جمهـوری از شـبکه های رادیویـی اسـتانی نیـز پخش 

خواهـد شـد.

مرکـز  از  جمهـوری  ریاسـت  نامزد هـای  برنامه هـای 
خراسـان شـمالی از امـروز نوزدهـم خردادماه بـا آقای 
قاضی زاده آغاز می شـود، بیسـتم آقای زاکانی، بیسـت 
و یکـم آقـای رضایـی بیسـت و دوم آقـای رییسـی، 
بیسـت و سـوم آقـای جلیلـی، بیسـت و چهـارم آقـای 
همتـی و بیسـت و پنجـم خـرداد آقـای مهرعلیـزاده 
رأس سـاعت ۱۶:۳۰ دقیقـه از شـبکه اسـتانی پخـش 
می شـود و بـاز پخـش ایـن برنامه هـا هـم در همـان 

شـب سـاعت ۲۳:۱۵ دقیقـه خواهـد بـود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
گفــت: قطع برق در بســیاری از اوقــات به صورت 
مستقیم و کشــوری اعمال می شود بنابراین حل این 
مشکل از حوزه اختیارات شرکت توزیع نیروی برق و 

مدیریت استان خارج است.
علیرضا صبوری در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا و در 
پاسخ به انتقاد رییس کل دادگستری خراسان شمالی 
در زمینه قطع مکرر برق بــا وجود تولید روزانه هزار 
و ۲۰۰ مگاوات برق در اســتان اظهار داشت: مشکل 
قطع برق فقط مختص به این اســتان نیســت و در 
بسیاری از اوقات توسط دیسپاچینگ ملی به صورت 
ســریع القطع و مســتقیم قطع می شــود و از حوزه 

اختیارات  شرکت توزیع برق استان خارج است.
وی با اشــاره بــه این که تمامی تــالش مدیریت و 
نیروهای شــرکت توزیع برق  برای پایداری شــبکه 
و تحویل برق مطمئن اســت گفت: تالش کرده ایم 
که از قطع برق  پیشــگیری کنیم و در این خصوص 
هیچ ترک فعلی از ناحیه ما و مجموعه کارکنان اتفاق 

نیفتاده است.
وی با تشــریح علل قطع برق گفت: گرمای زودرس، 
استخراج رمز ارزها که بار سنگینی به شبکه تحمیل 
می کند و هم چنین کاهش نزوالت آسمانی و به تبع 
کاهش چشمگیر آب ورودی به نیروگاه های برق آبی 
موحب شده است تا  تراز تولید و مصرف متعادل نشود 

و به تبع منجربه قطع برق شود.
صبوری  به کاهش حجم مفید ذخایر نیروگاه ها اشاره 
کرد و اظهار داشت: کاهش بارندگی ها موجب شد تا 
حجم مفید ذخایر نیروگاههای آبی به نسبت سال قبل 
نصف شــود و و این موضوع منجر به از دست رفتن  
بیش ازســه هزار و ۵۰۰ مــگا وات از ظرفیت قابل 

دسترس برق در سال جاری شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 

از برابر نبودن تراز تولید و مصرف برق در کشور خبر 
داد و گفت: تابستان امســال در نیروگاههای برقابی 
سه هزار و ۵۰۰  مگاوات کمبود برق وجود دارد و  از 
دیگر سو استخراج غیر مجاز رمز ارز نیز موجب کمبود 
۲هزار مگاوات برق شــده و هم اکنون نابرابری تراز 

تولید و برق به ۵۵۰۰ مگاوات رسیده است.
وی یکــی دیگــر از دالیــل افزایش مصــرف برق 
درمناطق مختلف را اســتخراح رمــز ارز بیان کرد و 
گفت: هم اکنون استخراج غیر مجاز رمز ارز در همه 
جا حتی مطب پزشــکان دیده می شود اما بیشترین 
سهم کشــف درمراکز صنعتی،  کشاورزی و خانگی 

است.
وی گفت: از دیگر ســو شبکه برق کشور یک شبکه 
به هم پیوســته است و اگر نیروگاهی در استانی باشد 
این که باید ابتدا برای برق خود استان از آن استفاده 
کرد و ســپس برق دیگر استانها را تامین کند توجیه 
پذیر نیست و این در حالی است که تالش می کنیم 
با بودن این نگاه ملی رعایت عدالت در خاموشــی ها 

را به نسبت بار مصرفی داشته باشیم.
صبوری با بیان این که مصرف برق اســتان در سال 
های اخیر به طور میانگین ۱.۸ درصد رشــد داشــته 
است اظهار داشت: این در حالی است که فقط در سه 
ماه امسال مصرف برق استان ۲۰ درصد رشد داشت 
و این رشــد غیر متعارف موجــب به هم خوردن تراز 
تولید و مصرف شد و  در چنین شرایطی به ناچار برای 
حفظ ســاختار و جلوگیری از  فروپاشــی شبکه برق، 
مناطقی از استان تحت شرایط مدیریت اضطراری بار 

قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری ازقطع برق باید 
حداقــل ۱۵درصد از مصارف خانگــی و تجاری کم 
شــود و دســتگاههای اجرایی هم باید برای کاهش 
برق مصرف خود را مدیریت کنند و مصرفشــان را تا 

۵۰درصد کم کنند.
وی تعدادمشــترکان برق استان را ۳۸۰ هزار و ۵۶۴ 
نفر اعالم کرد و گفت: مشترکان استان در سال ۹۹، 

هزار و ۳۱۸ کیلو وات برق مصرف کردند.
وی شمار مشترکان پر مصرف را  ۵۷ هزار و  ۲۷۳ و 
مشترکان خوش مصرف را ۱۶۸ هزار و ۶۳۸ مشترک 

اعالم کرد.
صبوری خاموش کردن المپ ها و اســتفاده نکردن 
از وســایل غیر ضروری  پر مصرف را از راهکارهای 
کاهش مصرف بــرق اعالم کرد و گفت: تا جایی که 
مقدور است باید در ساعات اوج مصرف از کولر گازی 
کمتر و از دور کند کولی آبی اســتفاده کرد و وسایل 

برقی مانند رایانه خاموش باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
گفت: ۷۶۴ دستگاه ماینر اســتخراج ارز دیجیتال در 
استان کشف و ضبط شــد و سخت گیری ها در این 

زمینه ادامه دارد.
صبوری با تاکید بــر رعایت صرفه جویی در مصرف 
برق گفت: با خاموشــی های مقطعی ســعی شد تا 
کمبود برق استان جبران شود ضمن اینکه برق هیچ 
مرکز درمانی تاکنون قطع نشــده اســت و اگر مردم 
صرفه جویی کنند تابستان سخت امسال را نیز سپری 

خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در این راســتا ساعات اداری استان 
تغییر یافته است، عنوان کرد: با اجرای این طرح برق 
۷۱ هزار مشترک خانگی قظع نمی شود و در مصرف 

برق صرفه جویی مناسبی می شود.  
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
گفت: تکلیف شــده است تمامی دستگاه های اداری 
در ســاعات اداری ۵۰ درصد و در ساعات غیراداری 
۹۰ درصد به نسبت مدت مشــابه سال قبل کاهش 

برق داشته باشند.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشاورزی خراسان 
شــمالی گفت: برداشــت هلو در این استان آغاز شده 
اســت و پیش بینی می شــود چهار هزار و ۶۰۰ تن 

محصول برداشت شود.
محمدعلی شــریکیان با اشــاره به اینکه که راندمان 
تولید در برخی باغ ها به ۱۲ تن در هر هکتار رســیده 
اســت، افزود: سطح زیر کشــت هلو در استان هزار و 
۶۹۰ هکتار اســت که از این سطح هزار و ۳۵۰ هکتار 

بارده است.
وی عملکــرد هلو در باغ های اســتان را به ازای هر 
هکتار حدود چهار تن دانســت و اظهار داشــت: اما 
باغدارانی که از نهال های پایه های رویشــی استفاده 

کرده اند عملکرد را به ۱۸ تا ۲۰ تن نیز رسانده اند.
وی خاطرنشان کرد: این محصول در مناطق مختلف 
اســتان تولید می شود و شهرســتان مانه و سملقان 
بیشترین سطح زیر کشت و تولید هلو استان را به خود 
اختصاص داده است، هم اینک مناظر بسیار زیبایی از 
باغ های هلو در حاشــیه های جاده بجنورد - جنگل 

گلستان ایجاد شده است.
وی افزود: در ســال گذشــته به علت سرمازدگی باغ 

داران اســتان محصــول هلوی چندانی نداشــتند تا 
حدودی امســال نیز باغ های استان تحت تاثیر سرما 

قرار گرفت که منجر به کاهش تولید شده است.
مهندس شریکیان افزود: ارقام هلو به لحاظ رسیدگی 
به سه گروه زودرس، میان رس و دیر رس تقسیم می 
شوند که ارقام زودرس شامل سرخ و سفید، زعفرانی، 

شصت روزه گرگانی یا کاردی است.
وی گفت: ارقام میان رس شامل زعفرانی، هسته جدا 
و آلبرتا و ارقام دیرس نظیر جی.اچ، هیل و سبز است.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی با بیان اینکه ارقام تجاری با پایه های رویشی 
سبب افزایش کمیت وکیفیت محصول تولیدی خواهد 
شد اظهار داشت: الزم اســت باغداران در نوسازی و 
ایجاد باغ های جدید با کارشناســان باغبانی مدیریت 
های جهاد کشاورزی و مراکز ترویج جهاد کشاورزی 

مشورت کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر باغ های هلوی در این استان 
از نهال های بذری اســت افزود: پایه های رویشی در 
سال دوم محصول خواهند داد و همچنین از نظر جثه 
کوچک هستند برداشت و همچنین عملیات سمپاشی، 

به باغی نیز به راحتی انجام می شود.
وی تصریــح کرد: نحوه صحیح احــداث باغ، هرس 
اصولی، تعذیه بهینه با کود های آلی، دامی و شیمیایی، 
رعایت اصــول به باغی و مبارزه با آفات و بیماری ها 

سبب بهبود و کمیت و کیفیت محصول خواهد شد.
مهندس شــریکیان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه برداشت هلو 
و شــلیل از اواســط خرداد ماه آغاز شده است، افزود: 
براساس پیش بینی، تا مهر ماه نیز هلوی دیرس رس 

از اراضی استان برداشت می شود.
وی گفــت: هلوی دیر رس باغ های این اســتان که 
سبز است قابل فراوری و خشک شدن است که ارزش 

افزوده باالیی نیز دارد.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشاورزی خراسان 
شــمالی از کشاورزان خواست تا بعد از فصل برداشت 
محصول تغذیه گیاهی را فراموش نکنند و افزود: بهره 
بــرداران می توانند با چال کود از کودهای فســفاته، 
پتاســه اســتفاده کنند که گیاه را در فصل زمســتان 
در برابر ســرما مقاوم خواهند کــرد و همچنین باعث 

افزایش عملکرد در محصول نیز خواهد

مدیـر تعاون روسـتایی خراسـان شـمالی گفـت: از دو 
روز گذشـته تـا کنون ۱۵۰ تـن کلزا بصـورت توافقی 
اسـتان  از کشـاورزان  تضمینـی  قیمـت  از  باالتـر  و 

خریداری شـده اسـت.
مدیـر تعـاون روسـتایی خراسـان شـمالی بـا اشـاره 
بـه آغـاز خریـد دانـه روغنـی کلـزا از دو گذشـته در 
اسـتان گفت: امسـال بـرای حمایـت از تولیدکنندگان 

ایـن محصـول، ۵ مرکـز خریـد تضمینـی و توافقـی 
سـملقان،  و  مانـه  بجنـورد،  شهرسـتان های  در 
شـیروان، جاجـرم و اسـفراین تجهیـز و آمادگی خرید 

ازکشـاورزان را دارنـد.
جلیـل رمضانـی بـا بیـان اینکـه  پارسـال ۳ هـزارو 
شـمالی  خراسـان  کشـاورزان  از  کلـزا  ُتـن   ۲۴۷
خریـداری شـد، افـزود: بـا توجـه بـه سـرانه مصـرف 

روغـن در کشـور و بـرای کاهـش  وابسـتگی واردات 
روغـن، سیاسـت وزارت جهـاد کشـاورزی، حمایت از 
کشـاورزان بـرای کشـت و تولید این محصول اسـت

هـر  تضمینـی  خریـد  قیمـت  وی  گفتـه  بـه 
درصـد   ۲ بـا  کلـزا  روغنـی  دانـه  کیلوگـرم 
هـزار  یـازده  رطوبـت  درصـد   ۹ و   ناخالصـی 

تومان است.

آزاد سـازی خیابـان قیـام بجنـورد بـا تخریب ملکی 
بـه ارزش ۵ میلیـارد تومان 

عملیـات  اجـرای  از  بجنـورد   ۲ منطقـه  شـهردار 
بازگشـایی در سـطح منطقـه ۲ بجنـورد خبـر داد و 
گفـت بعـد از نهایی شـدن توافقـات اولیه بـا مالک 
کـه حـدود ۳ مـاه بـه طـول انجامیـد و در اجـرای 
طـرح یکشـنبه های بازگشـایی با توجه بـه تعطیلی 

یکشـنبه , تخریـب ملـک روز دوشـنبه انجام گرفت 
تـا اولیـن توافقـات ملکی به نـام )المـاس( در حوزه 

امـالک منطقـه ۲ بـه نتیجه برسـد .
 نقیـب افـزود: توافقـات در قبـال ارائـه تسـهیالت 
ملکـی در سـطح اشـغال و بـا پرداخـت عوارضـات 
ملکـی و پروانـه توسـط مالـک صـورت پذیرفـت .

مهنـدس نقیـب ادامـه داد: موقعیـت ملـک واقع در 

خیابـان قیـام ۲۹  تقاطـع کوچـه شـهید شـریفی به 
مسـاحت ۶۳۰متـر مربـع اسـت کـه بعـد از رعایـت 
بـر اصالحـی در ۳۲۰متـر مربـع باقـی مانـده ملک 
اجـرا شـده اسـت و در ایـن خیابـان هم اکنـون ۸۰ 
درصـد مسـیر بازگشـایی شـده اسـت و در تالشـیم 
تـا بـا سـایر مالکیـن در مسـیر نیـز فراینـد توافقات 

ادامـه دهیم. را 

صبح روز گذشته در دیدار استاندار خراسان شمالی با 
رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور پرداخت 
۱۲۰ میلیون تومان کمک بالعوض و تسهیالت کم 
بهره برای بازسازی یا ساخت منازل مسکونی زلزله 

زده روستایی مصوب شد.
به گزارش اتفاقیه به نقــل از روابط عمومی و امور 
بین الملل استانداری خراســان شمالی، محمدعلی 
شــجاعی با بیان این خبر افزود: برای بازســازی یا 
ســاخت منازل مسکونی روســتایی آسیب دیده در 
زلزله اخیر استان ۲۰ میلیون تومان کمک بالعوض 
و ۱۰۰ میلیون تومان تســهیالت کم بهره مسکن 
روســتایی به هر تعداد زلزله زدگان اخیر روســتایی 

استان پرداخت خواهد شد. 

همچنین در دیدار صبح دیروز نیز اســتاندار خراسان 
شــمالی با معاون وزیر و رئیس ســازمان مدیریت 
بحران کشــور موضوع خســارت های وارد شده در 
زلزله اخیر به اســتان مورد بررســی قــرار گرفت و 
تخصیص ۱۱۸ میلیارد تومان تســهیالت تصویب 
شد.شــجاعی در این دیدار به بیان آخرین وضعیت 
زلزله زدگان اســتان و اقدامات انجام شده از سوی 
ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده استان پرداخت. 
پس از اتمام این نشست شجاعی از تخصیص ۱۱۸ 
میلیارد تومان تسهیالت به زلزله زدگان استان خبر 
داد و گفت: بر این اســاس ۵۰ میلیارد تومان کمک 
بالعوض و ۶۸ میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به 

زلزله زدگان استان پرداخت. 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
گفت: مصرف آب آشــامیدنی مردم استان از ابتدای 
سال تا کنون با افزایش ۱۵ درصدی به ۱۰ میلیون 
مترمکعب رسید که ادامه این روند موجب تنش آبی 

در برخی از مناطق خواهد شد.
غالمحســین ســاقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: مردم استان با توجه به کاهش بارندگی 
هــا،  افت منابع آبی در برخــی مناطق و همچنین 

افزایش دما در مصرف آب صرفه جویی کنند.
وی میزان مصرف آب ســال گذشته را ۵۳میلیون و 
۲۵۲ میلیون و ۷۸۳ متر مکعب دانســت که از این 
میزان ۴۸  میلیــون و ۷۶۸ هزار و ۹۶۳ متر مکعب 
ســهم بخش خانگی بود که نسبت به سال ۹۸، ۹.۶ 

درصد  افزایش داشت.
وی گفــت: این درحالی اســت کــه در بخش غیر 
خانگی، به علت همه گیری کرونا و تعطیلی برخی از 
فعالیت ها از جمله در کاربری های  تجاری و مراکز 
فرهنگــی و مدارس، کاهش مصــرف ۱۸ درصدی 

نسبت به سال ۹۸ داشتیم.
وی افزود: الگوی مصرف تعیین شــده برای بخش 
خانگی اســتان ۱۵ متر مکعب در ماه اســت که بر 
این اســاس،  مصــرف آب ۶۰ درصــد از جمعیت 
مشــترکان خانگی بخش شــهری و همچنین ۶۶ 
درصد مشــترکان خانگی در بخش روستایی استان، 
در ســال ۹۹ ، کمتر از الگو و بقیه مشترکان بیش از 
الگو بود که این افراد در شمار مشترکان پر مصرف 
قرار دارند.ساقی گفت: مصرف بخش غیر خانگی نیز 
بر اساس ظرفیت، قرارداد نوع فعالیت و کاربری که 

متقاضی درخواست انشعاب نموده و خریداری کرده 
است تعیین می شود.

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
در ادامه مطالبات این شــرکت از مشترکان را ۳۷۸ 
میلیارد ریــال بیان کرد و گفت: ۱۶۵میلیارد ریال از 
این رقم مربــوط به آب بها و و بقیه مطالباتی مانند 
حق انشــعاب و اقساط سررســید شده حق انشعاب 

فاضالب است.
وی از مردم خواســت تا برای استمرار خدمات دهی 

آب بهای خود را به موقع پرداخت کنند.
وی افزود: انشعاب آب هیچ فرد نیازمندی نه تنها به 
خاطر پرداخت نکردن آب بها قطع نشده است بلکه 
با راه اندازی مرکز نیکوکاری در این شرکت قبوض 
نیازمندان با کمک کارکنان شــرکت آب و فاضالب 

پرداخت نیز شده است.
ســاقی افزود: از سال گذشــته تا کنون ۵۰ میلیون 
ریال آب بهای نیازمندان توسط مرکز نیکوکاری این 

شرکت پرداخت شده است.
وی خاطرنشــان کرد: کاهــش بارندگی ها موجب 
کاهش ذخایز آب شــده اســت و هــم اکنون ۲۶۵ 
روستای این اســتان با جمعیت ۱۷۰ هزار نفری به 
دلیــل کاهش بارندگی و افزایــش میزان آب برای 
مصارف غیر شــرب با تنش آبی مواجه شدند و الزم 
اســت مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند تا در 

ماه های پیش رو با مشکل مواجه نشویم.
شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی بیش از ۲۰۰ 
هزار مشترک آب در شــهرها و ۱۲۱ هزار مشترک 

آب در روستاها دارد.  

رییس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش 
خراسان شمالی گفت: اولیای دانش آموزان می توانند 
www.pada.  با ورود به ســامانه “پادا” به نشانی

medu.ir ثبت نام فرزندان خود را انجام دهند.
ابراهیم کریمی اظهار داشــت: اولیای دانش آموزان 
پایــه اول  که قبل از ۱۲ خردادماه ســال جاری در 
درگاه پــادا ثبت نام کرده بودند فاقد اعتبار اســت و 
برای ثبت نام دانش آموز خود مجددا به این سامانه 
مراجعه کرده و مراحل پیش ثبت نام را انجام دهند.

وی اظهار داشــت: پایه هفتــم )دوره اول آموزش 
متوســطه( از ۲۲ خرداد تا ۱۵ تیر و پایه دهم )دوره 
دوم آموزش متوســطه( از اول تیر آغاز و تا ۲۵ تیر 

ادامه خواهد داشت.
رییس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش 

خراسان شــمالی گفت: نتایج ثبت نام دانش آموزان 
پایه اول از ۲۶ خردادماه تا ۲۰ تیرماه بررسی و اعالم 

خواهد شد.
وی گفت: همچنین پایــه هفتم )دوره اول آموزش 
متوســطه( از ۱۶تیرمــاه  تا ۲۰ مــرداد و پایه دهم 
)دوره دوم آمــوزش متوســطه( از ۲۶ تیر آغاز و تا 
۲۰ مردادمــاه نتایج ثبت نام دانش آموزان بررســی 

خواهد شد.
وی در ادامــه گفت: تمامی ثبــت نام دانش آموزان 
میــان پایه )دانش آموزانی  که ســال گذشــته در 
مدارس دیگری مشغول به تحصیل بوده و امسال در 
مدارس شــاهد ثبت نام کرده است( از اول مردادماه 
سال جاری تا ۱۰ مردادماه فقط به صورت حضوری 

و توسط مدیر مدرسه ثبت نام انجام خواهد شد.

رئیس شــوراهای حل اختالف خراســان شــمالی 
از راه انــدازی و تقویت مرکــز داوری اتاق اصناف 

خراسان شمالی خبر داد.
ســید ابراهیم محجوب در گفت وگو با رســانه ها از 
راه اندازی و تقویت مرکز داوری اتاق اصناف خراسان 
شــمالی خبر داد.وی گفت: برای ســاماندهی  نهاد 
داوری، تشکیل کانون داوری استان را هدف گذاری 

کرده ایم و این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.
رئیس شــوراهای حل اختالف استان تصریح کرد: 
مهم ترین اهداف، ترویج  و توسعه مصادیق و کاهش 

موارد مراجعه به داوری، تسریع در رسیدگی و احقاق 
حقوق مردم است.

ایــن مقام قضایــی از صالحیت ســنجی و تنظیم 
داوری، شناســایی ظرفیت های  اساســنامه کانون 
داوری در حل وفصــل منازعــات میــان اصناف و 
بازاریان، انســجام اتاق های داوری موجود در اتاق 
بازرگانی، اتاق اصناف اســتان و شناسایی اشخاص 
توانمند در عرصه های داوری، به عنوان بخشــی از 
اقدامات انجام شده از سوی مرکز داوری اتاق اصناف 

یادکرد.

رونـد  کـرد:  اعـالم  اسـتان  هواشناسـی  کل  اداره 
افزایشـی دمـا تـا جمعـه بـرای خراسـان شـمالی 

ادامـه مـی یابـد.
بـه گـزارش  اتفاقیه، بر اسـاس این گـزارش، تا آخر 
هفتـه، جوی نسـبتا پایدارتوام بـا افزایش ابر و وزش 

بـاد عصرگاهـی بر اسـتان حاکم خواهد بـود و روند 
نسـبی افزایـش دما تا روز جمعه اسـت.

روز گذشـته در گرم تریـن سـاعات هـوای بجنـورد 
۳۱ درجـه  و دیشـب در خنک تریـن سـاعات حدود 

۱۵ درجـه بود.

مدیرعامل شرکت برق خراسان شمالی؛

 مدیریت استان در قطع برق نقشی ندارد

پیش بینی برداشت چهار هزار و ۶۰۰ تن هلو از باغات خراسان شمالی

آغاز خرید کلزا؛
تا کنون ۱۵۰ ُتن دانه روغنی کلزا در خراسان شمالی خریداری شد

آزاد سازی خیابان قیام بجنورد با تخریب ملکی 
به ارزش ۵ میلیارد تومان

رایزنی استاندار جهت جذب اعتباربرای
 زلزله زدگان استان

مصرف آب آشامیدنی در خراسان شمالی ۱۵درصد افزایش یافت

پیش ثبت نام پایه اول ابتدایی مدارس شاهد تا هشتم تیرماه در 
استان ادامه دارد

راه اندازی مرکز داوری اتاق اصناف در خراسان شمالی

روند افزایشی دمای خراسان شمالی تا جمعه

والیبال ساحلی خراسان شمالی دوباره 
جان گرفت

رئیــس هیــأت والیبــال خراســان شــمالی گفــت: خراســان 
شــمالی ظرفیــت خوبــی بــرای برگــزاری مســابقات 
ــا  ــن ظرفیت ه ــم از ای ــعی داری ــاحلی دارد و س ــال س والیب

ــم. ــتفاده کنی ــی اس به خوب
فرهــاد قلــی زاده اظهــار کــرد: شــروع مســابقات والیبــال 
بعــد از یــک وقفــه طوالنــی اتفــاق خیــری اســت کــه در 
قــدم اول در بخــش ســاحلی انجام گرفتــه اســت، خراســان 
شــمالی ظرفیــت خوبــی بــرای برگــزاری مســابقات 
ــا  ــن ظرفیت ه ــم از ای ــعی داری ــاحلی دارد و س ــال س والیب

ــم. ــتفاده کنی ــی اس به خوب
قلــی زاده ادامــه داد: اگــر شــرایط مســاعد باشــد و ویــروس 
ــگ  ــم لی ــد داری ــد قص ــاد نکن ــی ایج ــدداً خلل ــا مج کرون
والیبــال ســاحلی را از دل همیــن تیم هــا و بازیکنــان 

ــم. ــزار کنی برگ
 

4۷ درصد روستاهای استان خراسان 
شمالی زکات پرداخت کردند

ــی  ــت: ط ــمالی گف ــان ش ــداد خراس ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــتان زکات  ــتاهای اس ــد از کل روس ــل ۴۷ درص ــال قب س

ــد. ــت کردن ــود را پرداخ ــب خ واج
ــمالی دارای ۷۹۷  ــان ش ــتان خراس ــزود: اس ــی راد اف اله
روستاســت کــه از مجمــوع ایــن روســتاها طــی ســال قبــل 
۳۶۹ روســتا زکات زکات واجــب خــود را بــه شــورای زکات 
اســتان پرداخــت کردنــد، ۵۵۲  روســتای اســتان خراســان 

شــمالی مشــمول دریافــت هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته مــردم نوع دوســت ایــن 
اســتان ۲۰ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان زکات پرداخــت 
کردنــد، گفت:امســال نیــز پیش بینی شــده اســت بــا 
توجــه بــه خشک ســالی بیــش از ۲۰ میلیــارد تومــان زکات 

در اســتان جمــع آوری شــود.

خبر
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وزیر نفت گفت: ســالیانه رقمــی معادل ۳۵ میلیارد 
دالر به مردم به صورت یارانه گاز داده می شود.

بــه گزارش اتفاقیــه و به نقــل از ایرنا،بیژن زنگنه 
روز سه شــنبه در صحــن علنی مجلس شــورای 
اســالمی در پاسخ به پرســش »علیرضا ورناصری 
قندعلی« نماینده مسجدســلیمان و اللی و هفتگل 
و اندیکا درباره جمع آوری گازهای مشعل و »جالل 
محمودزاده« نماینــده مهاباد درباره گازرســانی و 
کمبود گاز مایــع افزود: گازهای مشــعل یا همان 
گازهایی که به مشــعل می رود موضوعی است که 
بیش از ۶۰ ســال مطرح بوده و اجرای آن  پیچیده، 

دشوار و پرهزینه  است.
وی بیان داشــت: مجلس شورای اسالمی نیز به این 
مساله توجه داشــته و آخرین بار در ماده ۴۸ قانون 
برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کرد تا گازهای 

مشعل به قیمت عادالنه واگذار شود.
وزیر نفت اظهار داشت: ما در اجرای این قانون یک 
مزایده برگزار کردیم و قیمت هر مترمکعب گاز برای 
پایه مزایده را  نیم سنت تا ۲ سنت تعیین کردیم که 
تقریبا رایگان بود، امــا تعداد مراجعه کنندگان اندک 

بود.
وی ادامه داد: بر این اساس قراردادهایی به مقدار نیم 
میلیون مترمکعب برای ایستگاه جمع آوری گازهای 
مشعل میدان پارســی و مارون ۳ امضا و راه اندازی 
شــد و تاسیســات جمع آوری چند مورد دیگر نیز به 
ظرفیت یک میلیــون و ۷۰۰ هزار مترمکعب انجام 

شد، اما مقادیر بسیار کم بود.
این مقــام مســوول اضافه کرد: بــرای جمع آوری 
گازهای مشــعل باید واحدهایی به نام ان. جی. ال یا  
پاالیشگاه گازی ساخته شود، در این واحدها گازهای 
جمع آوری شده از چاه های مختلف، شیرین سازی و 
تفکیک و هر کدام برای هدفی مصرف می شــوند، 

اما این موضوع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد.
وی درباره ساخت پاالیشگاه گازی با بیان اینکه این 
بخش نیازمند ســرمایه گذاری سنگین است، تاکید 
کرد: این مهم پیشــتر فقط به صورت دولتی انجام 
می شــد، اما در این دولت به بخش خصوصی مجوز 

داده شد تا برای سرمایه گذاری حضور یابد.
وزیر نفت با بیان اینکه اقدامات بسیاری در خوزستان 
و فالت مرکزی در زمینه گاز انجام شده است، اظهار 
داشــت: تا آخر ســال ۱۴۰۱ به بیش از ۹۰ درصد 

جمع آوری گاز دست خواهیم یافت.
وی افزود: البته در مسجد سلیمان گازهای به دست 
آمده منتقل نمی شــود تا فرصت اســتفاده و بهره 

مندی از این منطقه سلب نشود.

زنگنه با اشــاره به پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس، 
تصریــح کرد: ســه میلیارد ســرمایه گذاری در این 
پاالیشــگاه انجام شــده که ۳.۴ میلیون متر مکعب 
خوارک برای تولید کاالهای پتروشیمی جمع آوری 
می کند.وی ادامه داد: در شرق کارون تولید گازها به 
دو پاالیشــگاه بیدبلند و مارون منتقل می شود که 

۱۷.۵ میلیون متر مکعب تولید آن است.
وزیر نفت بــا بیان اینکه ان جی ال ۳۲۰۰ در غرب 
کارون ۱.۴ میلیارد دالر هزینه نیاز دارد، تاکید کرد: 
فاز نخست این پاالیشگاه امسال راه اندازی می شود 
که ۹.۶ میلیون متر مکعب برای پتروشیمی بندر امام 

خمینی )ره( گاز منتقل می کند.
زنگنه اظهار داشت: پاالیشگاه هنگام که گاز جزیره 
قشــم را جمع آوری می کند احداث شده و در دست 
بهره برداری اســت، در این زمینه دولت قدم بزرگی 

برداشته و سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید.
وی با بیان اینکه صادرات گاز در دولت فعلی ۲ برابر 
افزایش را تجربه کرده است، تصریح کرد: صادرات 
گاز خام فروشی محسوب می شــود، به همین دلیل 
اولویت کشور صادرات محصوالت پتروشیمی تولید 

شده از گاز است.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: دو سند تهیه شده که یکی 
تراز مصرف و تولید گاز اســت که در افق ۱۴۲۰ بر 

بهینه سازی تاکید می کند و دیگری در زمینه حمل 
و نقل که به عنوان ریــل گذاری برای دولت آینده 

محسوب می شود.
وی با اشــاره به اینکه اکنون فقط چهار میلیون نفر 
در سراسر ایران از نعمت گاز طبیعی بهره مند نیستند، 
گفت: در هر سال پاالیشــگاه ها هفت هزار تن گاز 
مایــع تولید می کنند که در دو ســال اخیر پنج هزار 
و ۵۰۰ تن آن در داخل توزیع شــده اســت، این در 
حالی اســت که بر اساس محاسبات هر نفر ۱۱ کیلو 
در ماه و در مجموع ســالیانه ۲ هــزار تن گار مایع 

مصرف می کند.
وزیر نفت تصریح کرد: فاصلــه دو هزار تن مصرف 
خانوار تــا پنج هزار و ۵۰۰ تن توزیع به مصارف غیر 

می رسد که از جمله آنها خودروهای فرسوده است.
وی بــا بیان اینکه گاز مایع قاچاق نمی شــود اما به 
سایر مصارف در داخل می رسد، خاطرنشان کرد: همه 

تولیدات پاالیشگاه ها به مصرف داخلی می رسد.
زنگنه بــا بیان اینکــه ۹۵ درصد مردم کشــور از 
گاز بهره مند شــده اند، ادامــه داد: در برخی مناطق 
آذربایجان غربی مشکالتی است که باید رفع شود و 
پوشش گازرسانی در این استان به ۷۸ درصد رسیده 
و در برخی استان های دیگر به ۹۰ درصد نیز رسیده 

است.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به ارایه ۷۷ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت به خانوارها و مشاغل در 
مقابل کرونا، گفت: مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت 
به متقاضیان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از 

کرونا تا پایان شهریورماه تمدید شد.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، محمد نهاوندیاندر 
نشســت خبری دربــاره آخرین تصمیمــات کارگروه 
اقتصــادی برای حمایت از بنگاه های آســیب دیده از 
کرونا، اظهارداشــت: کارگروه اقتصادی بســته جامع 
حمایت های اقتصادی مالی، بانکی و بیمه ای در رابطه 

با مقررات در سال ۱۴۰۰ را طراحی کرده است.
وی اضافه کــرد: با وجود همه محدودیت هایی که در 
ســال ۹۹ داشتیم به سبب تبعات اقتصادی همه گیری 
کرونا برای حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده، 

تصمیماتی اتخاذ شد.
نهاوندیان افزود: ســال گذشــته در مجموع ۷۷ هزار 
میلیــارد تومــان به صورت مســتقیم و بــه صورت 

تسهیالت به خانوارها پرداخت شد.
معــاون اقتصادی رییس جمهوری بــا بیان اینکه در 
یک سال گذشــته، عملکرد تصمیمات حمایتی کرونا 
در حوزه هــای مختلف، متفاوت بود، افزود: براســاس 
ارزیابــی کــه در دو ماه گذشــته از میــزان تحقق 
برنامه های اجرایی داشــتیم، کارگروه اقتصادی کرونا 
یک بســته جامع حمایت های اقتصادی کرونا را برای 

۱۴۰۰ تصویب کرد.
وی اضافه کرد: حمایت های اقتصادی ما در حوزه های 

مالی، بانکی و بیمه ای و در رابطه با مقررات اســت و 
این تصمیمات به صورت مفصل در ســایت کارگروه 

اقتصادی coronomy.ir در دسترس عموم،  است.
نهاوندیــان دربــاره بدهــی مالیاتی کســب و کارها 
گفت: کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا تا پایان 
شــهریوماه فرصت دارند بدهی مالیاتی خود را بدون 
محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت کنند و و همه عملیات 
اجرایی مالیاتی تا پایان دوره مذکور متوقف می شود تا 

بنگاه ها متضرر نشوند.  
وی افزود: ســازمان امور مالیاتی اجــازه دارد جرایم 
مالیاتی ۱۴ رســته بنگاه های اقتصادی متضرر از همه 

گیری کرونا را مورد بخشیدگی قرار دهد.  
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــوری درخصوص 
حمایت های بانکی از کســب وکارهای آسیب دیده از 
کرونا گفت: یک مشــکل این بود که برخی کسب و 
کارها درآمدی نداشــتند و تسهیالت دریافت کردند و 
هم اکنون موعد اقساط رسیده است بنابراین کارگروه 
اقتصادی کرونــا امهال چهارماهه بــرای بازپرداخت 

اقساط در نظر گرفت.  
وی افزود: بازپرداخت چهار قســط نخست تسهیالت 
بنگاه های اقتصادی در ســال ۱۴۰۰ بــه پایان دوره 
انتقال یافت تا چهار قسط پس از آخرین قسط پرداخت 

شود.  
نهاوندیان گفت: برخی از کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا که در این دوران درآمدی نداشتند و چک های 
آنها وصول نشده تا پایان تیرماه مهلت دارند چک های 

برگشتی را وصول کنند و در این مدت محدودیت های 
خدمات بانکی برای چک ها متوقف می شود.  

وی اظهارداشــت: مهلت زمانی ثبت نــام و پرداخت 
تســهیالت کرونایی کســب و کارها تا پایان شهریور 
۱۴۰۰ تمدید شد و توصیه می کنم همه کسب وکارها 

در رسته های ۱۴ گانه به بانک ها مراجعه کنند.  
معــاون اقتصادی رییس جمهوری افــزود: بانک ها تا 
پایان آبان ماه موظف هستند تسهیالت را بپردازند به 
خصوص در چهار رســته گردشگری، فرهنگ و هنر، 
ورزش و جوانان،  حمل و نقل ریلی و هوایی مهلت ها 

تمدید شده است.  
وی ادامه داد: مهدکودک ها، تاالرها، پارک های آبی و 
شهربازی ها به فهرست کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا اضافه شــد و می توانند از امهال ها و تسهیلت 

کرونا بهره مند شوند.  
نهاوندیــان حمایت های بیمه ای گفت: در مشــاغل 
آسیب دیده از کرونا چنانچه کارفرمایان نتوانستند حق 
بیمه اردیبهشــت و خردادماه را پرداخت کنند دو ماه 

امهال در نظر گرفته شد.  
بــه گفته وی براســاس مصوبه ســتاد ملــی کرونا، 
شرکت های ارائه دهنده خدمات آب، برق و گاز اجازه 
ندارند خدمات خود به کسب و کارهایی آسیب دیده از 
کرونا که موفق به پرداخت قبوض نشدند را قطع کنند.  
معــاون اقتصــادی رییــس جمهوری گفــت: مجوز 
فعالیت ها تا پایان خردادماه تمدید شد و احکام فعالیت 
اتحادیه ها و اتاق ها نیز تا پایان شهریورماه تمدید شد.  

معاون امور صنایع وزارت صمت از تحقق رشــد تولید 
و رفــع موانع در صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از 

صنایع پیشران ابراز امیدواری کرد.
بر اعالم شاتا، مهدی صادقی نیارکی در دومین جلسه 
شورای سیاســتگذاری توسعه صنعت لوازم خانگی که 
با حضور معاون فنی گمرک و همچنین تشــکل های 
خصوصی صنعت لوازم خانگی برگزار شــد با اشاره به 
موضوعات مطرح شــده در این جلســه، بیان کرد: در 
جلســه امروز، موضوعات مشترک با گمرک جمهوری 
اسالمی در حوزه اقالم مربوط به صنعت لوازم خانگی 
مطرح شد و تمهیدات انجام شده برای تسهیل فرآیند 
ترخیص کاال از گمرک به اطالع تشکل های تخصصی 

رسانده شــد.معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه 
تصریح کرد: در نشســت نمایندگان پنج تشکل اصلی 
و محــوری در بخش صنایع لــوازم خانگی نظرات و 
مشکالت خود را در حوزه های مختلف مرتبط با گمرک 
مطرح کردنــد و نماینده گمرک نیز در ادامه جلســه 
گزارشــی از تمهیداتی را کــه در بخش گمرک برای 

واحد های تولیدی در نظر گرفته شده است، ارائه داد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه برخی از این تســهیالت 
قبال ابالغ و برخی در دست ابالغ است افزود: مصوبات 
ســتاد اقتصادی دولت در خصوص ترخیص درصدی 
مواد اولیه واحد های تولیدی و همچنین مصوبه ســتاد 
تنظیم بــازار را به عنوان نمونه هایــی از این اقدامات 

اســت.وی ضمن ابراز امیدواری از تحقق رشــد تولید 
و رفــع موانع در صنعت لــوازم خانگی به عنوان یکی 
از صنایع پیشــران، از معرفی نماینده ای از ســوی این 
تشــکل ها جهت ایجاد ارتباط و تعامل دو ســویه بین 

بخش تشکل های خصوصی و گمرک خبر داد.
 بــه گزارش اتفافیه و به نقــل از میزان  صنعت لوازم 
خانگــی به عنوان یکی از صنایع پیشــران در ســال 
گذشته، علی رغم تمامی محدودیت های ناشی از شیوع 
کرونا و همچنین تحریم های اقتصادی علیه کشــور، 
توانست رشد تولید باالی ۷۵ درصد را ثبت کند و این 
در حالی اســت که میانگین داخلی سازی لوازم خانگی 

در کشور حدود ۷۰ درصد عنوان شده است.

معاون وزیر صمت گفت: موضوعات مشترک با گمرک 
در حوزه اقالم مربوط به صنعت لوازم خانگی مطرح شد 
و تمهیدات انجام شــده برای تسهیل فرآیند ترخیص 
کاال از گمرک به اطالع تشکل های تخصصی رسانده 
شد.به گزارش اتفاقیه و به نقل از وزارت صمت، مهدی 
صادقی نیارکی در دومین جلسه شورای سیاستگذاری 
توســعه صنعت لوازم خانگی که با حضور معاون فنی 
گمرک و همچنین تشکل های خصوصی صنعت لوازم 
خانگی برگزار شــد، با اشاره به موضوعات مطرح شده 
در این جلســه، بیان کرد: در جلسه امروز، موضوعات 
مشــترک با گمرک جمهوری اسالمی در حوزه اقالم 
مربوط به صنعت لوازم خانگی مطرح شــد و تمهیدات 
انجام شده برای تسهیل فرآیند ترخیص کاال از گمرک 

به اطالع تشکل های تخصصی رسانده شد.
معــاون امور صنایــع وزارت صمت صریــح کرد: در 
نشســت نمایندگان پنج تشــکل اصلی و محوری در 
بخش صنایع لوازم خانگی نظرات و مشــکالت خود را 
در حوزه های مختلف مرتبط با گمرک مطرح کردند و 
نماینده گمرک نیز در ادامه جلسه گزارشی از تمهیداتی 
را که در بخش گمرک برای واحدهای تولیدی در نظر 

گرفته شده است، ارائه داد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه برخی از این تســهیالت 
قبــاًل ابــالغ و برخی در دســت ابالغ اســت، افزود: 
مصوبات ســتاد اقتصادی دولت در خصوص ترخیص 
درصــدی مواد اولیــه واحدهای تولیــدی و همچنین 
مصوبه ستاد تنظیم بازار را به عنوان نمونه هایی از این 

اقدامات است.
وی ضمن ابراز امیدواری از تحقق رشــد تولید و رفع 
موانع در صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایع 
پیشــران، از معرفی نماینده ای از سوی این تشکل ها 
جهــت ایجاد ارتبــاط و تعامل دو ســویه بین بخش 

تشکل های خصوصی و گمرک خبر داد.
گفتنی اســت، صنعــت لوازم خانگی بــه عنوان یکی 
از صنایع پیشــران در سال گذشــته، علی رغم تمامی 
محدودیت های ناشــی از شــیوع کرونــا و همچنین 
تحریم های اقتصادی علیه کشــور، توانست رشد تولید 
باالی ۷۵ درصد را ثبت کند و این در حالی اســت که 
میانگین داخلی سازی لوازم خانگی در کشور حدود ۷۰ 

درصد عنوان شده است.

۳۵ میلیارد دالر یارانه گاز به مردم داده می شود بسته حمایت کرونایی ۱۴۰۰ را تشریح کرد؛

ارایه ۷۷هزار میلیارد تومان تسهیالت کرونا

تحقق رشد تولید و رفع موانع در صنعت لوازم خانگی

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

تسهیل فرآیند ترخیص اجزا و قطعات مورد نیاز صنایع از گمرک

فعالیت های تبلیغاتی جدی تر می شود؛

 استان  در تب  وتاب انتخابات
گروه گزارش/الهام آقایی

تب وتــاب تبلیغات انتخاباتــی با نزدیک 
خــرداد   ۲۸ حماســه  بــه روز  شــدن 
ستادهای  ســاماندهی  با  و  افزایش یافته 
تبلیغاتی داوطلبان ریاســت جمهوری در 
اســتان  فرآیند انتخابات وارد فاز جدیدی 
شده است و تبلیغات داوطلبان شوراهای 
شهر و روستا نیز به زودی آغاز می شود.

به گــزارش اتفاقیه، کمتــر از ده روز تا 
و  ریاســت جمهوری  انتخابات  برگزاری 
شوراهای شــهر و روستا باقی مانده است 
و هرروز که می گذرد شــور انتخابات در 
جامعه بیشتر می شود، هرچند شیوع کرونا 
بر ارتباطات چهره به چهره اثر گذاشــته 
اســت اما مردم با اســتفاده از رسانه ها و 
شــبکه های اجتماعی این خأل را جبران 

کرده اند.
فضای مجــازی این روزها به بســتری 
مناســب برای تبادل افکار و اندیشه های 
سیاســی و اجتماعی تبدیل شــده و هر 
رأی دهنده ســعی می کند بیش از گذشته 
در جریان برنامه های داوطلبان قرار گیرد.

به  ویژه برنامه های صداوســیما  برگزاری 
ویژه پخش برنامه های اســتانی نامزدها 
نیز فرصتی مغتنم برای مردم است که با 
دیدگاه ها و اندیشه های داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری بیشتر آشنا شوند اما در 
بحث انتخابات شــوراهای شهر و روستا 
نیز داوطلبان در حــال برنامه ریزی برای 
تبلیغات در مهلت قانونی هســتند هرچند 
می توان فعالیت های آنــان را در فضای 

مجازی نیز بیشتر از گذشته رصد کرد.
در اســتان بــرای انتخابات شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا در ۲۴ شهر و ۷۴۷ 
نقطه روستایی و عشایری برگزار می شود، 
در این انتخابات ۱۲۸ کرســی شــورای 
شهر و ۲۳۲۱ کرسی شورای روستایی و 

عشایری خواهیم داشت.
از ســوی دیگر مســئوالن هــر یک با 
تدابیرمختلف نیز ســعی دارند تا با تسریع 
فرایند رأی گیری شــرایط را بیش ازپیش 
برای حضــور حداکثری مــردم در پای 

صندوق های رأی مهیا کنند.
شهربجنورد حال و هوای انتخابات به 

خود گرفت
بجنورد در آستانه آغاز انتخابات ششمین 
اسالمی  شورای  کاندیداهای  دورتبلیغات 
حال  جهوری  ریاست  ودوردوازدهم  شهر 

و هوای انتخاباتی به خود گرفته است.
معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد 
از آغــاز فضاســازی تبلیغاتی در شــهر 
خبرداد و گفت: درآســتانه شروع تبلیغات 
کاندیداهای محترم ، فضاهایی را در شهر 
برای این امــر تدارک دیدیم و امیدواریم 
رعایت نصب پوسترها در اماکن جانمایی 
شده ، مشــکالتی از قبیل ناهمخوانی و 
شــلختگی بصری ناشــی از تبلیغات بی 

ضابطه نداشته باشیم.
مهنــدس شــادکام افزود:عوامل اجرایی 
خدمــات شــهری ، ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و اداره زیباســازی شــهرداری 
مجموعا اقداماتی را طی روزهای اخیر در 

نصب بنرهای تبلیغاتی ، لمپوســت بنر ، 
نصب کتیبه و .. برای ایجاد شــورو حال 

انتخابات درشهر به انجام رسانده اند .
شادکام از تشدید نظارت گشت و اجراییات 
طــی ده روز آینــده خبــرداد و گفت: به 
منظور نظارت بیشتر به فضاهای شهری 
و جلوگیری از تخریب درزمان تبلیغات ، 
پرسنل گشــت و اجراییات درسطح شهر 

حضور پررنگ تری خواهند داشت.
رئیس اداره زیباســازی شهرداری نیز به  
نصــب ۳۰۰۰ متر مربــع  کتیبه کتایی 
شهراشــاره کرد و گفت: کتیبه ها با قاب 
چوب در دیوارهای ســطح شــهر بویژه 
متمرکز در هســته مرکزی و بافت میانی 
نصب شده اند تا فضای مناسبی در اختیار 
قرار  تبلیغات  بــرای  کاندیداهای محترم 

بدهیم.
امینی افزود: به نســبت سالهای گذشته 
امســال به دلیل شــیوع بیماری کرونا و 
تمرکز کاندیداها به اســتفاده از ظرفیت 
فضای مجــازی در تبلیغات ، پیش بینی 
مــی کنیم رعایــت قانــون در تبلیغات 

محیطی بیشتر مورد توجه واقع شود.
نامزدها اخالق مداری را سرلوحه کار خود 

قرار دهند
رییس شــورای فرهنگ عمومی خراسان 
ســیزدهمین  نامزدهای  گفت:  شــمالی 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و 
شهر  اسالمی  شــوراهای  دوره  ششمین 
و روستا و عشــایری برای ایجاد فضای 
توام با آرامش باید اخالقیات را اولویت و 

ســرلوحه فعالیت های انتخاباتی خود قرار 
دهند.

حجت االسالم و المســلمین رضا نوری 
فرهنگ عمومی  نشست شــورای  نیزدر 
استان اظهار داشــت: در حالیکه نامزدها 
پیــش از انتخابات بــا یکدیگر صمیمی 
هســتند اما پس از مشخص شدن تایید 
صالحیــت آنها، طرفــداران و حتی خود 
نامزدها اقدام به توهین و تخریب یکدیگر 

می کنند که این کار زیبنده آنها نیست.
وی گفت: این وضعیت موجب می شــود 
تــا جوانان این نوع اقدامات را ســرلوحه 
کار خود قرار دهند که تاثیر نامطلوبی در 

نگرش آنها به نظام خواهد داشت.
امام جمعــه بجنــورد در ادامــه افزود: 
تخریب، توهین و تمسخر موجب کدورت 
بین جناح ها می شــود که این وضعیت 
تاثیر نامطلوب حتی در بین افراد شایسته 
و مذهبی ســتادهای انتخاباتــی دارد و 

اخالق اسالمی هم از بین می رود.
اعالم لیست نهایی کاندیداهای شورای 

شهر
از سوی فرمانداری های  طی اطالعیه ای 
استان– اسامی نامزدهای نهایی انتخابات 
شــوراهای اســالمی نیز در شــهرهای 

مختلف اعالم شد.
بر این اساس در شهرستان بجنورد ۱۱۴ 
نفر بــرای رقابت در ششــمین انتخابات 
بجنورد حاضر  اسالمی شــهر  شوراهای 
هستند، خبرها حاکی است ۳ عضو فعلی 
شورای اسالمی شــهر بجنورد از حضور 

در صحنــه انتخابات باز مانده و هم چنان 
صالحیت آنان برای انتخابات تایید نشده 

است.
دبیر ســتاد انتخابات ســیزدهمین دوره 
دوره  ریاســت جمهــوری و ششــمین 
شورای اسالمی شهر و روستای خراسان 
شمالی نیز گفت: صالحیت ۲۱ نفر برای 
انتخابات شــوراهای اسالمی ۲۴ شهر و 
۱۶۸ داوطلب دیگر نیز برای شــوراهای 

روستایی استان تایید شدند.
هادی رجایــی نیا افزود: هم اکنون تعداد 
داوطلبــان برای عضویت در شــوراهای 
شــهر اســتان به ۶۰۰ نفر و شــوراهای 
روســتایی و عشایری نیز به چهار هزار و 

۸۲۷ نفر افزایش یافته است.
وی بــا بیان اینکه یــک میلیون و ۶۲۷ 
هزار برگه تعرفه انتخاباتی به همراه سایر 
ملزومات مــورد نیاز برای ایــن دوره از 
انتخابات در استان تهیه شده است، اظهار 
داشت: در این میان ۸۶۷ هزار برگه تعرفه 
برای انتخابات ششــمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر، روســتا و عشایری استان 
و ۷۶۰ تعرفه نیز برای ســیزدهمین دوره 
ریاســت جمهوری در خراسان شمالی در 

نظر گرفته شده است.
رجایــی نیا بــا بیان اینکــه ۶۷۲ هزار و 
۶۵۷ نفر در این استان واجد شرایط رای 
دادن در انتخابات ۱۴۰۰ هستند، تصریح 

کرد: از این میــزان ۱۷ هزار و ۷۴۶ نفر 
رای اولی در ۲۴ شــهر و ۷۴۷ روســتای 
این اســتان در ۲۸ خردادماه جاری پای 

صندوق های رای حاضر خواهند شد.
وی یادآور شــد: برای برگزاری انتخابات 
در این استان هزار و ۱۷۸ شعبه اخذ رای 
تعیین شده اســت که نسبت به انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری، ۱۰ 

درصد افزایش دارد.
تبلیغات پیش از موعد، تخلف است

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شورا نیزگفت: هر گونه تخلف در تبلیغات 
شــوراها به هیئت های نظارت کشــور 

اعالم و برخورد خواهد شد.

علی جدی به تخلفات انتخاباتی اشــاره 
و عنوان کرد: رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی و انجام تبلیغات فقط در زمان 
اعالم شــده یعنی ۲۰ تــا ۲۶ خردادماه، 

ضروری است.
جــدی گفت: در دور قبلی انتخابات، رتبه 

چهارم مشارکت کشور را کسب کردیم.
رجایی نیا هم در ادامه گفت: ۲۶ هزار نفر 
به عنوان عوامــل اجرایی در بخش های 
مختلف، برگزاری انتخابات ســیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری و ششمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا را در این 

استان بر عهده دارند.
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۱۰ میلیون واکسن »کوو ایران برکت« به  زودی تزریق می شود
علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به اتمام پروژه کالن 
ساخت واکســن ایرانی »کووبرکت« در یک هفته آینده و دریافت مجوزهای 
بالینی و اخالقی، گفت: به زودی ۱۰ میلیون واکسن کوو ایران برکت تزریق و 
تا پایان ســال تمام افراد واجد شرایط واکسن دریافت خواهند کرد. پنج شرکت 
بومی در حوزه تولید واکسن کرونا فعالیت می کنند و پیش بینی می شود واکسن 
کووبرکت تا انتهای خرداد وارد مرحله عملیاتی شــود و در مرحله نخست یک 
میلیون دوز واکسن به گروه های هدف تزریق خواهد شد.طبق قرار بین ایران و 
شرکت کواس، این شرکت باید تاکنون ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن به ایران باید 
تحویل می داد که تاکنون فقط ۲ میلیون دوز تحویل ما شــده  است. اگر ما به 
دنبال تولید واکسن داخلی نمی رفتیم، کشورهای خارجی به راحتی اجازه فروش 

واکسن را به ما نمی دادند./ایرنا

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرح های خود را در حوزه سالمت بیان کنند
سازمان نظام پزشکی در بیانیه ای از هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواست 
ضمن ارائه راهکار برای عبور کشــور از چالش کووید۱۹، طرح و برنامه های خود 
را برای رفع موانع حوزه ســالمت بیان کنند. در این بیانیه که روز سه شنبه خطاب 
به ســعید جلیلی، سید ابراهیم رییسی، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی منتشر کرده، آمده است: 
از مهمترین مباحث مورد انتظار در برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری در همه 
کشورها، پاسخگویی به مطالبات حوزه سالمت و تامین شرایط مطلوب برای مردم و 
صاحبان فرایند در این بخش است. انتظار دوری نیست که جامعه عمومی و خواص 
در مناظرات آینده و برنامه های نامزدهای ریاســت جمهوری مطالبه  گر برنامه ای 
مدون، محکم و به دور از شــعارهای رایج در حوزه ســالمت باشند. سازمان نظام 
پزشکی جمهوری اسالمی بزرگترین نهاد صنفی جامعه ایثارگر و فرهیخته سالمت 
ایران انتظار دارد در این احوال خاص، نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری حین 

ارائه برنامه های خود به سواالت مطرح پاسخ الزم و شایسته بدهند./ایرنا

صف ٨۰ هزار نفری مردم در لیست انتظار
معاون وزیر راه و شهرسازی: روال و پروسه ثبت نام مسکن ملی مانند گذشته است 
و مردم نگران نباشــند، قرار نیست سایت با تکمیل ظرفیت بسته شود و متقاضیان 
یک هفته زمان برای ثبت نام دارند و پس از آن کســانی که ثبت نام کردند پاالیش 
می شوند. حدود ۸۰ هزار متقاضی در لیست ذخیره حضور دارند که در مراحل مختلف 
سیستم تایید نشده اند یا تایید شده اند اما سایر مراحل را تکمیل نکردند. این افراد هم 

می توانند در مرحله جدید ثبت نام کنند./ایلنا

نظر ترامپ راجع به بیت کوین
دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در گفت وگو با فاکس بیزینس با دفاع از 
دالر گفت، نیازی نیست همه بیتکوین ها را از چرخه خارج کنیم؛ اما باید خیلی روی 
تراکنش های مرتبط با آن نظارت داشته باشیم. وی بیتکوین را یک تقلب خواند که 
شور و اشتیاق ایجاد شده نسبت به آن در سطح جهان باعث کاهش تمایل معامله 

گران به نگه داشتن دالر شده است. /ایسنا

چرا انتخابات سیزدهم سرد است؟
روزنامــه اعتماد نوشــت: جمع زیــادی از مردم باورمند شــده اند کــه انتخابات 
ریاست جمهوری نمی تواند مشکالت شان را حل کند. دو، سه دهه هست که مردم 
با دشواری های فراوانی در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
درگیرند. در این دوران باور داشــتند با کنشــگری فعال سیاســی می توانند بر آن 
دشواری ها پیروز شوند. آنچه واقع شد این است که نه تنها مشکالت شان حل نشد، 
بلکه هر روز پیچیده تر شــد. اینک آحاد کثیری از مردم انتخابات ریاست جمهوری 
را دیگر قادر به حل مشــکالت نمی دانند و بر این باورند که پیامدهای مطلوبی را 
نمی توان از آن انتظار داشــت و شرکت در آن نمی تواند موجد امید مثبت در آینده 

باشد؛ از این روی فکر می کنند شرکت در انتخابات فایده ای ندارد.

کسانی که در انقالب حضور نداشتند، پس از پیروزی با ماسک انقالبی وارد 
میدان شدند

روزنامــه اعتماد بخش هایی از مصاحبه ای را که ۸ســال پیــش با مرحوم علی 
اکبرمحتشمی صورت گرفته منتشر کرده است. در این مصاحبه آمده است: رخنه و 
نفوذ عوامل ضدانقالب با پوشش انقالبیگری در نهادها و ارکان انقالب همیشه در 
مرکز توجهات امام قرار داشت. امام نگران نفوذی ها بودند. نفاق تنها روزنه ای است 
که نامحرمان و نفوذی ها برای رسیدن به اهداف خود و تصرف ارکان اصلی قدرت 
از آن استفاده کرده و همچنان هم استفاده می کنند. دربسته و سربسته بگویم؛ کسانی 
که در این انقالب هرگز دستی بر آتش نداشته اند یا از اساس مخالف نهضت اسالمی 
و مخالف حرکت توامان امام و ملت بوده اند، بعد از پیروزی انقالب با ماسک جدید 
وارد شــده اند. خیلی از این گروه ها و احزاب و بســیاری از این جریانات انحرافی به 

گونه ای ماسک اسالم و انقالب را به چهره زدند که بسیاری فریب آنها را خوردند.

خاتمی گفته بود بروید دنبال یک فالن فالن شده دیگر برای ریاست جمهوری
باهنر، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام:بهمن ســال ۷۵ عده ای سراغ آقای 
خاتمی رفته بودند که شما بیایید کاندیدا شوید، گفته بود بروید دنبال یک فالن فالن 
شده دیگر...دو سه روز بعد از اینکه آقای خاتمی برای ریاست جمهوری انتخاب شد 
برای تبریک پیش ایشان رفتم، گفتم چه کسانی را برای اعضای کابینه تان معرفی 
می کنید؟ مشــی اقتصادی شما چیست؟خاتمی آدم خوش مشربی است، غش غش 
شــروع کرد خندیدن و گفت من مگر اصال فکر می کردم رئیس جمهور شوم که به 

کابینه ام فکر کرده باشم؛ تازه از امروز دارم به این ها فکر می کنم.

چرا فقط ۳۰ درصد مردم مناظره اول را دیدند؟
یکی از تکنیک های عملیات روانی، »بمباران خبری« است. یعنی حجم تولید خبر 
درباره یک موضوع آنقدر زیاد باشد که باعث شود خبر مهم یا اصل خبر در میان آن 
گم شود.صداوسیما تصور کرد که باال بردن هرچه بیشتر تعداد برنامه های انتخاباتی 
کاندیداها، میتواند به میزان مشارکت کمک کند اما به دلیل بی توجهی یا ناآگاهی 
از فنون ارتباطاتی، از این نکته غافل شــد که این حجم از برنامه ها باعث می شود 
که توجه مردم از برنامه های اصلی انتخاباتی تلویزیون منحرف شود. به همین دلیل 
است که بر اســاس نتایج نظرسنجی ایسپا، فقط ۳۰ درصد از واجدین شرایط رای 
دادن، مناظره اول کاندیداها را دیده اند!با توجه به حجم انبوه برنامه های تلویزیونی 
کاندیداها و بمباران تولید برنامه که صورت گرفته اســت، چه بسا بسیاری از مردم 

حتــی از زمان پخش مناظره )به عنوان مهمترین برنامه انتخاباتی تلویزیون( مطلع 
نشدند و برنامه مهم در میان برنامه های انتخاباتی متعدد دیگر گم شد.

خاتمی: نظارت »استصوابی« شامل تمام مراحل انتخابات می شود
احمد خاتمی در همایش مدیران ستادی و استانی شورای نگهبان: شورای نگهبان 
امانتدار است و به وظیفه خود قاطعانه و دقیق عمل خواهد کرد. ناظران باید بی طرف 
باشــند و از کاندیدای خاصی حمایت نکنند. نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات، 

»استصوابی« است و شامل تمام مراحل انتخابات می شود./ایرنا

کرباسچی: نگاه صداوسیما به مناظره، مثل نگاهش به خندوانه و کودک شو 
است

غالمحسین کرباسچی درباره مناظره های انتخاباتی به روزنامه ایران گفت:من فکر 
می کنم دو تا مشکل هست. اول نحوه طراحی مناظره و نگاه صدا و سیما. عزیزان 
صدا و سیما همان طور که به برنامه های »کودک  شو« و »خندوانه« نگاه می کنند، 

نگاه شان به مناظره هم همین است.
*نمی دانم این را چه کسی طراحی کرده که سؤاالت را قرعه کشی کنند و بعد نامزد 
ریاست جمهوری مجبور باشد درباره مهم ترین مسائل کشور در ۳ دقیقه حرف بزند 

و جمع بندی کند.
*فرق این با مســابقه هفته و برنامه های سرگرمی تلویزیون چیست؟ صدا و سیما 
برای این مناظره بیشتر به دنبال زرق و برق و نمایش دادن ماشین های تشریفات و 

فرش قرمز و دکور برنامه بود تا کیفیت مناظره.
* مگر کاری داشــت دو تا استاد دانشگاه می آوردند؟ کاری داشت از چهار تا استاد 
تبلیغات و مدیر اجرایی کشــور برای طراحی سؤاالت و طرح موضوعات اصلی در 

مناظره کمک می گرفتند؟

نتیجه آخرین نظرسنجی  »ایسپا« درباره
 انتخابات و مناظره اول

بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا، از هر ۱۰ نفر افراد باالی 
۱۸ ســال کشور، ۳ نفر مناظره اول انتخاباتی را دیده اند.در آخرین نظرسنجی مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( از کل پاسخگویان پرسیده شده که »روز شنبه 
اولین مناظره بین نامزدهای ریاســت جمهوری برگزار شــد. آیا شما این مناظره را 
دیدید؟« که ۳۰.۷ درصد از پاســخگویان پاسخ داده اند که مناظره اول را دیده اند و 
در مقابل ۶۹.۳ درصد به این پرسش پاسخ منفی داده اند.ایسپا موج نهم نظرسنجی 
انتخابات ریاست جمهوری را با جامعه آماری افراد باالی ۱۸ سال کل کشور )شهر 
و روســتا( از طریق مصاحبه تلفنی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ اجرا کرده است.

ایســپا همچنین از شهریور ۱۳۹۹ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در مجموع ۹ موج نظرسنجی 
انتخاباتی با جامعه آماری افراد باالی ۱۸ سال کل کشور اجرا کرده )هشت موج به 
شیوه مصاحبه تلفنی با اندازه نمونه تقریبی ۱۵۰۰ نفر و یک موج به شیوه مصاحبه 
حضوری در میادین و معابر با اندازه نمونه ۵۱۵۰ نفر( اســت که بر اســاس آخرین 
نتیجه این نظرسنجی ها، مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری بعد از 
برگزاری اولین مناظره ۳۸ درصد محاسبه شده است.به گزارش ایسنا، دومین مناظره 
تلویزیونی کاندیداهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ساعت ۱۷ روز 

سه شنبه ۱۸ خرداد برگزار می شود.

کنایه یک اصولگرا به شورای نگهبان
کنشــگر سیاســی اصولگرا با مشــاجره دانســتن مناظره نخســت کاندیداهای 
ریاست جمهوری تصریح کرد: الزم بود شورای نگهبان بیش از این چیزی که دقت 
کرده، کاندیداها را حذف می کرد، چون این کاندیداها در شأن جایگاه ریاست جمهوری 
نیستند.احمد کریمی اصفهانی کنشگر سیاسی اصول گرا در گفت وگو با ایلنا درباره 
مناظره نخســت کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری اظهار داشت: این مناظره 
هیچ شباهتی به مناظره سازنده نداشت؛ مناظره ای برای مردم مهم است که بتواند 
روشــنگری کند و کاندیداها برنامه هایشان را در آن ارائه دهند تا مخاطب خودشان 
را به تصمیم برسانند و آنها بتوانند به بهترین و شایسته ترین برنامه رای دهند. وی 
افزود: چیزی که برگزار شــد، مناظره نبود بلکه یک مشاجره بود؛ کاندیداها در نظام 
جمهوری اسالمی که شان آن خیلی باالتر از این حرف هاست باید به خاطر خدا کار 
کنند، اما چنین رفتاری می شود؟ فقط می توانم بگویم که متاسفم و شاید الزم بود، 
شــورای نگهبان پیش از این چیزی که دقت کرده، حذف می کرد؛ بیشترین چیزی 
که مد نظر می آید این اســت که جایگاه ریاست جمهوری این نیست که این افراد 

بخواهند کاندیدای آن شوند.

پزشکیان: اعضای شورای نگهبان گالیه رهبر انقالب را نادیده گرفتند
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: اگر جایی بی انصافی مشاهده شد، مطابق حرف 
شهید بهشتی بدانید آنجا اسالم نیست؛ لذا اگر چنین رویه ای را مشاهده کردیم نشان 
می دهد که اسالمی عمل نکرده ایم. در جلسه صحن علنی امروز سه شنبه ۱۸ خرداد 
مجلس شورای اسالمی، مسعود پزشکیان نماینده تبریز در اخطاری با استناد به اصل 
۷۵ قانون اساســی گفت: برخی عنوان کردند بنده به شــورای نگهبان بی احترامی 
کردم، همچنین از قرائت آیات قرآن توسط بنده گله کردند و همچنین برخی دیگر 
عنوان کردند دولت اصالحات اقداماتی انجام داده و من قصد تصحیح آنها را داشتم.

نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: من از شورای 
نگهبان به دلیل عدم احراز تشکر کردم که بی احترامی محسوب نمی شود. همچنین 

درخواست و خواهش کردم علت عدم احراز صالحیت برای مردم اعالم شود.
وی در خصوص علت خواندن آیاتی از قرآن ادامه داد: مشکل کشورمان و مسلمانان 
این است که قرآن را یک طرف گذاشته ایم و بعد از خودمان آیین نامه و دستورالعمل 
صادر می کنیم؛ مطالبی که از قرآن خوانده ام مربوط به کتاب حق و باطل از شــهید 
بهشــتی بود که توصیه می کنم آن را بخوانید.این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
تصریح کرد: شــهید بهشتی در کتابش عنوان می کند اگر در خصوص تمام اسالم 
از من ســوالی بپرسند می گویم حق و عدالت؛ اسالم به معنای حق و عدالت است 
لذا هر کجا عدالت دیدیم آنجا اســالم است. پزشــکیان گفت: بنابراین اگر جایی 
بی انصافی مشــاهده شد، مطابق حرف شهید بهشتی بدانید آنجا اسالم نیست؛ لذا 
اگر چنین رویه ای را مشــاهده کردیم، نشــان می دهد که اسالمی عمل نکرده ایم.

نماینده تبریز و آذرشــهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: خداوند در 
آیات مختلفی می فرماید پیامبرانی فرستادیم و به دستشان کتاب و میزان سپردیم که 
بر اساس عدالت حکم کنند؛ خداوند خطاب به حضرت داوود می فرماید تو را خلیفه 
کردیم. کسی که حق و انصاف را مراعات نکند، باید منتظر عذاب خداوند باشد؛ حال 
آنچه از شورای نگهبان انتظار می رود این است که بر اساس مراعات حق و عدالت 

قضاوت کند.
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