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جذب و منع مشارکت 
شهروندان

دکتر روح اله اسالمی
سیاســتمداران چون به اهداف خود می رسند و با 
زور، بازنمایی یا تکیه به آرای شهروندان بر مسند 
قــدرت می نشــینند، نزدیــکان را فرامی خوانند و 
می دانند تا دور بعد و حوادثی که جایگاهشــان را 
به خطر اندازد فاصله ای است، بنابراین از اصالحات 

دوری می کنند.
پس از چندی بی اعتنایی به شهروندان به رویه ای 
عادی بدل می شــود و نخبگان جدیدی که قصد 
پوشــیدن ردای کارگزاران حکومــت را دارند به 
هسته سخت قدرت امتیاز می دهند. هسته سخت 
قدرت همان وجه متصلب و اســتواری اســت که 
در بهتریــن حالت اریســتوکرات های متخصص 
بوروکرات را در خود جای داده است که مصلحت 
عمومی و منافع ملی را دنبال می کنند و در بدترین 
حالت رانت خواران متملق را جمع کرده است. آنچه 
مانع این تبدیل و تبدل می شــود رای، انتخاب و 
مشــارکت مردم اســت؛ به نحوی کــه می توانند 
نظر بدهند، سیاســتمداران را برای مدتی کوتاه بر 
صدر بنشــانند و بر اثر عملکرد منفی پایین آورند 
و حتی با عملکرد مثبــت جابه جاکنند. در صورت 
برقرار نبودن موازنه میان هســته سخت قدرت و 
الیه های محافظ دموکراتیک، حکومت در شــکل 
سنتی به استبداد و در شکل مدرن به توتالیتاریسم 
ختم می شود. آنچه شــهروندان را دلسرد و ناامید 
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و منزوی و سیاســتمداران حاضر در هسته سخت قدرت را 
تهاجمی تر و بی اعتنا به سرنوشت جامعه می سازد، مجموعه 

عواملی است که در ذیل به آنها اشاره می شود.
جابه جایــی نخبــگان یا چرخش نخبگان اســاس حکومت 
اســت؛ به این معنا که حکومت ها باید به لحاظ نسلی، سنی، 
گفتمانی و حتی جنســیتی دچار تحول و تغییر شوند و وقتی 
راکد می مانند نظر شــهروندان را حبس و دولت-کشــور را 
به ایستایی می کشانند. ورودی های نظام سیاست گذاری که 
باید مطالبات شهروندان باشــد تبدیل به مطالبات حاکمان 
می شــود و نامزدهای سیاســی در راســتای نادیده گرفتن 
شــهروندان رقابت می کنند. وحدت قوا به معنای یکســان 
شدن افراد در سه قوه و مداخله در حوزه اختیارات یکدیگر و 
در نهایت ایســتادن کنار هم در راستای وحدت رویه، قواعد 
تنظیم گــری و تخصص و نظارت و موازنه قوا در کشــور را 
به هــم می ریزد. اگر قــوه قضائیه و مقننه دســتور کارهای 
اجرایی برای خود تعریف کنند و حتی نخبگان شــاخص این 
دو راضی به جایگاه خود نباشند و در پی کسب مناصب قوه 
مجریه باشــند، اصل تخصص و حرفه ای گری در واقعیت و 
ذهن شهروندان فروخواهد ریخت. تخصص گرایی، در جای 
خود بودن هر کس و رعایت دقیق قواعد ســه قوه اســاس 
حکومت مندی اســت که هر گونه تعدی و خارج شــدن از 
این جایگاه به معنای بر هم خوردن ترتیبات حکومت است. 
همه افراد را برای همه جایگاه ها نســاخته اند و نیاز به نظام 
و سیســتم و ترتیبات حکومتی اســت. همه کاره بودن و از 
شاخه ای به شاخه ای دیگر پریدن خطای آشکاری است که 
بی طرفی، تعهد و تخصص ساختار بوروکراتیک و نظم چرخه 

سیاستگذاری را به هم می ریزد.
رعایت قواعد جایگاهی و به تدریج با آزمون و خطا و تجربه 
مبتنی بر قواعد شایسته ســاالری ترفیــع پیدا کردن، احترام 
به قواعد نهادها، اســتفاده از گزاره های علمی و تجربی که 
در حکومت مندی اغلب کشورهای پیشرفته استفاده می شود 
شــهروندان را به آینده کشــور امیدوار می کند. بستن دایره 
نخبــگان و تکراری شــدن آنها، حتی زمانی که از ســوی 
شــهروندان کنار زده می شــوند در جلوی چشم آنها حضور 
داشته باشند و انحصار بازنمایی رسانه ای را در اختیار گرفتن 
به گونه ای با مصالح عمومی کشور ضدیت دارد. قوه قضائیه، 
نیروهای نظامی، قــوه مجریه و مقننه هر یک باید کارهای 
تخصصــی خویش را انجــام دهند و امکان پدیدار شــدن 
ظرفیت های شــهروندی برای برقراری موازنه میان هسته 
ســخت قدرت و الیه های محافظ دموکراتیک ایجاد کنند. 
هنگامی که قوای ســه گانه در کار هم دخالت کنند و حتی 
راضی به جایگاه خود نباشــند به تدریج قدرت رســانه ای و 
نظامی و حتی بوروکراتیک کشور از بی طرفی خارج می شود 
و جایــگاه تخصصی خود را فرامــوش می کنند و تبدیل به 

حزبی منتقد در داخل نظام سیاست گذاری می شوند.
اگر رســانه ها و کارگزاران حکومت جانبدارانه عمل کنند و 
امکان اصالح ساختار حزبی و انتخاباتی را فراهم نکنند، آنچه 
تباه می شــود امید شهروندان و بسته شدن همه راهکارهای 
اصالح و تغییر اســت. سیاسی شــدن کارگزاران و نهادها و 
حرکت همه بخش های هسته سخت قدرت به سمت بستن 
پنجره های مشــارکت شــهروندان و بی اثر کردن مشارکت 
آنها برای انحصار قدرت، ضدجمهوریت محســوب می شود. 
راهکار بی طرفــی نهادهای حکومتــی، رعایت تخصص و 
تعهد از نیروهای ســه قوه و نظامیان و صدا و سیما و خارج 
نشدن از جایگاه ها است. در چنین شرایطی قانون اساسی و 
قانون انتخابات و قانون احزاب امکان بازنگری پیدا می کند 
تا شــاخص های اقتصادی و سیاست خارجی و داخلی امکان 
تعادل میان خواســته شــهروندان و نظرات علمی را فراهم 
ســازد. ناامید ساختن شهروندان و عذاب وجدان کاذب دادن 
بــه آنها و به هم ریختن قواعد بــازی در نهایت به تضعیف 
جمهوریت و کاهش وزن سیاســی کشور و کاهش کارآیی 

حکمرانی منتهی می شود.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد؛

بسیج تمام امکانات توسط دستگاه های 
اجرایی استان در مناطق زلزله زده

 استاندار خراسان شمالی صبح روزگذشته به مناطق 
زلزله زده شهرســتان هاي گرمه و جاجرم ســفر و 
آخرین روند کمک رساني به مناطق زلزله زده بررسي 
کــرد و پس ازان در بازدید از روســتاهای زلزله زده 
در شهرســتان گرمه و جاجرم بر بسیج تمام امکانات 
توســط دستگاه های اجرایی اســتان در این مناطق 
تاکید کرد و گفت: تمامی این اقدامات باید به فوریت 

و اورژانسی انجام شود. 
به گزارش اتفاقیه، محمد علی شــجاعی در جلســه 
ســتاد پیشــگیری, هماهنگی فرماندهی عملیات و 
پاسخ به بحران در بخشداری جلگه شهر سنخواست 
افزود: آمار منازل مســکونی که باید مورد بازســازی 

و یــا احداث قرار گیرد تا ۴۸ســاعت آینــده باید به 
تفکیک روســتاها اعالم شــود تا بر مبنای آن روند 
امور را تســریع ببخشــیم. وی در خصوص موضوع 
آواربرداری نیز افزود: آنچه که قابلیت استفاده را دارد 
نباید مورد تخریب قرار گیرد. شــجاعی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۴۷روســتای استان در سه شهرستان 
هــای جاجرم ، گرمه و مانه و ســملقان درگیر زلزله 
هستند، تاکید کرد: تا نیمه دوم سال باید کار بازسازی 
و احداث این منازل به اتمام برسد لذا در هر روستای 
زلزلــه زده نماینده ویژه فرماندار مســتقر شــود تا 

مشکالت مردم این مناطق سریع تر حل شود.
وی با بیان اینکه باید شرایط مردم مناطق زلزله زده 

درک شــود، خاطرنشــان کرد:مدیران دستگاه های 
اجرایی اســتان باید در چنین شرایطی با بازدید های 
میدانی و انجــام کار ویژه برای این مردم مرهمی بر 

زخم های آنان باشند. 
شجاعی تصریح کرد: عالوه بر مصوبات استانی باید 

مصوبات ملی نیز از هیات دولت اخذ شود . 
گفتنی اســت در این نشســت جمع بنــدی میزان 
خســارت بیمه های منازل روستایی تا ده روز آینده، 
احداث ســرویس بهداشــتی و حمام ، استقرار اکیپ 
های پزشــکی در مناطق زلزلــه زده، احداث قنوات 
،توزیع روزانه نان ، تاسیســات زیر بنایی ، بهداشت و 

درمان ، کشاورزی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

دبیر ســتاد انتخابات خراســان شــمالی از تایید 
صالحیت 91 درصد داوطلبان انتخابات شورا های 
اسالمی روســتاها و تیره های عشایر استان خبر 

داد.
به گزارش اتفاقیه، هــادی رجایی نیا افزود: از ۵ 
هزار و ۷۰ نفر داوطلب شــوراهای اسالمی روستا 
و عشایر استان چهار هزار و ۶۳۸ نفر یعنی معادل 

91 و نیم درصد تایید صالحیت شدند. 
رجایی نیا با اشــاره به وجود ۷۴۷ نقطه روستایی 
و عشــایری در استان، گفت: ۶۴ نفر از داوطلبان 
پیش از بررسی صالحیت ها انصراف دادند و ۳۶۸ 
نفــر در هیات های اجرایی و نظارت بخش ها رد 

صالحیت شدند.
 وی افــزود: بنابر تقویم زمانی برگزاری انتخابات 

امروزدوم خرداد نتایج بررسی صالحیت ها توسط 
بخشداران به داوطلبان اعالم می شود. 

رجایــی نیا در بخش پایانی ســخنان خود گفت: 
داوطلبانی که نسبت به رد صالحیت خود معترض 
هســتند می توانند اعتراض خود را از سوم خرداد 
ماه به مــدت ۴ روز به هیات نظارت بر انتخابات 

شهرستان ها اعالم کنند.

نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی و امام جمعه 
بجنورد گفت: حماســه مردم خرمشهر با دستان خالی 
در مقابله با دشــمنان برای همیشه ماندگار شد و این 
پیروزی، ابهت پوشالی ابرقدرت ها را در هم شکست.

حجت االســالم والمســلمین رضا نــوری در دیدار 
فرماندهان نظامی اســتان به مناســبت آزادســازی 
خرمشــهر اظهار داشــت: در حالیکه دشمن بعثی در 
جنگ تحمیلی از تمامــی ابزارهای نظامی و حمایت 
ابرقدرت ها برخوردار بود اما اســتقامت مردم بود که 
با دســتان خالی در مقابل قدرت دشمنان به پیروزی 

دست یافت.
وی تصریح کرد: حماسه مردم در آزادسازی خرمشهر 
نشان داد که قدرت استعمارگران پوشالی است و این 
فرهنگ ایثار و شــهادت بود کــه در مردم نهادینه و 

موجب شکست دشمنان شد.
وی افزود: نمونه ای از دســت یاری خداوند در جنگ 
تحمیلی ایران و عراق نیز وجود داشــت و مصداق آن 
در آزادســازی خرمشهر مشهود بود زیراکه دشمنان با 
تمامی محاسبات جنگی سعی در پیروز داشتند غافل از 
اینکه این دست یاری خداوند است که اجازه پیروزی 

به باطل را نمی دهد.
حجت االســالم نوری افزود: زن و مرد در حماســه 
خرمشهر با کمترین امکانات و بدون فرماندهی نظامی 
مقاومت کردند و این ایســتادگی تا همیشه در تاریخ 

ماندگار خواهد شد.
وی ادامــه داد: نمونه ای از ایــن امدادهای غیبی در 
اســتقامت این روزهای مــردم غــزه در برابر رژیم 
صهیونیستی نیز وجود دارد و این اسراییل هسته ای با 
موشــک های نظامی نیز نتوانست مردم بی دفاع این 

منطقه را شکست دهد.
امام جمعه بجنورد افزود: اکنون هم اگر مقاومت کنیم 
دســت یاری خداوند را در تمامــی زمینه همراه خود 
خواهیم داشــت و نباید منفعل و ناامید شویم و بدانیم 
که توکل به خداوند زمینه ساز تمامی پیروزی هاست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان 
شــمالی نیز در ادامه با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر 
جهان را متحیر کرد، افزود: تمامی تئوریســین های 
نظامی جهان با مقایسه توان نظامی دو کشور ایران و 

عراق، امکان آزادسازی خرمشهر را نمی دادند.
علی بیگ زاده بیان کرد: مردم خرمشهر به مدت ۲۰ 

روز به صورت شــبانه روزی و با کمترین امکانات در 
مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند و تا کنون هیچ 
قلم و دوربینی نتوانســته است این حماسه را به رشته 

تحریر و تصویر درآورد.
وی گفت: طبق برنامه ریزی های که دشــمن چه در 
خــارج از ایران و چه با همــکاری منافقین در داخل 
ایــران انجام داده بــود قرار بود که خرمشــهر برای 
همیشــه جزو عراق باقی بماند امــا امام خمینی )ره( 
با درایت و هوشیاری که داشــتند به راحتی توانستند 
حق و ناحق را تشخیص دهند و بحران ها را مدیریت 

کردند و در نهایت پیروز میدان نیروهای ما بودند.
بیگ زاده با اشاره به اینکه فتح خرمشهر آغاز فتح های 
دیگر ما در هشت ســال دفاع مقدس شد، بیان کرد: 
خرمشهر در حقیقت آغازی برای اقتدار ایران و نشان 

دادن توانمندی ایران به دنیا شد.
وی با بیان اینکه عملیات فتح خرمشهر عملیات مقابله 
سپاه ایمان در مقابل ســپاه کفر بود، افزود: هنوز هم 
ابعاد ناشــناخته ای از فتح خرمشــهر در ذهن ها مانده 
اســت که با معادالت نظامی قابل تحلیل و تفســیر 

نیست.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران خراسان شــمالی اظهار داشت: 1۷۰ نفر از 
جانبازان و ایثارگران همزمان با گرامیداشــت سالروز 
آزادی خرمشهر به ارتفاعات قلل درکش برای صعود 
به قلل جنوب این روستا که ۲ هزار و ۴۵۵ متر ارتفاع 

دارد از صبح روز سه شنبه اقدام خواهند کرد.
جواد کهنســال در ادامه گفت: همزمان با بزرگداشت 
سالروز آزادسازی خرمشــهر 1۰۰ جانباز و ایثارگر که 
در این عملیات غرورآفرین مشــارکت داشتند تجلیل 

می شوند.

وی افــزود: از این تعداد 1۰ نفر در ســطح ملی و 9۰ 
نفــر دیگر نیــز در آیین هایی که به همین مناســبت 
در شهرســتان های مختلف برگزار می شــود، تجلیل 
می شوند.معاون فرهنگی و هنری اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خراسان شمالی گفت: در همین راستا 
شــماری از جانبازان ۷۰ درصد و خانواده های شــهدا 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به اردوی سیاحتی و 

زیارتی اعزام می شوند.
وی غبارروبی و گلباران گلزار شــهدا را از دیگر برنامه 
های این مناسبت برشمرد و افزود: در این ایام مدیران 

دستگاه های اجرایی با حضور در منازل خانواده شهدا، 
از آنان احوالپرســی کرده و یاد این گلگون کفنان را 

گرامی خواهند داشت.
وی همچنیــن رونمایــی از نرم افزار چند رســانه ای 
شهید رستمی، مسابقه نقاشی و کتابخوانی را از دیگر 

برنامه ها اعالم کرد.
این نرم افزار شــامل شامل ۲۳۷  قطعه عکس، سند، 
لوح تقدیر و همچنین دســت نوشــته، وصیت نامه، 
خاطره، بریده جراید، مناجات نامه و سایر آثار فرهنگی 

این شهید واال مقام است.

مدیرکل کمیته امداد خراســان شمالی از جذب 
1۰۳ درصد اعتبارات اشــتغال مددجویان تحت 

حمایت این نهاد طی سال 99 خبر داد.
مجیــد الهی راد در گفتگو بــا خبرنگار ما با بیان 
اینکه طی ســال گذشــته 1۰۳ درصد اعتبارات 
اشتغال کمیته امداد استان جذب شده است، افزود: 
هدف عمده این نهاد خودکفایی و کمک به ایجاد 
درآمد خانواده های تحت پوشش است لذا در این 
راستا سه هزار و 99۴ فرصت شغلی نیز طی سال 

گذشته از این محل ایجاد شده است.
وی میزان اعتبارات اشتغال تخصیصی سال قبل 
را 1۷۰ میلیــارد تومان اعــالم کرد و گفت: هم 

اکنون 1۷۴ میلیارد تومان این اعتبار در سرفصل 
های اعم از قرض الحسنه بانکی ،منابع امدادی و 

اشتغال پایدار روستایی جذب شده است.
وی خاطر نشان کرد: با این اعتبار برای سه هزار 
و  99۴ نفر از مددجویان این نهاد اشــتغال ایجاد 

شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراســان شمالی ادامه داد: 
از مجموع تســهیالت پرداختی به مددجویان 1۴ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیــون تومان آن از محل منابع 
داخلی کمیته امداد و هم افزایی این استان و 1۵۳ 
میلیــارد و ۳۳۶ میلیون تومــان آن نیز از محل 

تسهیالت بانکی پرداخت شده است.

وی در ادامــه به برنامه های ایــن نهاد در حوزه 
توسعه اشتغال پایدار روستایی اشاره کرد و ادامه 
داد: از ایــن محل نیز ۶ میلیــارد و ۲۵۰ میلیون 
تومان به متقاضیان پرداخت شــده اســت که در 
این بخش 1۵۴ درصد رشــد پرداخت تسهیالت 

را شاهد هستیم.
الهــی راد طرح هــای اشــتغال ایجادشــده را 
توان افزایــی  انگیــزی،  کار  بخش هــای  در 
و خودکفایــی عنــوان کــرد و گفــت: میزان 
درآمــد طرح های تحــت نظارت در ســال 99 
 ، ماهانــه دو میلیــون و ۳۶۰ هــزار تومان بوده

 است.

ــی شــهرداری  رئیــس ســازمان عمــران و بازآفرین
ــر  ــت معاب ــری و مرم ــه گی ــات لک ــه عملی ازادام
ــرداد و گفــت: براســاس  ــه ۶ شــهری خب در منطق
نقشــه ی  منطقــه بنــدی شــده شــهر کــه اولویــت 
هــای لکــه گیــری را درآن تقســیم بنــدی کــرده 
ایــم ، هــم اکنــون اکیــپ هــای عمرانــی در 
منطقــه ۶ کــوی معلــم - نــادر و خیابانهــای 
منتهــی بــه خیابــان طالقانــی غربــی  قــرار دارنــد 
ــر  ــری معاب ــه گی ــات لک ــرای عملی ــغول اج و مش

ــتند. هس

ــا  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــاپور در گفتگ ــدس پارس مهن
افــزود: لکــه گیــری و مرمــت در خیابــان رســالت ، 
کوچــه شــاهد ،کــوی معلــم ، چهــار راه رســالت و 
.... و اجــرای زیرســازی بــا انجــام عملیــات  بیــس 
ریــزی در ناظــر آبــاد و شــهرک فرهنگیــان و  
کــوی امــام هــادی در دســت انجــام اســت و بعــد 
ــم بصــورت گســترده ای  ــل آن درنظرداری از تکمی
عملیــات آســفالت و لکــه گیــری را دنبــال کنیــم.

مهنــدس پارســاپور ادامــه داد : هــم اکنــون اکیــپ 
ــر  ــغول حف ــه مش ــا در جوادی ــازمان آبف ــای س ه

ــا بواســطه  ــال فاضــالب شــهری هســتند و م کان
تعهــدی کــه در خــود احســاس مــی کنیــم 
ــات  ــا ، عملی ــاری ه ــام حف ــد از اتم ــه بع بالفاصل

ــم داد . ــه خواهی ــازی را ادام بهس
مهنــدس پارســاپور گفــت: طبــق دســتوراتی کــه از 
ســوی شــهردار در مرمــت معابــر بــه مــا توصیــه 
ــه منطقــه هــای مختلفــی  شــده اســت شــهر را ب
تقســیم کردیــم و پیــش بینــی مــی کنــم طــی دو 
هفتــه آتــی بتوانیــم بطــور کامــل مرمــت معابــر در 

منطقــه ۶ شــهری را بــه اتمــام برســانیم.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراســان شمالی گفت: امسال 
عملیات خاک برداری 1۳۷ کیلومتر راه در محورهای 
روســتایی استان هدفگذاری شــده است که از این 

میزان 1۲۰ کیلومتر آسفالت خواهد شد. 
علــی ربانی با اشــاره بــه اینکه این پــروژه های 
راهســازی به صورت امانی و یــا پیمانی اجرا می 
شود اظهار داشت: اجرای طرح به صورت امانی و با 
استفاده از تجهیزات و ماشین آالت راهداری، سبب 
کاهش هزینه ها و سرعت در انجام کارها می شود. 
وی افزود: ارزش ریالی خاک برداری و زیرسازی هر 
کیلومتر راه در محورهای روستایی استان به صورت 
میانگین پنج میلیارد ریال است که البته اعتبار مورد 
نیاز برای آســفالت و ابنیه فنی بایــد به این میزان 

افزوده شود.
معاون فنی و راه های روســتایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراســان شمالی با اشاره به 
تخصیص 1۵۰ میلیارد ریال اعتبار در سال 99 گفت: 
پارسال با استفاده از اعتبارات ملی، حدود ۲۳ کیلومتر 

راه روستایی استان آسفالت شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در ابتدای ســال 9۸، اجرا 
و آســفالت 1۷۴ کیلومتر راه روســتایی استان در ۲ 
مرحله در دســتور کار قرار گرفت کــه تاکنون ۲۷ 
کیلومتر از این میزان آســفالت شده است و تالش 

داریــم تا باقی این میزان پروژه های راهســازی تا 
پایان سال مالی جاری تکمیل شود.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراســان شمالی افزود: اکنون 
در هر شهرســتان یک گروه امانــی در محورهای 
مختلف مشــغول هستند. وی فرســودگی و خرابی 
ماشــین آالت راهداری را از مشــکالت در اجرای 
پروژه های راهســازی عنوان کرد و گفت: این امر 

سبب شده تا اجرای کارها با تاخیر باشد.
وی خاطرنشــان کرد: ســاخت راه برای روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار جمعیت در اولویت اســت و بر این 
اســاس اجرای راه روســتایی برای ۲۳۲ روستا در 

اولویت است.
ربانی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال جاری، 
1۵۳ میلیارد تومــان اعتبار از منابع اســتانی برای 
اجرای طرح های ساخت راه روستایی استان مصوب 
شده اســت که در قالب محرومیت زدایی به استان 
ابالغ و براســاس مصوبات شــورای برنامه ریزی 

استان و شهرستانها هزینه خواهد شد. 
معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراســان شمالی تصریح کرد: 
اکنون ۶1 روستای باالی 1۰۰ خانوار، ۶9 روستای 
۵۰ تا 1۰۰ خانوار و 1۰۲ روســتای ۲۰ تا ۵۰ خانوار 

راه مناسب ندارند و یا فاقد راه هستند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
گفت: اینک ۵۵ روســتای شهرستان شیروان در سه 
بخش مرکزی، سرحد و قوشــخانه دچار تنش آبی 
اســت که برای رفع این مشــکل، آبرسانی سیار از 

طریق تانکر انجام می گیرد.
غالمحسین ســاقی روز یکشــنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا  اظهار داشــت: منابــع تامین آب در 
این مناطق از طریق چاه و چشمه است اما به علت 
کاهش نزوالت جــوی و همچنین مصرف بی رویه 
آب که بیشــتر در آبیاری صیفی جات و دام استفاده 
می شــود موجب کاهش حجم آب های زیرزمینی 
شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
شــمالی اضافه کرد: همچنین ۶۷ روستای شیروان 
در مرز تنــش آبی  قرار دارد  و تنها 11 روســتای 
زیرپوشــش این شرکت در این شهرستان تنش آبی 

ندارد.وی گفت: برای رفع مشکل روستاهای مواجه 
با تنش آبی اجرای 1۰ طرح با اعتبار مورد نیاز ۳۴۰ 
میلیارد ریال پیشــنهاد شده اســت که از این تعداد 
هفت طرح  با اعتبار ۵9 میلیار دریال موافقت شــده 
اســت.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان 
شمالی ســرانه مصرف آب به ازای هر نفر در شبانه 
روز را 1۴۵ لیتــر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
پنج روستای شهرستان با هزار و ۷۳۸ خانوار مشتمل 
بر چهار هزار و ۸۸۸ نفر با تانکر آبرســانی می شود 

که ظرفیت هر تانکر 1۰ هزار لیتر است.
بــه گفته وی 1۳۳ روســتا با ۴۳ هــزار و ۵9۳ نفر 
جمعیت تحت پوشــش آب و فاضالب روســتایی 
شهرستان اســت که تعداد کل مشترکین ۶1 هزار 
و ۸۳۳ فقره در شــهرها و روستاهای شهرستان، 19 

هزار و ۵۷۰ فقره انشعاب آب دارند.

مدیر امور شــعب بانک توســعه تعاون خراسان 
شــمالی گفت: یکهــزار و ۴9۷ میلیــارد و ۷۷9 
میلیــون ریال تســهیالت به متقاضیــان اجرای 

طرح های اشتغالزایی پرداخت شد.
محمــد ندری بیابانی در گفتگو بــا خبرنگار ایرنا 
اظهار داشــت: با پرداخت این تســهیالت برای 
حدود ســه هزار نفر از بیکاران این استان ایجاد 

اشتغال شده است.
وی اضافــه کرد : در مجموع میزان تســهیالت 
پرداختی برای اشــتغالزایی در سال گذشته نسبت 

به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۳ درصد افزایش 
نشان می دهد و بیشترین تسهیالت  نیز در حوزه 
های کشاورزی، بازرگانی و خدماتی پرداخت شد.

 وی خاطرنشــان کرد :  حدود ۶1۵ میلیارد ریال 
یعنی حدود ۶۰ درصد از این تســهیالت در قالب 
۳۰1 پرونده به بخش کشــاورزی پرداخت شــده 

است.
ندری اظهار داشــت: ۷۰ درصد تســهیالت این 
بانــک با اولویت به تعاونی ها و مابقی به ســایر 

بخش ها پرداخت می شود.

معــاون امور بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت خراسان شمالی از توزیع هزار تن قند و شکر 

سهمیه طی روز آینده در بازار استان خبر داد.
مهــرداد داود زاده در گفتگو با خبرنــگار ما با بیان 
اینکــه ۵۰ درصد از این مقدار تبدیل به قند و مابقی 
به صورت شــکر بسته بندی شــده در سطح بازار 
استان توزیع می شود، گفت: شکر با قیمت کیلویی ۸ 
هــزار و ۷۰۰ تومان و قند با قیمت کیلویی 1۰ هزار 
و ۵۰۰ تومان در بازار توزیع می شود.توزیع هزار تن 

قند و شکر در خراسان شمالی
وی با اشاره به اینکه از یک تن قند و شکر سهمیه ای 

حدود ۳۰۰ تن در روســتا های استان توزیع می شود، 
افزود: ۲۲۶ تن در بجنورد، 11۲ تن در شیروان، 9۸ 
تن در اسفراین، ۸۴ تن در مانه و سملقان، ۴9 تن در 
راز و جرگالن، ۴۲ تن در فاروج، ۲۸ تن در جاجرم و 

۲1 تن در گرمه توزیع می شود.
داود زاده گفــت: همچنین در ماه مبارک رمضان در 
قالب طرح ضیافت ۳۵۰ تن قند و شــکر در ســطح 

بازار استان توزیع شد.
گفتنی اســت: 1۶۶ واحد صنفــی منتخب در مرکز 
استان برای توزیع کاال های اساسی داریم که توزیع 
قند و شکر نیز توسط این واحد ها انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستري استان گفت: استخراج غیر 
قانوني رمزارزها سرقت محسوب می شود. 

بــه گــزارش اتفاقیه بــه نقــل از خبرگزاری 
صداوسیما مرکز خراسان شــمالی؛  رئیس کل 
دادگستري استان در نشست شوراي حفظ حقوق 

بیت المال، از برخورد جدي شورای حفظ حقوق 
بیت المال با اســتخراج غیر قانوني رمزارزها که 
نوعی سرقت محسوب می شود  خبر داد و گفت: 
اما کسانی که بر اســاس شرایط قانونی فعالیت 

کنند منعی ندارند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی خبر داد؛

تایید صالحیت 9۱ درصد داوطلبان انتخابات شورا های اسالمی روستا و 
عشایردر استان

امام جمعه بجنورد؛
آزادسازی خرمشهر ابهت ابرقدرت ها را درهم شکست

به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر؛

۱۷۰ جانباز به قلل مرتفع خراسان شمالی صعود می کنند

جذب ۱۰3 درصدی تسهیالت اشتغال محرومان کمیته امداد در سال گذشته

لکه گیری معابر درمنطقه 6 شهر بجنورد

امسال ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی خراسان شمالی 
آسفالت می شود

۵۵ روستای شیروان دچار تنش آبی است

بانک توسعه تعاون خراسان شمالی حدود سه هزار شغل ایجاد کرد

توزیع هزار تن قند و شکر در خراسان شمالی

استخراج غیر قانونی رمزارزها، سرقت است

زلزله به ۷ مدرسه خراسان شمالی 
خسارت زد

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: 
وقوع زلزله ۵.۵ و ۵.۴ ریشتری روز دوشنبه هفته گذشته به 
هفت مدرسه در روستاهای شهرستان های گرمه و جاجرم 

خسارت وارد کرده است.
جواد نظری در گفتگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود: 
زلزله هفته گذشته بیش از 1۲۵۰۰ میلیون ریال به مدارس 

مناطق زلزله زده خسارت زده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی تصریح 
کرد: این خســارت هــا دربخش مرکزي گرمه، دهســتان 

باالدشت و بخش شوقان جاجرم است.
اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 

سطح ۳2۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
شهرستان مانه و سملقان

مدیرجهاد کشــاورزی شهرســتان مانه وســملقان گفت: 
از ابتدای اجرای طرح ســامانه های نوین آبیاری تا ســال 
زراعــی 1۳99-1۳9۸، ۳۲۰۰ هکتار از اراضی کشــاورزی 
این شهرستان تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری قرار 
گرفته اســت.مهندس هادی قهرمانیان اظهار داشت: برای 
اجرای این طرحها از سال 9۵تاکنون ۴۰1۷۳1میلیون ریال 
هزینه شد که از این میزان ۳۰۳۵۴1 میلیون ریال تسهیالت 
بالعوض بوده و مابقی آن به عنوان سهم کشاورز محسوب 
گردیده است.وی اضافه کرد: 1۲۰۰ هکتار از اراضی جهت 
اجرای ســامانه نوین آبیاری در دست مطالعه و طراحی قرار 

گرفته که اجرای آن در سال1۴۰۰ صورت خواهدگرفت.
شعب اخذ رای در خراسان شمالی 1۰ 

درصد افزایش می یابد
رییس ســتاد انتخابات خراسان شــمالی گفت: تعداد شعب 
اخذ رای در استان به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و مقابله با ویروس کرونا و بر اســاس تصمیم گیری هیات 
اجرایی و نظارت نســبت به دوره های گذشته انتخابات 1۰ 

درصد افزایش می یابد.
احمد برادران در یازدهمین جلســه ستاد انتخابات استان از 
احتمــال افزایش زمان اخذ رای در ســاعت پایانی با هدف 
کاهش تجمعات خبر داد و افزود: این سیاســت اخذ شده از 
ســوی ستاد انتخابات کشــور را در راستای کاهش دغدغه 

های مردمی در خصوص بیماری کرونا عنوان کرد. 
بــرادران افزایش 1۰ درصدی تعداد شــعب اخذ رای برای 
کاهش تراکم جمعیت، افزود: در اســتان تعداد شــعب اخذ 
رای ســّیار در شهرســتان ها حداکثر تا ۵ صندوق افزایش 

خواهد یافت. 

خبر
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: برای تمام 
مردم ایران یک مــاه اینترنت رایگان در نظر گرفته 
شده است.محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر خود از 
اینترنت رایگان برای مردم خبر داد و گفت: با تجویز 
و تصویب ســتاد ملی کرونا و با همکاری محمدباقر 
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه و به منظور 
ترویج تبلیغات انتخابــات در فضای مجازی بجای 
تجمعات خیابانی و میدانی، بســته های »اینترنت« 
یکماهه »رایگان« به همه مردم ایران عرضه خواهد 

شد.
وزیرارتباطات جزئیات این بسته ها را به آینده موکول 

کرد 
به گــزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، محمدجواد آذری 
جهرمی پیش از این از تخصیص بسته اینترنتی برای 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ خبر داده 
و تصریــح کرده بود: همه ما بایــد تالش کنیم که 
حداکثر مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری 

1۴۰۰ رخ دهد.

به گفته وزیر ارتباطات، همانگونه که صدا و ســیما 
ظرفیت هایــی را برای کاندیدهــا فراهم می آورد، 
وزارت ارتباطات نیز برای استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی، بسته هایی را برای نامزدهای تایید صالحیت 
شــده در نظر گرفته تا بتوانند از آن زیرساخت ها به 
صورت عادالنه برای تبلیغات شــان اســتفاده کنند.

ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، 
۲۸ خرداد سال 1۴۰۰ برگزار خواهد شد.

دبیــرکل انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران گفت: در 
جلسه فعاالن صنعت لوازم خانگی با وزیر صمت، اظهار 
نظری در مورد بازگشــت یا عدم بازگشــت برندهای 
خارجی لــوازم خانگی به کشــور صــورت نگرفت و 

تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد.
بــه گزارش اتفاقیه و به نقــل از تصال )تصویر صنعت 
لــوازم الکترونیک(؛ عبــاس هاشــمی در واکنش به 
گمانه زنی هــای صورت گرفته بــه »تصال« گفت: در 
دیدار با وزیر صمت تنها یک درخواســت کلی در این 
زمینه مطرح شــد؛ مبنی بر اینکــه “ممنوعیت واردات 
کاالی نهایــی لوازم خانگی به مدت پنج ســال”، در 
برنامه هفتم توســعه پیش بینی شــود تا خللی به این 
روند وارد نشود.هاشــمی افزود: یکی از نیازهای تولید 
در حوزه لوازم خانگی امکان برنامه ریزی برای ارتقای 
کیفی و کمی محصوالت اســت و یکی از پیشنهادات 
فعاالن این حــوزه تثبیت ممنوعیــت ورود کاالهای 

نهایی مشابه تولید داخل است.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتی که در قانون حداکثر 
حمایت از تولید داخل وجود دارد و با توجه به اختیارات 
وزارت صنعــت در این زمینه، پیشــنهاد دادیم که این 
ممنوعیت در برنامه هفتم توســعه و برای حداقل یک 

دوره پنج ساله ادامه یابد.
قیمت گذاری بازار را ملتهب می کند

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه 
در این جلســه مشکالت تولیدکنندگان در هفت محور 
مورد بررسی قرار گرفت و این توافق حاصل شد که در 
زمینه هایی که وزارت صمت به عنوان نهاد باالدســتی 

امکان ورود دارد، ورود پیدا کند و مشــکالت و مسائل 
را مورد بررسی قرار دهد.

عباس هاشــمی افزود: موضوع دیگری که در جلســه 
با وزیر صمت مطرح شــد، مبحث مربوط به ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تاکید بر این 
موضوع بود که این ســازمان در قیمت گذاری دخالتی 

نداشته باشد.
وی افزود: براســاس بند ج مصوبه ۷۸۰/1۵۷ و مورخ 
9۷/۶/1۰ ســتاد تنظیم بازار، صرفًا بیســت و پنج قلم 
شــامل قیمت گذاری شــده  و کاالهایی که ارز ۴۲۰۰ 
گرفته اند، موظف شــدند با قیمت مشخص شده کاالی 

خود را به فروش برسانند.
هاشمی ادامه داد: در این مصوبه نوشته شده که درباره 
ســایر محصوالت تولیدکنندگان می توانند براســاس 
مکانیزم تنظیم بازار و رقبا نســبت  بــه قیمت گذاری 

محصوالت خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مســاله قیمت گذاری بازار را ملتهب 
می کند،گفت: زیرا اواًل تولیــد لوازم خانگی انحصاری 
نیســت و در زمینــه اقــالم مختلــف لوازم خانگــی 
تولیدکنندگان متعددی داریم، امروز مکانیزم بازار بدون 
این که التهاب ایجاد کند، می تواند این قیمت را متعادل 

کند چون آمار هم نشان می دهد که تولید باال است.
وی افزود: ارز دریافتــی لوازم خانگی نیمایی یا حاصل 
از صادرات اســت؛ مواد اولیه هم براســاس نرخ های 
جهانی قیمت گذاری می شــود و ورود در قیمت گذاری 
لوازم خانگی به شــکل تکلیفی و ارشــادی یک تقابل 
بی نتیجــه مقابل تولید اســت، بنابرایــن اجازه بدهیم 

کــه مکانیزم عرضه و تقاضا بــازار را متعادل کند و با 
توجــه به این که تولید لوازم خانگی انحصاری نیســت 
و تولیدکننــدگان نیز متعدد هســتند کمک کنیم که 
دسترسی به مواد اولیه و اطمینان از استمرار تامین مواد 

اولیه برای تولید مهیا شود.
بررسی مشکالت تولیدکنندگان در تخصیص ارز

دبیر کل انجمــن صنایع لوازم خانگــی ایران با بیان 
اینکه در این نشست مشــکالت واحدهای تولیدی با 
بانــک مرکزی برای تامیــن ارز و تاخیر در تخصیص 
ارز به این واحدها مورد بررســی قرار گرفت، ادامه داد: 
عمده تریــن موانع تولیدکنندگان در حوزه لوازم خانگی 
مربوط به تخصیص ارز از ســوی بانک مرکزی، تامین 
مواد اولیه پتروشیمی و عدم اطمینان تولیدکنندگان از 

شرایط آینده است.
وی گفت: عدم اطمینان از قیمت ها و اســتمرار تامین 
مواد اولیه تولید باعث شده برخی از واحدهای تولیدی 

نتوانند قراردادهای صادراتی منعقد کنند.
هاشــمی افزود: تســریع در ثبت نظارتی مــواد اولیه 
و قطعات مــورد نیاز تولیــد در وزارت صمت و بانک 
مرکزی، حل مشکل سه درصد کسر تخلیه در گمرکات 
یعنــی مالک قــرار دادن وزن خالــص کاال، از دیگر 

درخواست های مطرح شده بود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، مســاله قاچاق را 
مشــکل دیگر تولید داخل دانست و گفت: حل و رفع 
مشــکل قاچاق نیاز به یک عزم ملی و جمعی است و 
همه مبادی ورودی از جمله مناطق آزاد و ویژه نیز باید 

مورد توجه قرار گیرند.

افزایش شــمار مبتالیان به کرونا در هند تقاضای نفت 
در ایــن کشــور را کاهش داده و ایــن موضوع باعث 
افت حدود ســه درصــدی قیمــت در معامالت هفته 
گذشــته شده اســت.به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، 
واکسیناســیون برای مقابله با کرونا در اکثر کشورهای 
جهان آغاز شده است. با این حال، روند واکسیناسیون 
در همه جهان با ســرعت برابر انجام نمی شــود و این 
موضوع باعث شــده تا تقاضا بــرای انرژی همچنان 

نامشخص باشد.
این موضوع با توجه به شیوع گسترده کرونا در هند به 
عنوان چهارمین واردکننده نفت جهان بیشــتر بوده و 

قیمت نفت را کاهش داده است.

برآوردهای مؤسسه پلتس نشان از این دارد که تقاضای 
نفت هند در سال ۲۰۲1، ۲۸ درصد کاهش می یابد.

مؤسسه پلتس اعالم کرده که موج دوم شیوع ویروس 
کرونا در هنــد طی هفته های اخیر که ســبب اعمال 
محدودیت های گســترده ای در ایالت های کلیدی این 
کشور شده اســت، کاهش تقاضای نفت و گاز هند را 
در پی خواهد داشــت.افزون بر هنــد، برآورد تقاضای 
نفت سال ۲۰۲1 در غرب اروپا و آمریکای جنوبی هم 
به دلیل محدودیت های اعمال شده برای مهار موج دوم 
و سوم ویروس کرونا کاهش یافته است که همین امر 
مانع از رشــد قیمت ها در بازار طالی سیاه است.این 
موضوع باعث شــده تا قیمت نفت شاخص آمریکا در 

معامالت هفته گذشــته با کاهشی ۲.۸ درصدی از ۶۵ 
دالر و ۳۷ سنت در روز دوشنبه به ۶۳ دالر و ۵۸ سنت 
در پایان روز جمعه برســد.نفت برنــت نیز ۳.۴ درصد 
کاهش را در هفته گذشــته تجربه کرد و از ۶۸ دالر و 

۷1 سنت به ۶۶ دالر و ۴۴ سنت کاهش داشت.
به گــزارش  اتفاقیه به نقل از ایرنا، به نظر می رســد 
در ماه های آینده با افزایش واکسیناســیون در جهان 
و کنترل نســبی کرونا، می توان انتظار داشت تا قیمت 
نفــت در میانه کانال ۷۰ دالری تثبیت شــود.پیش از 
ایــن نیز، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که بهبود 
تقاضای نفــت در حال ســبقت از افزایش عرضه آن 

است.  

معاونــت نطــارت و بازرســی اتــاق اصنــاف ایــران 
ــه  ــاف ب ــف اصن ــده تخل ــزار پرون : ارســال 1۵9 ه

ــال 99 ــی در س ــرات حکومت ــازمان تعزی س
معاونــت نظــارت و بازرســی اتــاق اصنــاف ایــران 
ــوی  ــده از س ــزار پرون ــته 1۵9 ه ــال گذش گفت:س
ــرات  ــازمان تعزی ــه س ــاف ب ــاق اصن ــان ات بازرس
حکومتــی ارســال شــده و ارزش ریالــی ایــن 

رســیدگی ها ۷۰۷ میلیــارد تومــان بــود.
باشــگاه  از  نقــل  بــه  اتفاقیــه   گــزارش  بــه 
ــارت  ــاون نظ ــش مع ــک من ــگاران جوان،نی خبرن
ــت  ــا در معاون ــت: م ــاف گف ــاق اصن ــی ات و بازرس
ــدم  ــه صــورت رن ــران ب ــاف ای ــاق اصن بازرســی ات
ــام  ــی را انج ــای اساس ــش کاال ه ــد و پای کار رص
ــطح  ــی در س ــا گران ــود ی ــر کمب ــم و اگ ــی دهی م
عرضــه ایجــاد شــود بــه گــوش مراجــع باال دســتی 
ــه  ــی ب ــاف پویش ــاق اصن ــا در ات ــانیم. م ــی رس م

ــه  ــم ک ــم« را راه انداختی ــی قیمــت نخری ــام » ب ن
ــر  ــم و در سراس ــالغ کردی ــوف اب ــام صن ــه تم ب
ــرا اســت. عــالوه  ــن طــرح در حــال اج کشــور ای
بــر اقدامــات فــوق در بحــث رعایــت دســتورالعمل 
ــزار  ــون و ۶۶۲ ه ــداد ۲ میلی ــتی تع ــای بهداش ه
بازرســی انجــام دادیــم کــه نتیجــه آن پلمــپ 1۷ 
هــزار واحــد صنفــی بــود.او بیــان کــرد: در زمــان 
ــام بازرســی  ــه ن ــاق اصنــاف بخشــی ب تشــکیل ات
ــاد  ــان بســیاری اعتق ــا در آن زم تشــکیل شــد، ام
داشــتند کــه بازرســی نبایــد از دل خــود بازرســی ها 
ــن ســاله نشــان داد کــه  ــه چندی ــا تجرب باشــد، ام
ناظــری باالتــر از اصنــاف بــرای اصنــاف نیســت. 
بازرســان مــا بــا تمــام امکانــات و تجهیــزات 
ــه  ــای محول ــت  ه ــد ماموری ــه دارن ــدودی ک مح
ــه  ــر گون ــا از ه ــد ت ــی کنن ــرا م ــی اج ــه خوب را ب
ســو اســتفاده احتمالــی جلوگیــری کننــد. موضــوع 

قیمــت  افزایــش  یارانه هــا،  ســازی   هدفمنــد 
ــا و هــر اتفاقــی کــه در ایــن  بنزیــن، شــیوع کرون
ــا  ــران ب ــاف ای ــی اصن ــا همراه ــدت رخ داد ب م

ــود. ــراه ب ــف هم ــای مختل بخش ه
او بیــان کــرد: تعــداد بازرســان اتــاق اصنــاف ایران 
ــر اســت کــه در ســال 99  حــدود هــزار و ۵۰۰ نف
حــدود ۳ میلــون و ۳۰۰ هــزار بازرســی انجــام شــد 
کــه افزایــش ۲۷ درصــدی در ایــن حــوزه را نشــان 
می دهد.معاونــت نطــارت و بازرســی اتــاق اصنــاف 
ایــران گفت:ســال گذشــته 1۵9 هــزار پرونــده بــه 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی ارســال شــده و ارزش 
ریالــی ایــن رســیدگی ها ۷۰۷ میلیــارد تومــان 
بــود. مــا در نظارت هــا بــه ســمت کنتــرل احتــکار 
و بازرســی از مراکــز عمــده توزیــع حرکــت کردیــم 
ــای  ــت پرونده ه ــش کیفی ــث افزای ــن باع و همی

تخلــف بــود.

نائب رئیس و ســخنگوی اتاق اصنــاف ایران گفت: 
ســاختار نظام بانکی کشور نیاز به ســازو کاری نوین 
دارد و تا زمانی که فرایند ارائه تسهیالت به واحدهای 
تولیدی تغییر نکند مشکالت واحدهای تولیدی به قوت 

خود باقیست.
مجتبی صفایــی در گفت و گو با خبرنگار اتاق اصناف 
ایران افزود: نظام بانکی کشــور نیازمند تعریف ساختار 
جدیدی اســت و می بایست ارائه تسهیالت به واحدها 
و کارگاههای تولیدی با ســود کم و  شــرایط ساده تر 
تســهیل شده و روند پرداخت ها از فرآیندهای پیچیده 
خارج شــود و در اختیــار بنگاه های اقتصــادی قرار 
بگیرد، در غیر این صورت با ادامه این روند نظام بانکی 
نمی توان انتظار جهش اقتصادی و برون رفت از شرایط 

رکود را داشت.
وی با تاکید بــر اینکه اکثریت واحدهــا و بنگاههای 
تولیدی عمدتا با ســرمایه اندک و با کمک تسهیالت 
بانکی کســب و کار خود را اداره می کنند، اظهار کرد: 
رفع موانــع پیش روی تولید زمانــی رخ می دهد که 

تغییــری در نحوه پرداخت تســهیالت بانکی درحوزه 
تولید صورت بگیرد و از میزان سود بانکی کاسته شود 
و این مساله نیاز به تدبیر و همکاری دولت و مجلس و 

دیگر دستگاههای تصمیم گیر دارد.
صفایی تصریح کرد: اخیــرا رییس محترم قوه قضائیه 
مصوبــه ای را اعالم کردند که هیــچ کارگاه تولیدی 
نباید به دلیــل بدهی تعطیل و یا توقیف شــود . این 
مصوبه بسیار خوب اســت اما بانک ها راه دور زدن از 
این مصوبه را این طور دیده اند که محل اجرای طرح 
بنگاههای تولیدی جزو وثایــق بانک ها لحاظ نگردد 
و در رهــن قرار نگیرد و تولیدکننــده  مجبور به ارائه 
ســند دیگری جهت تضمین اخذ تســهیالت باشد که 
با توجه به شــرایط سخت و مشکالت پیش روی اخذ 
تســهیالت، اکثریت واحد های تولیدی از دریافت آن 

منصرف می شوند.
وی با بیان اینکه برخــی از قوانین مالیاتی و بیمه ای 
از دیگر موانع تولید هستند، افزود: شرایط کسب و کار 
در کشور به گونه ای است که همواره برای بخش مولد 

مانع ایجــاد می  کند و بنگاه های تولیدی برای فعالیت 
با مشکالت عدیده ، مجوزهای مختلف و موانع قانونی 
مواجه می شوند و الزم است این محدودیت ها برداشته 

شود.
صفایی تصریح کــرد: به عنوان نمونه در حوزه مالیات 
زمانی که واحدی قصد گرفتن پروانه کســب داشــت 
زمان استعالم از سازمان امورمالیاتی بدهی های فردی 
نیز در اســتعالم گزارش میشــد و همین مساله باعث 
شده بود تا صدور پروانه کســب صورت نگیرد که در 
سال جاری با رایزنی های اتاق اصناف ایران، سازمان 
امورمالیاتــی در اقدامی موثر مصوبه ای را به سراســر 
کشــور ابالغ کرد که بر اساس آن استعالم های قبلی 
منوط به بدهی گذشته فرد نشده و استعالم برای واحد 

صنفی جدید صادر شود.
صفایی افزود: رفع موانع تولید و اقتصاد کشــور نیازمند 
عزم مســئولین در رفع مشکالت پیش روی واحدهای 
تولیدی است که باید برداشته شود و حمایت های موثر 

از کارگاههای تولیدی صورت بگیرد 

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با 
اشاره به اینکه هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش هزینه 
مولفه های تولید باال رفته است، گفت: اگر فکری برای 
شــرایط پیش آمده نشــود و کنترل و نظارت بر بازار 
نباشد شاهد کمبود مرغ در ماه های آینده خواهیم بود.

حبیب اســداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
در حــال حاضر بازار مرغ  آرامش شــکننده ای دارد، 
اظهار کرد: در برخی اســتان ها کمبود مرغ مشــاهده 
شــده است، زیرا جوجه ریزی در فروردین ماه به اندازه 
نیاز واقعی کشور انجام نشــد. همچنین بعد از مصوبه 
قرارگاه ساماندهی مرغ کشــور که قیمت مرغ زنده را 
به 1۷ هــزار و 1۰۰ تومان و مرغ گرم را به ۲۴ هزارو 
9۰۰ تومان افزایش دادند، مجددا مولفه های تولید هم 

توسط ستاد تنظیم بازار و وزارت راه افزایش یافت.
وی ادامه داد: کرایه های حمل و نقل، ذرت و ســویا، 
واکســن، ریزمغذی و دارو افزایش قیمت محسوس و 
قابل توجهی داشتند. همچنین جوجه یکروزه که قیمت 
مصوب آن ۴۲۰۰ تومان است در بازار ۸۰۰۰ تا 9۰۰۰ 

تومان خرید و فروش می شود.
به گفته وی وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت به 
دلیل عدم کنترل و نظــارت بر بازار در افزایش قیمت 

جوجه یکروزه قصور دارند و باید پاسخگو باشند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشــتی 
اضافه کرد: اگر فکری برای شــرایط پیش آمده نشود، 
شــاهد کمبود مرغ در ماه های آینده خواهیم بود. در 
حال حاضــر نیز هرآنچه در خصــوص کاهش قیمت 

مولفه های تولید و جوجه  گفته می شود  در حد حرف 
و شعار بوده و هیچ اتفاق موثری نیفتاده است.

بــه گفته وی یا باید قیمت مــرغ بنا بر افزایش قیمت 
مولفه های آن اصالح شود یا بایستی قیمت مولفه های 
تولید مانند قبل شود که البته به نظر می رسد مورد دوم 

امکان پذیر نیست.
اســداهلل نژاد در پایــان با بیان اینکــه در حال حاضر 
قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران بیش از ۲۰ 
هزارتومان و مرغ گرم نیز  ۲9 تا ۳۰ هزارتومان است، 
گفت: موافق افزایش قیمت مرغ نیســتیم، ولی وقتی 
هزینــه مولفه های تولید باال مــی رود بر روی قیمت 
تمام شده مرغ هم اثر می گذارد و چاره ای جز اصالح 

قیمت مصوب و بازار نیست.

در  مرکـــزی  بانـــک  داده هـــای  براســـاس 
فروردین مـــاه ۵۶9 هـــزار فقـــره چـــک بـــه ارزش 
ـــه  ـــد ک ـــت داده ش ـــال برگش ـــارد ری ـــزار میلی 1۵۸ ه
در مقایســـه بـــا مـــاه قبـــل از آن )اســـفند 99( از 

ــت. ــد کاهـــش داشـ ــداد ۲۵.۴ درصـ ــر تعـ نظـ
ـــه  ـــا توج ـــا، ب ـــل از ایرن ـــه نق ـــه ب ـــزارش اتفاقی ـــه گ ب
ـــزار  ـــن اب ـــک، ای ـــاز چ ـــرد و امتی ـــت کارب ـــه اهمی ب
ـــور  ـــت در کش ـــزار پرداخ ـــن اب ـــم از مهمتری ـــوز ه هن
ـــزی  ـــک مرک ـــای بان ـــن داده ه ـــق آخری ـــت.  طب اس
از میـــزان چک هـــای مبادلـــه ای در فروردیـــن 
ــره  ــزار فقـ ــدود ۵۶9 هـ ــور حـ ــاه، در کل کشـ مـ
ــارد  ــزار میلیـ ــش از 1۵۸ هـ ــه ارزش بیـ ــک بـ چـ

ریـــال برگشـــت داده اســـت.

ــای  ــزی، چک هـ ــک مرکـ ــداول بانـ ــاس جـ براسـ
ـــفند  ـــه اس ـــبت ب ـــن 1۴۰۰ نس ـــتی در فروردی برگش
99 از نظـــر تعـــداد ۲۵.۴ درصـــد و از نظـــر مبلـــغ 

۴9.۳ درصـــد کاهـــش داشـــته اســـت.
ــده  ــه شـ ــای مبادلـ ــغ چک هـ ــداد و مبلـ از کل تعـ
ـــد و 1۰.۷  ـــب ۸.۲ درص ـــه ترتی ـــاه ب ـــن م در فروردی
ـــه  ـــی ک ـــت در حال ـــده اس ـــت داده ش ـــد برگش درص
ـــده ۷.9  ـــه ش ـــای مبادل ـــفند 99 از کل چک ه در اس
ـــول  ـــد وص ـــاه 1۸.۳ درص ـــن م ـــد و در فروردی درص

ـــد. نش
ـــک  ـــره چ ـــزار فق ـــدود 1۴9 ه ـــران ح ـــتان ته در اس
ـــت داده  ـــال برگش ـــارد ری ـــزار میلی ـــه ارزش ۶۵ ه ب
ـــد و ارزش 9.۷  ـــداد ۷.۷ درص ـــر تع ـــه از نظ ـــد ک ش

ـــده  ـــت داده ش ـــه ای برگش ـــای مبادل ـــد چک ه درص
ـــت. اس

بررســـی جـــداول حاکـــی از ایـــن اســـت کـــه در 
ســـایر اســـتان های کشـــور، بیشـــترین تعـــداد 
چک هـــای  کل  بـــه  برگشـــتی  چک هـــای 
اســـتان های  بـــه  ترتیـــب  بـــه  مبادلـــه ای 
ـــتان  ـــد(، لرس ـــد )1۳.۵ درص ـــر احم ـــه و بوی کهگیلوی
ــت.  ــد اسـ ــالم )11.۳( درصـ ــد(، و ایـ )11.۵ درصـ
اســـتان های گیـــالن )۵.۶ درصـــد(، مازنـــدران 
ـــن  ـــد( پایین تری ـــتان )۷.1 درص ـــد( و گلس )۶.۸ درص
نســـبت تعـــداد چک هـــای برگشـــت بـــه کل 
ـــه  ـــتان را ب ـــده در اس ـــه ش ـــای مبادل ـــداد چک ه تع

ــت. ــاص داده اسـ ــود اختصـ خـ

وزیر ارتباطات اعالم کرد؛
یک ماه اینترنت رایگان برای تمام مردم ایران

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعالم کرد؛
درخواست ممنوعیت ۵ ساله واردات لوازم خانگی در برنامه هفتم توسعه

کاهش قیمت هفتگی نفت با افت تقاضا در هند

ارسال ۱۵9 هزار پرونده تخلف اصناف به سازمان تعزیرات
 حکومتی در سال 99

نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران؛
 نظام بانکی، مانع بزرگ توسعه تولید درکشور

هشدار کمبود مرغ در ماه های آینده

کاهش ۲۵ درصدی چک های برگشتی در فروردین ۱۴۰۰

شبکه برق به دلیل استخراج های 
غیرمجاز ارز دیجیتال 

در معرض آسیب قرار دارد
ســخنگوی صنعت برق گفت: صنعت برق 
به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که 
مصــرف برق باالیی را بــه خود اختصاص 

داده، تحت فشار است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایسنا، مصطفی 
رجبــی مشــهدی در گفت و گــو با یک 
برنامه تلویزیونی اظهار کرد: شــرایط بسیار 
ســختی را در حال تجربه هستیم که یکی 
از مهمترین دالیل آن شــیوع اســتخراج 

غیرمجاز ارز دیجیتال است.
وی خاطرنشــان کرد: از دیروز برنامه های 
مدیریت مصرف برای مشترکان بزرگ آغاز 
شــد و همچنین در حال جمع آوری مراکز 

استخراج غیرمجاز رمز ارز هستیم.
رجبی مشــهدی ادامه داد: از سال گذشته 
شــرایط معرفی مراکز اســتخراج غیرمجاز 
ارزهــای دیجیتــال را برای مــردم فراهم 
کردیم و در عین حــال برق مراکز مجاز با 
هماهنگــی صورت گرفته در ســاعات اوج 

مصرف قطع می شود.
وی در عین حال افزود: از دیروز شرکت های 
برق نیز موظف شدند خاموشی های احتمالی 
را از طریق ســامانه برق من اطالع رسانی 
کنند، عالوه بر این برای مشترکان تهرانی 

پیامک هم ارسال خواهد شد.
وی بــا بیان این که حتی تجهیزات صنعت 
برق نیــز به دلیل این مصارف غیرمجاز که 
بار زیادی را به شــبکه تحمیــل کرده اند، 
در معرض آســیب هســتند، تصریح کرد: 
مشــترکان نیز می توانند آســیب به وسایل 
برقی خــود را از طریق برنامه موبایلی برق 
من، به اطالع شــرکت های برق برسانند و 

مستندات خود را بارگذاری کنند.
تحقق وعــده برق رایگان برای ۳۰ میلیون 

ایرانی در دولت تدبیر و امید
شهریورماه پارســال با تصویب طرح »برق 
امید«، رییس جمهوری از رایگان شدن برق 
نزدیک به ۳۰ میلیون ایرانی خبر داد. اگرچه 

در آن زمــان برخی این اتفاق را غیر ممکن 
می دانستند اما آمارها نشان می دهد که برق 
امید در رســیدن به اهداف خود موفق بوده 

است.
به گــزارش اتفاقیه به نقــل از ایرنا، اوایل 
شهریورماه پارسال زمزمه اجرای طرحی به 
نام طرح برق امید از سوی متولیان صنعت 
برق و وزارت نیرو مطرح شــد تا براســاس 
ایــن طرح بــرق خانوارهای کــم مصرف 

رایگان شود.
طرح برق امید پس از تدوین از سوی وزارت 
نیرو برای تصویب به هیات دولت ارســال 
شد و در همان شهریورماه به تصویب هیات 

وزیران رسید.
بیست و ششم شــهریور پارسال مصطفی 
رجبی مشــهدی، ســخنگوی صنعت برق 
درباره این طرح با بیان اینکه بررســی های 
اولیه و کارشناســی طرح برق امید از یک 
سال پیش آغاز شده بود، گفت: چنین طرح 

بزرگی نمی تواند خلق الساعه باشد و نیاز به 
بررسی های دقیق و کارشناسی دارد.

رجبی مشــهدی با بیان اینکه این طرح در 
ادامه ســایر اقدام های مدیریت بار توســط 
صنعت برق اجرا می شود، خاطرنشان کرد: تا 
پیش از این شــرایط و برنامه ها به گونه ای 
بود که هرچه نیاز مصرف وجود داشت، برای 
پاسخگویی به آن نیروگاه ساخته می شد، اما 
اکنون مدیریت عرضــه و تقاضا به صورت 
توأمان پیگیری می شــود؛ به این معنی که 
اکنون مقداری از مصــرف هم مدیریت و 
میزان سرمایه گذاری ها در این حوزه بهینه 
می شــود و از این پس پاسخگویی به این 
نیاز مصرف، به اندازه تقاضای مدیریت شده 

خواهد بود.
در طــرح بــرق امید که با هــدف اصالح 
مصرف مشــترکان خانگی کشور و حمایت 
از مشــترکان کم مصرف برنامه ریزی شده، 
الگوی کم مصرفی برای مشــترکان خانگی 

در مناطق مختلف جغرافیایی و ماه های گرم 
و غیرگرم تعیین شده است.

مشــترکانی که میزان مصــرف آنها کمتر 
از این الگو )کم مصرفی( باشــد مشــمول 
پــاداش و تخفیف 1۰۰ درصــدی خواهند 
شــد و برای سایر مشترکان نیز راهکارهای 

کاهــش مصرف پیش بینی شــده اســت 
تا با بهینه ســازی مصرف یــا نصب مولد 
خورشــیدی کوچک در دســته مشترکان 

کم مصرف یا خوش مصرف قرار گیرند.
با اجرای این طرح دســت کم 1۰ درصد از 
میزان مصرف خانگی کشــور کاسته شده 

و بــه همین میزان عرضه انرژی برق برای 
بخش مولد کشور فراهم خواهد شد.

۳۰ شهریورماه پارسال نیز »رضا اردکانیان« 
وزیر نیرو از عملیاتی شــدن طرح برق امید 
از مهرماه 99 خبر داد و گفت: مشــترکان 
کم مصرف که دارای الگوی مصرف کمتری 

هســتند، از تخفیف 1۰۰ درصدی برخوردار 
می شوند.

پس از اعالم این طرح از سوی وزارت نیرو، 
دکتر »حســن روحانی« رییس جمهوری از 
رایگان شدن برق حدود ۳۰ میلیون ایرانی 

خبر داد.
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برخورداری اهالی شهرک گلیان شیروان پس از 12 سال از آب شربقاب زندگی
 استاندار خراسان شمالی در سفر روز شنبه خود به شهرستان شیروان پس از کلنگ زنی عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستای حسین آباد، پروژه آبرسانی به شهرک گلیان را افتتاح کرد. / عکاس: وحید خادمی

سخنگوی دولت: خبررسانی با عنوان منبع آگاه به زیان منافع ملی است
سـخنگوی دولـت در پاسـخ به سـوالی مبنی بـر اینکه »اخیـرا روندهای منبـع آگاه و 
نقل هـای پرس تـی وی بیـش از گذشـته روایت هایـی متفـاوت و بعضا تخریبـی علیه 
مذاکـرات ویـن را منتشـر می کنـد. علت را در چه می دانید و واکنش شـما چیسـت؟« 
گفـت: در همـه کشـورها و براسـاس یـک اصـل کلـی و در زمانی که کشـور در یک 
عرصـه سـخت بـرای احقـاق حقـوق ملـی اسـت، شایسـته اسـت همـگان سـربازان 
میـدان در آن عرصـه را حمایـت کننـد و از بیـان مطالبـی کـه اخـالل ایجـاد می کند 
یـا موضـوع مناقشـه می شـود، خـودداری کننـد. در ایـران بـا توجـه بـه سـاختارهای 
موجـود ایـن انتظـار از ارکان حاکمیـت و بـه ویـژه صداوسـیما بـه عنوان رسـانه ملی 
بیـش از همـه مـورد انتظـار اسـت. اجـرا در اینجاسـت شـبکه خبـری مـورد اشـاره 
بـه مثابـه نمایندگـی یـک تفکـر دقیقـا در جهـت مخالفـت بـا سیاسـت های ملی در 
خصـوص بودجـه و مذاکـرات اقـدام می کند که عاری از صحت اسـت. مقام مسـئول 
و مسـتقیم مذاکـره کننـده بارهـا اعـالم کـرده کـه ایـن گونـه خبررسـانی هـا جنبه 
تخریبـی بـرای مذاکـرات دارد و رونـد شـکل گرفته تحت عنـوان منبـع آگاه به زیان 

منافـع ملی اسـت.

وزارت اطالعات: سه تیم تروریستی متالشی شد
وزارت اطالعـات طـی اطالعیـه ای اعـالم کـرد: بـا تـالش سـربازان گمنـام امـام 
زمان)عج( در سیسـتان و بلوچسـتان و آذربایجان غربی، سـه تیم تروریسـتی متالشی 
شـد و عامـالن انفجـار تروریسـتی اول فروردیـن در سـراوان دسـتگیر شـدند. ایـن 
انفجـار کـور تروریسـتی کـه در میـدان کـوزه سـراوان رخ داد منجر به شـهادت یک 
نوجـوان شـانزده سـاله بلـوچ و زخمی شـدن چند عابـر بی گناه شـد. عناصـر این تیم 
وابسـته بـه گروهـک تروریسـتی جیـش الظلـم، آمـوزش نظامـی را در یـک کشـور 

خارجـی دیـده و بـا هدایـت گروهـک، اقـدام به ایـن جنایـت کردند.

قطعی برق، دلیل شکست شطرنج بازان ایرانی
دبیـر فدراسـیون شـطرنج بـا بیـان اینکه قطـع لحظـه ای بـرق در مسـابقات آنالین 
خطا محسـوب می شـود گفت: دلیل شکسـت ۲ شـطرنج باز کشـورمان در مسـابقات 
روز گذشـته همیـن مسـاله بـود. »محسـن سـمیع زاده« بـا بیـان دلیـل شکسـت دو 
شـطرنج بـاز کشـورمان مسـابقات آنالیـن اظهار داشـت: مسـابقات زون کـه انتخابی 
قهرمانـی آسـیا بـود بـه خاطر شـرایط سـخت کرونایی به صـورت آنالین برگزار شـد 
و فدراسـیون تدابیـر ویـژه ای بـرای آن در دسـتور کار قرار داد. نفـرات ملی پوش این 
مسـابقات در فدراسـیون حضـور داشـتند و تمـام شـرایط بـرای رقابـت مهیـا بـود اما 
قطعـی بـرق تمـام ایـن برنامـه ها را بـه هم ریخـت. وی ادامـه داد: شـطرنج بازهای 
ایرانـی از جملـه برتریـن هـای آسـیا هسـتند امـا قطـع لحظـه ای برق موجـب خطا 
در سیسـتم خواهـد شـد و ایـن بـه معنـای باخـت شـطرنج باز اسـت و به خاطـر این 
مشـکل دو نفـر از بهتریـن های ایـران باخت را تجربـه کردند که موجب خواهد شـد 

تا مسـیر آنان سـخت شـود.

ابتکار: منتظر تایید یک زن در میان نامزدهای ریاست جمهوری هستیم
معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس جمهوری با اشـاره به ارسـال نامه ای به شـورای 
نگهبـان دربـاره کاندیداتـوری زنـان در انتخابـات ریاسـت جمهوری گفت: از شـورای 
نگهبـان درخواسـت کـردم بـرای اولیـن بـار یـک زن را در میـان نامزدها تاییـد کنند 

تـا بـه احیـای سـرمایه های اجتماعی کشـور کمک کـرده باشـند؛ منتظریـم. معصومه 
ابتـکاردر حسـاب توئیتـری خـود نوشـت:«  هفته گذشـته در نامـه ای به دبیر شـورای 
نگهبـان از ایشـان درخواسـت کـردم ظرفیت قانون اساسـی بـرای کاندیداتـوری  زنان 
را درانتخابـات ریاسـت جمهـوری در نظـر بگیرنـد و بـرای اولیـن بـار یـک  زن را در 
میـان نامزدهـا تاییـد کننـد تـا به احیای سـرمایه هـای اجتماعی کشـور کمـک کرده 

منتظریم.« باشـند، 

ترقی: جلیلی بازوی انتخاباتی رئیسی در مناظره هاست
عضـو شـورای مرکـزی حـزب موتلفـه اسـالمی گفـت: طبیعتـا امثـال جلیلـی و چند 
نفـری بایـد باشـند تـا از ابعاد مختلف بحـث ها را دنبال کننـد تا نیاز به اینکه رییسـی 
بـه برخـی موضوعـات ورود کنـد نباشـد، در واقـع جلیلی و امثـال او بـازوی انتخاباتی 
رئیسـی در مناظـرات هسـتند. حمیدرضـا ترقـی، عضو حـزب موتلفه اسـالمی و فعال 
سیاسـی اصولگـرا، در رابطـه بـا آرایـش احتمالـی سیاسـی اصولگرایـان در انتخابـات 
آتـی اظهـار کـرد: بعـد از بررسـی صالحیت هـا و مشـخص شـدن واجدیـن شـرایط 
بایـد موقعیـت افـراد مشـخص شـود. به طـور طبیعی نیاز اسـت کـه چند نفـری برای 
مناظره هـا در کنـار رئیسـی باشـند تـا بتواننـد مناظـره قدرتمندی داشـته باشـند و در 
حقیقـت آن هـا حرف هـا را بزننـد. او افـزود: طبیعتـا امثـال جلیلـی و چنـد نفـری باید 
باشـند تـا از ابعـاد مختلـف بحث هـا را دنبـال کنند تـا نیاز بـه اینکه رئیسـی به برخی 
موضوعـات ورود کنـد نباشـد، در واقـع جلیلـی و امثال او بـازوی انتخاباتی رئیسـی در 

هسـتند. مناظرات 

جدال انتخاباتی در توئیتر؛ فیلترشکن نامزدها روشن است!
شـبکه اجتماعـی توئیتـر در ایـران فیلتر اسـت و مردم جز بـا فیلترشـکن نمی توانند از 
ایـن شـبکه اسـتفاده کننـد ولی ایـن روزها همـه نامزدهای مطـرح انتخابات ریاسـت 
جمهـوری فیلترشـکن های خـود را روشـن کرده  انـد و تمـام جدال هـای سیاسـی خود 
را رقبـا را بـه ایـن فضـا منتقـل کرده اند. علـی الریجانـی و جلیلی دعـوای دو نفره ای 
را شـروع کرده انـد. اسـحاق جهانگیـری و عـزت اهلل ضرغامـی همدیگر را بـه مناظره 

دعـوت  می کننـد و تاجـزاده هـم از همیـن فضـا در نقد شـورای نگهبان  می نویسـد.

گرانی باالی ۷۰ درصد ۶ گروه خوراکی
گـزارش هـای رسـمی نشـان مـی دهـد کـه در مـاه گذشـته شـش گـروه خوراکـی 
افزایـش هزینـه بیـش از ۷۰ درصـدی را بـه خانـوار تحمیـل کردنـد. ایـن افزایـش 
شـش گـروه کاالیـی بـاالی ۷۰ درصد گران شـده اسـت؛ به طـوری کـه »روغن ها و 
چربی هـا« ماننـد ماه هـای قبل همچنـان بیشـترین افزایش هزینـه را بـرای خانوارها 
داشـته و 1۰۸.۸ درصـد گـران شـده اسـت.این در حالـی اسـت کـه اخیـر هـم وزارت 
صمـت افزایـش حـدود ۳۰ درصـدی قیمـت روغـن را اعـالم کـرده اسـت.در سـایر 
اقـالم نیـز گـروه »چای، قهـوه، کاکائو، نوشـابه و آبمیـوه« ۷۸.۴، »شـیر، پنیر و تخم 
مـرغ« ۷۵.۳، »ماهـی و صـدف داران« ۷۳.1، »گوشـت قرمز و ماکیـان«۷۲.9 و گروه 
»گوشـت قرمـز، سـفید و فرآورده هـای آن« نیـز ۷۲.9 درصد گران شـده است/ایسـنا

خیابانی در تهران به نام اکبر ترکان نامگذاری شد
عضـای شـورای شـهر تهـران خیابانـی را به نـام اکبر ترکان کـه هفته گذشـته از دنیا 
رفـت نامگـذاری کردنـد. مرحوم تـرکان از اعضای مؤسـس حـزب اعتدال و توسـعه، 

وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروی های مسـلح در دولت اول مرحوم هاشـمی رفسـنجانی 
بـود. وی در اواخـر دهـه ۶۰ بـه عنوان رئیس فدراسـیون کشـتی ایران منصوب شـده 

خبرنگاران جوان بـود./ 

حرف کدخدایی در باره مشروع بودن انتخابات حداقلی درست است؟
روزنامه جمهوری اسـالمی نوشـت:از سـخنگوی شـورای نگهبان مطلبی در رسـانه ها 
منتشـر شـده کـه در جواب سـؤالی در مـورد میزان مشـارکت مـردم در انتخابات گفته 
اسـت مشـارکت پائیـن لطمه ای بـه اعتبـار انتخابات نخواهـد زد. مسـئوالن حکومتی 
در عیـن حـال کـه باید بـه قانونـی برگزار شـدن انتخابات فکـر کنند، به ایـن واقعیت 
انکارناپذیـر هـم بایـد بیاندیشـند کـه نظـام برای آنکـه مشـروعیت و جایـگاه مردمی 
خـود را حفـظ کند، نیـاز به مشـارکت حداکثری دارد. از مسـئولین نهادهـای حکومتی 
به ویـژه شـورای نگهبـان انتظـار اینسـت کـه ایـن سـخن روشـن و صریـح رهبـری 
را مبنـای عمـل و سـخن خـود قـرار دهنـد و زمینـه را بـرای مشـارکت حداکثـری 
مـردم در انتخابـات فراهـم نماینـد. هنـر دسـت اندرکاران امـور حکومتـی بایـد ایـن 
باشـد کـه موانـع مشـارکت مردمـی را برطرف کننـد و راه را بـرای حضـور حداکثری 
مـردم از جناح هـا و سـالیق مختلـف بـرای حضـور در انتخابـات همـوار نماینـد. در 
اینصـورت اسـت کـه هـم اعتبـار قانونـی انتخابـات تأمین می شـود و هم مشـروعیت 

تضمیـن می گردد. نظـام 

میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات 1۴۰۰ چقدر است؟
نظرسـنجی ایسـپا: ۴۳.۷ درصد کل پاسـخگویان گفته اندخ قطعًا در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری شـرکت خواهند کـرد، 9.۳ درصد گفته انـد به احتمال زیاد شـرکت خواهند 
کـرد. در بـرآورد میـزان واقعـی مشـارکت در انتخابـات متغیرهـای متعـددی از جمله 
محافظـه کاری برخـی از پاسـخگویان در نظرسـنجی تلفنـی، تعـداد پاسـخگویانی که 
بـا پرسشـگران همـکاری نمی کننـد و نسـبت تقریبی مشـارکت کسـانی کـه گفته اند 
احتمـااًل در انتخابـات شـرکت خواهنـد کـرد مؤثـر اسـت؛ ایسـپا بـا در نظـر گرفتـن 
تمامـی ایـن متغیرهـا در هـر مقطع زمانی بـرآوردی از میزان مشـارکت ارائـه می کند. 
بـر ایـن اسـاس برآورد ایسـپا از میزان مشـارکت در انتخابـات در پایان اردیبهشـت ماه 

۴۳ درصد اسـت.

۹ وزیر این هفته به کمیسیون های تخصصی مجلس می روند
کمیسـیون های تخصصـی مجلـس ایـن هفتـه میهمـان فرهـاد دژپسـند وزیـر امـور 
اقتصـادی و دارایـی، بیـژن زنگنـه وزیر نفـت، عبدالرضـا رحمانی فضلی وزیر کشـور، 
سـیدمحمود علـوی وزیر اطالعـات، رضا اردکانیـان وزیر نیرو، محسـن حاجی میرزایی 
وزیـر آمـوزش و پـرورش، علیرضا رزم حسـینی وزیـر صنعت و معـدن و کاظم خاوازی 
وزیـر جهـاد کشـاورزی خواهند بـود. وزیر امور اقتصـادی و دارایی میهمان کمیسـیون 
ویـژه جهـش و رونـق تولیـد و نظارت بر اجـرای اصـل ۴۴ قانون اساسـی و همچنین 
کمیسـیون اقتصـادی اسـت. وزیر نفـت برای پاسـخگویی به سـواالت نماینـده مردم 
آبـادان، نماینـده مـردم مهریـز، ابرکـوه، بافـق، بهابـاد و خاتم بـه کمیسـیون آموزش، 
تحقیقـات و فنـاوری مجلـس مـی رود. وزیـر اطالعـات بـرای بررسـی و پاسـخگویی 
بـه سـوال ۷ نماینـده بـه کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای 
اسـالمی بـه این کمیسـیون دعوت شـده اسـت. وزیـر نیرو و وزیـر نفت دوشـنبه این 
هفتـه میهمـان کمیسـیون انـرژی مجلس خواهنـد بود. وزیـر آموزش و پـرورش روز 

یکشـنبه به دعوت کمیسـیون بهداشـت و درمان برای پاسـخگوئی به سـئوال قادری 
نماینـده شـیراز به ایـن کمیسـیون می رود./ایرنا

پاستور مرد عمل و »مرد میدان« می خواهد، نه سخنران و فیلسوف!
رسـتم قاسـمی در گفتگـو بـا کیهان: دربـاره بحث اقتصاد کشـور، نتیجه ۸ سـال اخیر 
را مـردم در خاطـر دارنـد و نتیجـه آن را در سـفره خود می بینند. اقتصاد کشـور نیازمند 
یـک تجربـه ای اسـت. اینجـا محل آزمـون و خطا نیسـت. جـای کارآمـوزی در حوزه 
اقتصـاد هـم نیسـت.مهم ترین مشـکلی کـه در حـال حاضـر وجـود دارد، ایـن اسـت 
کـه کشـور در حـال رکـود اسـت و یـک جو خاکسـتری بـر بـازار ۸۵ میلیونی کشـور 
پاشـیده شـده و کشـور در رکـود بـه سـر می بـرد و نتیجـه آن بیکاری هـای فـراوان، 
گرانی هـا و خیلـی از موضوعاتـی اسـت کـه امـروز مردم با آن مواجه هسـتند.۸ سـال 
بـر ایـن کشـور حکومـت می کننـد ولـی به جـای پاسـخ دادن به مـردم و پاسـخگویی 
دربـاره عملکـرد ۸ سـاله خودشـان، سـال آخر می گوینـد که مـا اختیارات نداشـتیم یا 
نگذاشـتند کار بکنیـم. مـردم از مکتب حرف گرایی گریزان هسـتند.میدان و دیپلماسـی 
دو بـال تکمیل کننـده حضـور مـا در قدرت جهانی اسـت. بر همین اسـاس در موضوع 
دیپلماسـی و سیاسـت خارجـی اولیـن اقدامـی کـه بایـد در دولـت سـیزدهم، اجـرا و 
محقـق بشـود، اقتـدار اقتصادی اسـت. باید مسـئله اقتدار اقتصادی کشـور حل شـود.

اصالح طلب معروف در بیمارستان بستری شد
یـک عضـو مجمـع روحانیون مبـارز به کرونـا مبتال شد.حجت االسـالم سـیدعلی اکبر 
محتشـمی پور بعـداز ابتـال بـه کرونـا در نجف اشـرف بـه بیمارسـتانی در کرمانشـاه 
منتقـل شـد و بعد از مـداوای اولیـه، هم اکنـون در ICU بیمارسـتان خاتم االنبیا تهران 

بسـتری شـده است.

موضع باهنر درخصوص انتخابات مشخص شد
دبیـرکل جامعـه اسـالمی مهندسـین از حمایـت حزب متبوعـش از آیت اهلل رئیسـی و 
دسـتور بـه شـعب اسـتانی بـرای همـکاری کامـل بـا سـتادهای وی خبر داد.نشسـت 
مشـترک دبیـران اسـتانی و اعضـای شـورای مرکـزی جامعـه اسـالمی مهندسـین 
بـا حضـور محمدرضـا باهنـر دبیـرکل ایـن حـزب شـنبه شـب به صـورت مجـازی 
برگـزار شـد.علیرضا خجسـته پـور قائم مقـام دبیـرکل جامعه اسـالمی مهندسـین در 
ایـن خصـوص از ارائـه گزارشـی از آخریـن تصمیمـات و اقدامـات شـورای وحـدت 
اصولگرایـان خبـر داد.برپایـه این خبـر دبیرکل جامعه اسـالمی مهندسـین ضمن ارائه 
تحلیلـی از وضعیـت رقابت هـای انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری 1۴۰۰، اظهار داشـت: 
ایـن رقابت هـا بـه احتمـال زیـاد سـه قطبـی خواهد شـد و آقایـان رئیسـی، الریجانی 
و یـک نفـر از اصـالح طلبـان )جهانگیـری یا پزشـکیان( رقابـت کننـدگان اصلی این 

بود. خواهنـد  دوره 

نیکزاد: کسی که گرین کارت دارد نباید در جمهوری اسالمی مسئول شود
نائـب رئیـس مجلـس با تاکید بر اینکه می شـود کشـور را بـا تکیه بر جوانـان انقالبی 
و مدیریـت جهـادی اداره کـرد، گفت: کسـی که گریـن کارت دارد نبایـد در جمهوری 
اسـالمی مسـئول شـود، کسـی کـه فرزندانـش در آمریـکا سـاکن شـوند و شـهروند 

آمریکا باشـد نباید در جمهوری اسـالمی مسـئولیت داشـته باشـد.
منبع: تابناک

میز خبر


