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پنج نگاه به انتخابات ۱400
علیرضاعلویتبار

هســته اصلی قدرت در ایران، به گونه ای طراحی کرده 
بــود که انتخابات ریاســت جمهوری از نظر نتیجه قابل 

پیش بینی و از نظر شور و اشتیاق، کسل کننده باشد.
اما، مســتقل از نتیجه انتخابــات در فرصت پدیدآمده 
حوادثی رخ داد که نشــان داد، فرآینــد انتخابات خود 
می تواند در عرصة عمومی تأثیرگذار و گاه دگرگون کننده 
شود. فرآیند انتخابات و مشارکت در آن، بدون توجه به 
رأی دادن و رأی آوردن نهایــی، فرآیندی اســت برای 
آموزش ضمن فعالیت و دگرگون شدن نگرش حاضران 
در آن. از میان وقایــع تأثیرگذار در جریان انتخابات دو 
مورد اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری دارند. نخست نامزد 
شــدن یک اصالح طلب پیشــرو و خواهان اصالحات 
ســاختاری )جناب آقای مصطفی تــاج زاده( و دیگری 
نام نویســی یک خانــم اصالح طلب کــه از حمایت و 
پشتیبانی اکثریت اصالح طلبان نیز برخوردار شد )سرکار 
خانم زهرا شــجاعی(. هر دو اتفاق از این لحاظ اهمیت 
داشــت که تأکید مجددی بود بر تمایز گفتار سیاســی 

اصالح طلبان پیشرو.
همان طــور که بارها تأکید شــده پیوســتار گســترده 
اصالح طلبــان در درون خــود فراکســیون )جناح(های 
مختلف دارد: )محافظه کار، میانه رو و عملگرا و پیشرو(. 
از همــه گرایش هــای اصالح طلب، در ایــن انتخابات 
نمایندگانی نام نویســی کرده اند. آن چه این گرایش ها را 
از هم متمایز می کند از یک سو میزان گسترده و ژرفای 
انتقادی اســت که از وضع موجود دارند و از سوی دیگر 
راه حلی اســت که برای ایجاد تحــول مثبت در جامعه 
پیشــنهاد می کنند. اگر دقت کنیم، هر دو ثبت نام یک 

پیام محوری دارند: »رفع تبعیض و درخواست برابری.
این پیام محوری، هــم تحلیل ما از علل پیدایش وضع 
موجود را نشــان می دهد و هم راه اصالح آن را. آنچه 

خرید ۱۶ میلیون ُدز واکسن کوواکس با پول  ��
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سرمقاله

امروز جامعه ما را این قدر درمانده و ناامید و خشمگین کرده است، 
بیش از هر چیز احساســی اســت که در مورد اعمــال نظام یافته 
تبعیض و گستره و عمق نابرابری ها وجود دارد. تبعیض های اعمال 
شــده هم در قوانین و نظم حقوقــی حاکم ردپایی برای خود یافته 
و به گونــه ای خــود را تثبیت کرده اند و هم در مناســبات و توزیع 
فرصت ها خود را بازتولید کرده اند. البته برای دســتیابی به برابری 
فرصت ها، فقط رفع تبعیض و نگاه برابر به انســان ها داشتن کافی 
نیســت، الزم است زمین بازی نیز هم ســطح گردد. به طور مثال 
این که ما در انتخاب هایمان فقط به شایستگی افراد برای مسئولیت 
فکر کنیم و ویژگی های جنسی، مذهبی، قومی، وابستگی سیاسی 
و... آن ها در نظر نگیریم، الزم است اما کافی نیست. وضعیت فعلی 
برخی از قشــرها و گروه های اجتماعی ما، ناشی از مدت طوالنی 
اعمال تبعیض اســت. مثاًل اگــر بخواهید از میان افــراد باتجربه 
مدیریت، فردی را انتخــاب کنید، تعداد زنانی که در دایره انتخاب 
شــما قرار می گیرند به طور محســوس و معناداری کمتر از مردان 
است. اما این به دلیل فقدان شایستگی زنان برای مدیریت نیست، 
بلکه به دلیل تبعیض نظام یافته ای است که برای مدت طوالنی در 
انتخاب نکردن آن ها مبنا بوده است. اگر بخواهید رقابت در دنیای 
واقعی را با هدف رسیدن به برابری فرصت ها سامان بدهید، باید با 
اعمــال تبعیض مثبت به نفع قربانیان تبعیض، آن ها را در موقعیت 
برابر برای رقابت قرار دهید. دو نامزد اصالح طلب، در گفتار و رفتار 
تبعیض را سخت به چالش گرفته اند و ضرورت برابری شهروندان 
ایرانی را دوباره به خواســت محوری تبدیل کرده اند. به گمانم این 
بهترین محور برای بازســازی گفتار سیاسی اصالح طلبان در ایران 
اســت. ثبت نام این دو نامزد اصالح طلــب از زاویة دیگری نیز به 
مشخص و متمایزشدن گرایش های مختلف در میان اصالح طلبان 
کمک می کند. برای توضیــح این مطلب ناگزیر از طرح مقدمه ای 
هســتم. اگر به سخنان اصالح طلبان در مورد هدفشان از مشارکت 
در انتخابات توجه کنید، خواهیــد دید که هر کدام با دغدغه هایی 
وارد ایــن فعالیت ها شــده اند کــه می تــوان آن  را به صورت زیر 

دسته بندی کرد.
یکم( حفظ هویت و ارتقاء گفتار سیاســی. گروهی از اصالح طلبان 
باور دارند که مجموعه وقایع رخ داده و مجموعه طراحی های انجام  
گرفته، به گونه ای اســت که حاکمیت دوباره درصدد یکدست سازی 
خویش و آمادگی برای پشــت سر گذاشــتن یک دوره گذار است. 
از نظر آن ها هیچ زمینه ای برای مشــارکت دادن غیرخودی ها در 
اعمــال قدرت وجود ندارد و از این رو به جای تالش برای ســهیم 
شدن در قدرت باید به حفظ اســتقالل هویتی و گفتمانی خویش 
اندیشــید و برای آن برنامه ریزی کرد. از ایــن نظر به جای آن که 
بــه دنبال نامزدی بگردیم که از طرف حاکمیت تحمل می شــود، 
نامزدی را معرفی کنیم که تفاوت را نشــان داده و خواســته های 
اصلی را مطرح می کند. معرفی نامزد پیشرو و زنان می تواند چنین 

پیامدی داشته باشد.
دوم( ســهیم شــدن در قدرت از طریق جلب اعتماد حاکمیت. این 
گروه از اصالح طلبان باور دارند که تندروی هایی که توســط برخی 
از اصالح طلبان در طول ســال های گذشته صورت گرفته است و 
درگیری آن ها با هســتة اصلی قدرت و نهادهای منســوب به آن، 
حکومت را به هراس انداخته و موضع طرد و مقابله گرفته اســت. 
از ایــن رو راهی برای حضور اصالح طلبــان و انجام اصالحات باز 
نکــرده و کاماًل مقاومت می کند. از نظر آن ها گفتار و رفتار ما باید 
دوباره اعتماد را بازســازی کند و بتوان با پشــتوانه مردم در قدرت 
ســهیم شد و راهبردها و خط مشــی های بحران زا را تعدیل کرد و 
تغییر داد، البته این مســتلزم حذف برخی از شــعارها و خواسته ها 
و به رســمیت شناختن محدوده قدرت بخشــی از نهادهای مستقر 
خواهد بود. نامزد انتخاباتی این گرایش نباید شعاری یا خواسته ای 
طرح کند که ساختارشــکنانه تلقی شود. صبوری، مذاکره و گفتگو 
در درون ساختار قدرت را به عنوان روش طرح کند و به طور مداوم 
خود را از تندروها و رادیکال های اصالح طلب متمایز ســازد. البته 
او می تواند اصالحات را به صورت مجموعه ای از اقدام های »فنی« 
و تغییرهای »سیاســتی« به جای »سیاسی« معرفی کرده و دنبال 
نماید. خســتگی مردم از کشــمکش و تنش و لزوم عادی سازی 

زندگی از استدالل های این گرایش است.
ســوم( مقابله ملی با افراطی گری. تجربه مجلس یازدهم و ترکیب 
راهیافتگان آن، بســیاری را نگران خطری کرده که ممکن اســت 
با غلبه یکپارچه جریان راســت افراطی، کشــور را تهدید کند. از 
نظر آن ها جریان راست افراطی توسط ترکیبی از »خیال پردازی«، 
»مشــاوره نفوذی هــا« و »منافع مادی« پنهان شــده در پشــت 
»شعارهای ایدئولوژیک« هدایت می شــود. آن ها در مورد تناسب 
میان اهداف و ابزار نمی اندیشند و شعارهایی را که می دهند گاه باور 
کرده و مبنای عمل قرار می دهند. حاصل چنین حرکتی جز تنش، 
ویرانی، محدودیت و تنزل جایگاه جهانی کشــور، نخواهد بود. از 
نظر این گرایش چالش اصلی امروز ما میان »افراطیون راست« از 
یک سو و »عقال« از سوی دیگر است. از نظر آن ها در میان جریان 
اصولگرا، گرایش هایی وجود دارد که به تدریج دریافته که کشور را با 
خیال و شعار نمی توان اداره کرد. اصولگرایان معتدل البته به هستة 
اصلی قدرت از اصالح طلبان معتدل نزدیک ترند و راحت تر پذیرفته 
می شوند. نگاه بلندمدت دارند، از تنش زدایی استقبال می کنند، نظر 
کارشناســان را جدی می گیرند و دریافته اند که کشــور را به یک 
جناح خاص نمی توان سپرد و بقیه را به تعطیالت تاریخی فرستاد!

از نظر این گرایش باید فعاًل از بحث های تاریخی خودداری کرد و 
به آینده اندیشید. با موضعی که مردم دارند و با مقاومتی که هسته 
اصلی قدرت در مقابل اصــالح امور می کند، باید با جریان معتدل 
اصولگرا همراهی کرد و از افتادن کشــور در گرداب افراطی گری 
جلوگیری نمود. نجات کشور اولویت اول است و اصالح آن اولویت 
دوم. درست اســت که اینبار نوبت اصالح طلبان نیست، اما معنای 

آن سپردن امور به افراطیون هم نیست.
چهارم( واگذاری کامل قدرت و پاسخگو کردن آن. بخش کوچکی 
از اصالح طلبان معتقدند که حضور نیروهای بهبودخواه و معتدل در 
درون حاکمیت، توجیهی فراهم کرده است که جریانی که بیشترین 
قدرت و اختیار تصمیم گیری را دارد، از پذیرش نتایج اقدامات خود 

سرباز زند و گناه را بر گردن دیگران بیندازد.
پیشنهاد آن ها این است که بگذارید، یک بار دیگر یکپارچه کردن 
قدرت را بیازمایند. جایگاه کشــور در نظام جهانی به گونه ای نیست 
که بتوانند هــر تصمیم خطرناکی را بگیرند. به عالوه تأمین معاش 
مردم به آن ها اجازه ماجراجویی زیادی نمی دهد، شعار می دهند اما 
با نظام جهانی کنار آمده و می کوشند از جانب آن ها پذیرفته شوند. 
اداره امور در شرایط دشوار کنونی، آن ها را ناگزیر از محاسبه هزینه 
و فایده هر اقدامی می کند و این به معنای بازگشت »عقالنیت« در 
میان مدت خواهد بود. آن ها دیگر نمی توانند مشکالت را بر عهدة 
این و آن بگذارند و ناگزیرند برای جلوگیری از تنش مسئوالنه رفتار 
کنند. البته در میان مدت نیز همانگونه که در فاصله میان سال های 
84 تا 92 شــاهد بودیم، این یکپارچگی هم به طول نخواهد کشید 
و به زودی متوهمان و واقع گرایان در آن از هم جدا خواهند شــد؛ 
روشن اســت که پیشنهاد برآمده از این تحلیل، ایستادن و آگاهانه 

نظاره گر بودن است و نه معرفی نامزد و فعال شدن در انتخابات.
پنجم( تضمین بقا به عنوان منتقد مسالمت جو.این دیدگاه نیز روند 
طراحی شــده و زمینه های اجتماعی را برای پیروزی اصالح طلبان 
مســاعد نمی داند، اما معتقد است که شــرکت فعال در انتخابات و 
به دســت آوردن حداقلی از رأی مردم، حضــور اصالح طلبان را در 

عرصه سیاسی ایران تضمین می کند.
اگرچه شــما ممکن اســت چند سال با برچســب »بدون حمایت 
مردمــی« یا »اقلیت« بــودن مورد حمله قــرار گیرید اما همگان 
درمی یابنــد کــه حذف شــما ممکن نیســت و باید همزیســتی 
مســالمت آمیز را با اصالح طلبان تجربه کننــد. معرفی یک نامزد 
واحــد اصالح طلب و حمایت فعال از او، می تواند این خواســته را 
به خوبــی تأمین نماید. البته در میــان این گرایش جمعی نیز هنوز 
امیدوارند که اگر اصالح طلبان فعال عرصه انتخابات شوند و بتوانند 
همراهان خود را قانع کنند، پیروزی هم ممکن خواهد بود، به ویژه 
ضعف های متعدد رقبای انتخاباتی اصالح طلبان و شــناخت منفی 
که اکثر مردم از آن ها دارند. می تواند زمینه ســازی چنین پیروزی 

)هرچند با فاصله ای نه چندان زیاد( گردد.
این دســته بندی را طرح کردم تا بگویم کــه اگرچه این تفاوت ها 
تصریح نمی شــود، اما نمی توان آن را نادیــده گرفت. به گمانم در 
نهایت اصالح طلبان به هر یک از گرایش های پیش گفته که تمایل 
داشته باشــند از تثبیت هویت و اســتقالل گفتمانی خود حمایت 
خواهند کرد. به همین دلیل است که از اهمیت نامزد شدن زنان و 

پیشروان سخن می گویم.

استاندار خراسان شمالی؛

پوشش بیمه ای استان ۱۷ درصد از 
میانگین کشوری عقب تر است

اســتاندار خراسان شــمالی گفت : شاخص پوشش 
بیمه ای این استان طبق آمار حدود ۳8 درصد است 
و این در حالیست که میانگین کشوری پوشش بیمه 

ای به حدود ۵۵ درصد رسیده است.
به گــزارش اتفاقیه، یــه نقل از ایرنــا، محمدعلی 
شــجاعی در نشست شــورای برنامه ریزی استان 
خراســان شــمالی در بجنورد دلیــل پایین بودن 
شاخص پوشش بیمه ای در این استان را کم تعداد 
بودن واحدهای تولیدی و صنعتی شهرکها و نواحی 

صنعتی اعالم کرد.
وی اضافــه کرد : هم اکنون در این اســتان حدود 
۳4۰ واحدهــای تولیدی و صنعتــی  با حدود چهار 

هزار نفر اشتغال فعالیت دارد.
نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی دلیل 
باال بــودن آمار مدد جویان تحت پوشــش کمیته 
امداد و بهزیســتی را در این استان کم تعداد بودن 
واحدهای اشتغالزا بیان کرد و اظهارداشت : براساس 

آمار یک چهارم جمعیت این اســتان تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند.شجاعی  راهکار 
برون رفت از وضعیت فعلی استان را افزایش میزان 
سرمایه گذاری در حوره های تولیدی و اشتغالزایی 
اعالم کرد.طبق آمار رســمی هم اکنون حدود ۶۱ 
هــزار خانوار از حدود 2۳۰ هزار خانوار جمعیتی این 
استان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و 
این اســتان طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 
99 کمترین میانگین درآمدی را در بین خانوارهای 

شهری و روستایی به خود اختصاص داد.
با وجود پایین بودن میانگین درآمد خانوار در استان 
خراسان شــمالی طبق گزارش رســمی مرکز آمار 
ایران ؛ نرخ کاال و خدمات در این اســتان به دلیل 
ضعف زیرســاختی حدود چهار درصــد از میانگین 

کشوری باالتر است.
صدور ۷۶ مجوز بی نام سرمایه گذاری 

رییس شــورای برنامه ریزی استان خراسان شمالی 

گفت : برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و تسهیل در صدور مجوز، برای ۷۶ فرصت سرمایه 
گذاری مجوز بی نــام در حوزه های مختلف صادر 
شــد و تمام استعالم و محوزهای الزم نیز اخذ شده 

است.
شجاعی اظهارداشت : این برنامه در سال حمایت از 
تولید، مانع زدایی و پشتیبانی ها طبق رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب اســالمی انجام شــد و بخش 
خصوصی می توانند در کمترین زمان برای سرمایه 

گذاری در حوزه های مختلف وارد کار شوند.
نماینده عالی دولت در اســتان خراســان شــمالی 
خواهان تســهیل در امر جذب سرمایه گذاری شد 
و اظهارداشــت : ظرفیت های خوبی در این استان 
برای جذب ســرمایه گذاری وجود دارد و باید این 
ظرفیت ها به ســرمایه گــذاران بخش خصوصی 

معرفی شود.
براســاس آمار رسمی میزان سرمایه گذاری صنعتی 

در شــهرک های صنعتی خراسان شمالی درابتدای 
دولت یازدهم موسوم به دولت تدبیر و امید یکهزار و 
۱۳8 میلیارد ریال بود که این رقم هم اکنون به سه 
هزار و ۱9۷ میلیارد ریال رسید و احتمال می رود تا 
پایان در ماهها آینده با بهره برداری تعداد دیگری از 
پروژه های نیمه تمام صنعتی سقف سرمایه گذاری 

از این میزان نیز فراتر رود.
طبق ایــن آمار تعــداد واحدهای صنعتی اســتان 
خراسان شمالی تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید حدود ۱2۶ واحد صنعتی بود که تا پایان سال 
99 تعــداد واحدهای صنعتی اســتان به 29۵ واحد 

رسید و رشد بیش از 2.۵ برابری را تجربه کرد.

 با خروج علیرضا باغچقی از شورای شهر بجنورد و انتصاب 
وی از ســوی استاندار به ســمت مدیر کل دفتر شهری و 

شوراهای استانداری ، مریم سهرابی عضو علی البدل صرفا 
8۰ روز باقیمانده به شــورای پنجم در صحن شورا حضور 

خواهد یافت.گفتنی اســت ســهرابی در انتخابات ششمین 
دوره شورای اسالمی شرکت نکرده است.

رییس اتــاق اصناف مرکز اســتان گفــت: در پی 
مکاتبــات، رایزنی ها و پیگیری های مســتمر اتاق 
اصناف مبنی بر بازگشــایی وفعالیت مجدد تاالر ها ، 
کمیته امنیتی ، اجتماعی ستاد ملی مقابله با بیماری 
کرونا از روز ۶ خرداد ماه موافقت خود را در خصوص 
صدور مجوز فعالیت مجدد تاالر ها مشروط بر رعایت 
حداکثری پروتکل های بهداشــتی و نظارت دقیق بر 

اجرای ضوابط و دستورالعمل ها اعالم داشت.

مهــدی امیدوار در گفتگو با خبرنگار ما افزود: براین 
اساس مقرر شد در فضای باز تاالرها با در نظر گرفتن 
فاصله ۳ متر برای هر صندلی و تامین فضای 8متر 
مربع برای هرنفر ،حداکثر با ۳۰٪ ظرفیت فعالیت و 

پذیرش مشتری برای خدمات صورت پذیرد. 
امیــدوار عنوان کرد:همچنیــن در خصوص فضای 
بسته و مسقف تاالرها)سالن( عالوه بر الزام رعایت 
دســتورالعمل ها اعالم شــده در فضای باز، رعایت 

محدودیــت پذیرش مشــتری در شــهرهای قرمز 
حداکثــر تا ۱۵ نفر ، نارنجی 2۰نفــر، زرد ۳۰ نفر و 
در شــهر ها با شرایط آبی تا ۵۰ نفر الزم  و ضروری 

است.
شایان ذکر اســت جزییات، الزامات و پروتکل های 
بهداشتی مربوط به تاالرداران در سایت اتاق اصناف 
ایران و نیز ســایت مرکز بهداشت محیط کار وزارت 

بهداشت درج گردیده است.

معاون سیاســی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان 
شــمالی از پیش بینی هــزار و ۱۷۶ صندوق اخذ رای 

در استان خبر داد.
احمد برادران در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با 
تاکید بر برگزاری انتخابات با پیوســت سالمت مردم، 
گفت: تمامــی تمهیدات و مقدمات الزم برای کاهش 
دغدغه ســالمت مردم جهت حضور در پای صندوق 

های رای فراهم شده است.
برادران افزود: بنابر تصمیم ســتاد انتخابات کشــور و 
مدیریت بیمــاری کرونا زمان برگــزاری انتخابات از 
ســاعت ۷ صبح جمعه 28 خــرداد ماه تا 2 بامداد روز 

شنبه خواهد بود.
وی از افزایش ۱۰ درصدی تعداد صندوق های رای در 
استان نسبت به انتخابات دوره گذشته خبر داد و گفت: 
هزار و ۱۷۶ صندوق رای پیش بینی شــده است که با 
تاکید بر حفظ ســالمت مردم در صــورت نیاز امکان 

افزایش این تعداد وجود دارد.
بــرادران افــزود: عالوه بــر تمهیــد نیازمندی های 
بهداشتی الزم برای عوامل اجرایی در شعب اخذ رأی 
همچنین با تایید ســتاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
حضور یک نفر ناظر ســالمت و بهداشــت در شعب 

الزامی است.
رئیس ســتاد انتخابات استان خراسان شمالی با تاکید 
بر اینکه هر گونه تبلیغات در فضاهای بســته ممنوع 

است، تصریح کرد: فضاهای بسته ویژه عوامل اجرایی 
ســتادهای انتخابات خواهد بود که البته حداکثر تعداد 

این افراد 2۰ نفر است.
احمد برادران با بیان اینکه مراســم ها و تجمعات در 
فضاهــای باز و با رعایت فاصله اجتماعی و اســتفاده 
از ماســک خواهد بود، افزود: بنا بر مصوبه ستاد ملی 
کرونا دســتگاه های اجرایی باید فضاهای روباز خود 
مانند ســالن های ورزشی را به طور عادالنه در اختیار 

ستادهای انتخاباتی قرار دهند.
عقب ماندگی واکسیناسیون افراد باالی ۸۰ سال در 

خراسان شمالی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره 
به واکسیناســیون 8۱ درصد افراد باالی 8۰ سال در 
کشــور، گفت: این میزان در استان ۷۱ درصد بوده که 

علت آن خودداری این افراد از تزریق واکسن است.
سید احمد هاشمی نیز در ستاد مدیریت بیماری کرونا 
خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار 
شد، اظهار کرد: طی هفته گذشته تغییر خاصی در روند 
میزان بســتری ها نداشتیم و اکنون 2۷4 نفر در استان 

بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی ادامه 
داد: طی 24ســاعته گذشته و تاظهر روز 8 خرداد ماه، 
خوشــبختانه هیچ مورد فوتی به دلیل کرونا در استان 

به ثبت نرسید.

دکتر ســید احمد هاشــمی افزود: با بستری ۳8 بیمار 
جدید طی همین مــدت، هم اکنون 2۷4 بیمار دارای 
عالیم بیماری کووید ۱9 در بیمارســتان های استان 

بستری هستند.
وی افزود: روند کرونا به ثبات رسیده و با سرعت بسیار 

پایین کاهشی است.
هاشــمی تصریح کرد: طی هفته گذشته موارد مرگ 
ناشــی از بیماری کمتر 2۰ نفر بــوده که به صورت 

میانگین بین 2.۵ تا ۳ نفر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی ادامه 
داد: همچنان میزان مرگ و میر در ســنین باالی ۶۰ 

سال بیشتر است.
وی افــزود: نمونه گیــری ها و میزان مثبت شــدن 
تســت ها کاهش یافته که نشــان از کنترل کرونا در 

استان است.
هاشــمی در ادامه با اشاره به واکسیناسیون 8۱ درصد 
افراد باالی 8۰ سال در کشــور، گفت: این میزان در 
اســتان ۷۱ درصد اســت که علت آن خودداری افراد 

باالی 8۰ سال از تزریق واکسن است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها 
با اشــاره به انجام واکسن در روســتاها، بیان داشت: 
قطعــی برق در مراکز بهداشــت خصوصًا روســتایی 
مشکل ساز شده و باعث شــده در نگهداری واکسن 

مشکل داشته باشیم.

مدیر امور باغی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی گفت: پیش بینی می شود که در سال جاری 
از سطوح باغی آبی و دیم استان به طور میانگین تا 
۳۰ درصد کاهش تولید اتفاق افتد.پیش بینی کاهش 

۳۰ درصدی تولیدات باغی استان در سال جاری,
محمدعلی شــریکیان در گفتگو با عصراترک اظهار 
کرد: سطح باغات آبی و دیم خراسان شمالی حدود 
۵۱ هزار هکتار اســت که 2۵ درصد از این ســطح، 
باغات دیم هســتند که باردهی آنها به بارش باران 

وابسته است.
شــریکیان عنوان کرد: در سطح باغات دیم استان 
محصوالتی کم آب طلب از جمله انگور، باران، گل 
محمدی و شــماری از گیاهان دارویی از جمله زیر 

سبز کشت شده اند.

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که کم بارشــی 
ها و بروز خشکسالی بر میزان باردهی سطوح باغی 
بسیار اثر گذار است و موجب اُفت در تولید محصول 
می شود، اعالم کرد: پیش بینی می شود که در سال 
جاری میزان برداشت محصول از سطوح باغی آبی و 
دیم به طور میانگین تا ۳۰ درصد در مقایسه با سال 

گذشته کاهش داشته باشد.
وی افزود: پیش بینی می شــود در ســال جاری از 
ســطح باغات آبی اســتان تا حدود ۳۰ درصد و از 
ســطح باغات دیم اســتان تــا ۵۰ درصد کاهش 

برداشت محصول اتفاق افتد.
مدیر امور باغی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود که در 
سال جاری 2۱۵ تا 22۰ هزار تن محصول از سطوح 

باغی اســتان برداشت شود و این در حالی است که 
در سال گذشته ۳۱۵ هزار تن محصول از باغات دیم 

و آبی استان برداشت شد.
افزون بر این، وی به توســعه کشت گلخانه ای در 
اســتان نیز اشاره و عنوان کرد: تغییرات اقلیمی، کم 
بارشــی ها و مدیریت مصرف آب، کشت برخی از 
گیاهان را به محیط گلخانه ای هدایت کرده اســت 
که ریســک تولید در محیط گلخانه ای پایین تر از 

فضای باز است.
شــریکیان گفت: در حال حاضر در اســتان بیش از 
۷۵ هکتار گلخانه در مدار بهره برداری هســتند که 
بیشترین محصولی که در این گلخانه ها کشت می 
شــوند به کشت ســبزی و صیفی اختصاص یافته 

است.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی گفت: هم اینک به ۵۵میلیــارد ریال اعتبار 
برای خرید ســم و ســایر لوازم برای سمپاشــی در 
عرصه های طبیعی برای مبارزه با ملخ و ســن گندم 
در اراضی رها شــده مورد نیاز است.محمدرضایی در 
گفتگو با خبرنگارما خاطرنشان کرد : با توجه به این 
که ملخ ها زمســتان گذرانــی در ارتفاعات دارند، از 
اوایل اســفندماه فعالیت خود را به نوعی در ارتفاعات 
شــروع می کنند و به دلیل ســخت گذر بودن تردد 
در مناطق ارتفاعی اســتان، مبارزه با آفات ملخ نیز با 

کندی انجام می شود.
وی از مسووالن اســتان خواستار تامین اعتبار برای 
این مهم شد و گفت: باید هم اکنون با ملخ در عرصه 
های منابع طبیعی مبارزه کنیم تا به مزارع ورود پیدا 

نکنند چرا که خسارت زیادی وارد خواهند کرد.
مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی مبارزه با آفات ملخ را بر عهده بخش دولتی 
اعــالم کرد.مهندس رضایی در ادامه افزود: ۳۰ هزار 
هکتار از گندمزارهای کم بــازده در اراضی دیم این 
استان رها شده اند که علیه سن گندم باید سمپاشی 

شــوند، که مبارزه در این اراضی نیز بر عهده بخش 
دولتی اســت.وی گفت: سمپاشــی اراضی رها شده 
برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد آنان این زمین 
ها را رها کرده اند و برای خرید سم، سمپاش، قطعات 
یدکی، تعمیرات قطعات یدکی نیاز به اعتبار داریم که 

خواستار اختصاص به موقع آن هستیم.
مهندس رضایی افزود: اگر در دیمزارهای رها شــده 
سمپاشی نشــوند ســن ها به راحتی در گندمزار ها 
تغذیه و تخم گذاری مــی کنند و در نتیجه جمعیت 
سن پوره از افزایش چند برابری برخوردار خواهد شد.

مدیرراهداری و حمل و نقل جاده ای فاروج از حذف 
و اصــالح چهار نقطه پرتصــادف در محور اصلی و 

فرعی این شهرستان خبرداد.
مهندس جعفــری در گفتگو با خبرنــگار ما اظهار 
داشــت: نقــاط پرتصــادف در بزرگراه آســیایی و 
محورهای فرعی چری، یام و نجف آباد اصالح شده 

است.
وی گفت: به منظور ارتقای ایمنی تردد در جاده های 
این شهرســتان، سال گذشته اصالح شیب شیرواني 
در چهار کیلومتر از محورهای این شهرســتان اجرا 
شد.وی اجرای خط کشی سرد و گرم در 4۷ کیلومتر 
محور اصلی و فرعی، ایمن سازی و نصب حفاظ بر 
روی 2 دســتگاه پل بزرگ و ارتقاء و بهسازی حفاظ 
کنــاری و میانی به طول 2,8 کیلومتــر را از دیگر 

اقدامات در شهرستان عنوان کرد.
وی خاطرنشــان کرد: ســال گذشــته هزار و 8۵۰ 
عــدد عالئم ایمنی  و اخطــاری راه ها تهیه، نصب 
و بهسازی شده است و ۵۰ مترمربع تابلو اطالعاتی 

نصب شده است. 
مدیرراهــداری و حمل و نقل جاده ای فاروج گفت: 
تامین روشــنایی نقطه ای در دوربرگردان نجف آباد 
از دیگر اقداماتی است که برای تامین تردد کاربران 

جاده ای شهرستان انجام شد.
مهندس جعفری با اشــاره به اجــرای طرح ابرار در 
فاروج گفت: پارســال آســفالت وارتقاء محورهای 
روســتایی به طول پنج کیلومتر از محور پیرعلی در 

قالب طرح ابرار اجرا شد.
وی اظهار داشــت: تعریض  و ارتقــای محورهای 
روستایی به طول چهار کیلومتر، لکه گیری هندسی 

ســطح جاده ها به میزان 44 هزار و ۶۳9 مترمربع، 
تســطیح و تیغ زنی جاده های شــنی به طول ۱۵۰ 
کیلومتر، ترانشــه برداری ۱۰ کیلومتر از جاده ها و 
احداث 2 دســتگاه ابنیه فنی )پل( در محورهای یام 
و مســیر سلیمان آباد از دیگر اقدامات انجام شده در 

این شهرستان است.
مدیرراهداری و حمل و نقل جاده ای فاروج با اشاره 
به اجرای طرح زمستانه سال99 اظهار داشت: سال 
گذشــته راهداران شهرستان نســبت به برفروبی و 
عملیات راهداری در جاده ها به طول 2 هزار و ۱۷۵ 
کیلومتر اقدام کردند و در این زمینه 8۵۰ تن شن و 

نمک در جاده های استان پاشیده شده است.
اقدامات شاخص راهداری و حمل و نقل جاده ای 

فاروج در سال جاری 
مدیرراهداری و حمل و نقل جاده ای فاروج با اشاره 
به اهداف شاخص سال جاری گفت: در سال جاری 
۱۰۰کیلومتر خط کشــی ،تهیه ونصب و بهســازی 
2۰۰۰ تابلو عالیــم ایمنی جــاده ای ،رفع ۷نقطه 
پرتصادف، ایمن ســازی ۳ پــل برگر-خیرآباد- پل 
مرغزار،آســفالت ۱2کیلومتر محورهای روســتایی 
چشمه-شیرغان-خرق-بام  فرهادان-قوشخانه-آق 

در دستور کار این اداره است.
مهنــدس جعفری تصریح کرد: همچنین آســفالت 
4کیلومتــر محــور روســتایی امیــر آباد-جنجال 
آباد،تسطیح وتیغ زنی حاشیه جاده بطول ۱۵۰کیلومتر 
،ترانشه برداری 4کیلومتر محور روستایی آق چشمه 
٪شــیرغان ،احداث ۶ پل در محور آق چشــمه ٪ 
پســکن و... از دیگر اقداماتی است که در دستور کار 

این اداره قراردارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
گفت: تاکنون این شرکت ۱۵ میلیارد ریال غرامت به 
مشترکانی که از قطع ناگهانی برق خسارت دیده اند، 

پرداخت کرده است.
علــی رضا صبوری به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 
سال گذشــته ۳۰۰ گزارش درخواست غرامت مردم 
به این شرکت رسید و با بررسی هایی که انجام شد 

2۵۶ مورد تایید و به آن ها غرامت پرداخت شد.
وی افزود: در واقع  8۵درصد خســارت های مردمی 

تایید شده است.
وی گفت: همه ســاله در تبصــره ۱2 قانون بودجه 
پیش بینی می شود که از هر مشترک شهری ماهانه 
هزار و از هر مشــترک روســتایی ماهانه ۵۰۰ ریال 
دریافت و پوشــش بیمه ای ایجاد شود که از محل 

آن، این غرامت ها پرداخت می شود.
وی اظهار داشــت: چنانچه در نقطه ای  اضافه باری 
داشــته باشــیم و تجهیزات و لوازم به علت نوسان 
برق آســیب ببینند مشــترکین می توانند نسبت به 
ثبت اطالعــات الزم اقدام کنند تا غرامت به آن ها 

پرداخت شود.
مطالبات شرکت توزیع برق

صبوری در مورد بدهی های مشــترکان برق به این 
شرکت نیز گفت: مجموع بدهی های مشترکان برق  

۳2۰ میلیارد ریال اعالم شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۳۶ درصد این بدهی ها مربوط 
به بخش خانگی، ۳۳درصــد بخش عمومی، هفت 
درصد بخش خانگی، پنج درصد بخش صنعت و ۱9 

تا 2۰ درصد در بخش تجاری است.
وی با بیــان این که برق هیچ مشــترکی به علت 

پرداخت نکردن بدهی قطع نشــده اســت گفت: به 
لحاظ قانون هر مشترک که یک دوره از بهای برق 
را پرداخت نکند شــرکت برق پس از صدور اخطار 
برق و در صورت پرداخت نشــدن بهای برق در ۷2 

ساعت اقدام می کند.
صبوری گفت: اما تا کنون به علت وضعیت معیشتی 
مردم بویــژه در دوره کرونا قطع برق تقریبا به صفر 
رسیده است.  طبق ماده ۱2 قانون الحاق به هر یک 
از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های 
تابــع ذی ربط اجــازه داده می شــود مبلغی را که 
طبــق قوانین بودجه ســنواتی در قبوض گاز و برق 
برای هر واحد مســکونی و تجاری تعیین می شود، 
اخذ و صـرفًا جهـت بیمـــه خسارات مالی و جانی 
اعم از فــوت و نقص عضو و جبــران هزینه های 
پزشکی ناشی از انفجار، آتش سـوزی و مسـمومیت 
مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری 
گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه برگزاری مناقصه 
اقدام کننــد.از جمعیــت 8۶۳ هزار نفری اســتان 
خراسان شــمالی ۳۵۳ هزار و ۶98 خانوار مشترک 
شرکت توزیع برق هســتند که 84 درصد مشترک 
بخش خانگی و مابقی نیز در بخش خدمات، صنعت، 
کشاورزی و سایر مصارف هستند و طبق آمار رسمی 
حدود  99.9 از خانوارهای شــهری و روستایی این 

استان از نعمت روشنایی برق برخوردارند.
میانگین مصرف مشترکان خانگی برق 2۰۰ مگاوات 
است با احتســاب برق مصرفی مشــترکان بزرگ 
صنعتی از جمله پتروشــیمی، سیمان، ریخته گری و 
آلومینا، مصرف برق استان به ۳8۰ تا 4۰۰ مگاوات 

می رسد.

مدیر کل ثبت اســناد وامالک خراســان شمالی 
گفت: سال گذشته ۵4۳ سند تک برگ کاداستری  

در استان صادر شد.
امیدخیرخواه در گفتگو با خبرنگار ما افزود: صدور 
اسناد مالکیت موقوفات درسال 99 در مقایسه با 

سال قبل از آن ۵۷ درصد افزایش یافت.

مدیــر کل ثبت اســناد وامالک اســتان گفت: 
بــرای حفاظــت از موقوفات و احیــائ فرهنگ 
وقــف و ارائــه اطالعــات امــالک مربوطــه 
مطابق اســتاندارد های کاداســتر بایــد جانمایی 
 وتثبیــت دربانک اطالعات امالک ثبت اســتان 

اجرا شود.

مریم سهرابی عضو شورای شهر بجنورد شد

فعالیت مجدد تاالر های استان مشروط بر رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی

معاون سیاسی استاندار خبر داد؛

پیش بینی هزارو۱۷۶ صندوق اخذ رای در استان

پیش بینی کاهش ۳0 درصدی تولیدات باغی استان در سال جاری

نیاز ۵۵ میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه با ملخ و سن گندم

در سالجاری انجام گرفت؛

حذف چهار نقطه پرتصادف راههای شهرستان فاروج 

۱۵ میلیارد ریال خسارت قطعی ناگهانی برق در خراسان شمالی 

پرداخت شد

افزایش ۵۷ درصدی تثبیت مالکیت موقوفات 
سال گذشته 
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وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: اولین مرکز 
تبــادل داده )IXP( بین المللی ایران برای از بین بردن 

انحصار در واردات اینترنت، آماده ورود به مدار شد.
محمدجواد آذری جهرمــی در توئیتر خود از وارد مدار 
شــدن اولین مرکز تبادل داده )IXP( بین المللی ایران 
در منطقــه ویژه اقتصادی پیام، خبر داد که آماده ورود 

به مدار فعالیت شد.
وزیر ارتباطات افزود: این مرکز، مهم ترین زیرســاخت 
»رفع انحصار« واردات اینترنت در کشــور و اولین گام 

برای رفع انحصار است.
بــه گــزارش اتفاقیه به نقــل از ایرنــا، IXP یکی از 

مهم ترین زیرســاخت ها در حوزه فنــاوری اطالعات 
است که با کمک آن می توان داده های درون اینترنت 
را رد و بدل کرد. این داده ها از ســوی ســازمان ها و 
ســرویس دهنده های مختلفــی از جملــه ISP هــا 
)شــرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی(، CDN ها 
)شبکه تحویل محتوا( و اپراتورهای تلفن همراه تولید 
می شــود و به همین منظور نیاز اســت که این داده ها 
بین سرویس دهنده ها ردوبدل شوند و به مقصد برسند. 
محیط های تحت عنــوان IXP وظیفه دارند رد و بدل 

کردن اطالعات را به بهترین شکل انجام دهند.
آبان سال گذشته، وزیر ارتباطات گفت: تا پایان دولت 

اقداماتی برای برداشــتن انحصــار در حوزه دیتا انجام 
می شود تا شرکت ارتباطات زیرساخت انحصاری عمل 
نکنــد. »محمد جواد آذری جهرمی« افزود: با این رفع 
انحصار از تبدیل این شرکت به یک شرکت مخابرات 
دیگر جلوگیری شد و تا پایان این دولت، اقداماتی برای 

برداشتن انحصار در حوزه دیتا نیز انجام می شود.  
اینترنت کشور از طریق شــرکت ارتباطات زیرساخت 
وارد می شــود. وزیر ارتباطات قــول داده بود تا پایان 
 IXP دولت برای رفع این انحصار کاری کند. راه اندازی
می تواند انحصاری که سالهاست در شرکت زیرساخت 

وجود دارد را رفع کند.

قائم مقام وزیر صنعــت در امور بازرگانی گفت: نظام 
تولید متناسب با توزیع رشد نکرده است

قائــم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه 
خراب شــدن محصوالت کشــاورزی به دلیل قیمت 
پائین همه ساله، بارها تکرار می شود، علت اصلی این 
مشــکل را نامتناسب بودن رشــد کمی و کیفی نظام 

تولید صنعتی و کشاورزی با نظام توزیع دانست.
به گــزارش اتفاقیه و به نقل از ایســنا، محمدصادق 
مفتح در نشســت تخصصی بنکداران مــواد غذایی 
کشــور که به میزبانی شــیراز برگزار شد، با اشاره به 
اینکه میزان قابل توجهی پیاز تولیدی کشــاورزان در 
فارس و بخشــی از محصوالت تولیدی کشــاورزان 
کرمان به دلیل قیمت پائین این محصوالت و مقرون 
به صرفه نبود در حال خراب شدن است، متهم اصلی 
ایــن موضــوع را وزارتخانه هــای بازرگانی و صمت 
دانست و بر لزوم متناسب ســازی نظام های تولید و 

توزیع تاکید کرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان این که 
بخش زیادی از بازار و اصناف به ناحق در حال خروج 
از بازارند، گفت: برخی از مشــاغل جایگاه وجودی و 
فلســفه خودشان را از دست داده اند، تنها به این دلیل 

که ما توانایی بازتعریف فعالیت آنها را نداشتیم.
مفتح در بخش دیگری از ســخنان خــود بیان کرد: 
بنکداران مواد غذایی و بهداشتی به دلیل نقش مهمی 
که تامین ســبد غذ ایــی خانوار دارنــد باید اتحادیه 
کشوری داشتند تا به جای رقابت با یکدیگر همسو با 

هم و در کنار هم فعالیت کنند.
او عنوان کــرد: نظام فروش ما از ایــن رقابت هایی 
که بین بنکداران اســتان های مختلف است استفاده 

می کند و آنها در در مقابل هم قرار داده است.
مفتح با بیان اینکه بخــش اعظم هزینه ها در بخش 
توزیع مصرف می شود و در نظام توزیع ما پول دورریز 

و پولی که خروجی ندارد زیاد اســت، افزود: براساس 
تحقیقی که چند سال پیش انجام شد مشخص شد که 
در کشور ما هزینه زنجیره تولید معادل هزینه زنجیره 
توزیع اســت که این یک فاجعه است  و به طور قطع 
با شرایطی که پیش آمده االن نسبت هزینه تولید به 
هزینه توزیع 4۰ به ۶۰ اســت و هزینه توزیع بیشــتر 

شده است.
او گفت: اصناف باید اتحادیه کشوری تشکیل دهند و 
اتحادیه ای مثل بنکداران مواد غذایی که یک اتحادیه 
مفصلی است و تولید را به مصرف متصل می کند باید 

ملی و کشوری باشد.
مفتــح افزود: حذف یا تضعیف بنکداران به ضرر نظام 
توزیع کشــور اســت کاری که االن فروشــگاه های 
زنجیــره ای انجام می دهند حذف این اتحادیه اســت 
و اگر صنف بنکداران تغییر ســاختار ندهند و اتحادیه 

کشوری تشکیل ندهند به راحتی حذف می شوند.

مدیرعامــل هلدینــگ کاوه پارس گفــت: با تالش 
بنیاد مستضعفان، ســیمان حفاری چاه های نفتی که 
کاربرد زیادی در اســتخراج نفت از چاه های عمیق و 
پرفشــار دارد تولید شــد و ایران به عنوان تنها کشور 
در خاورمیانــه به جمع تولیدکنندگان این محصول در 

جهان پیوست.
بــه گزارش اتفاقیه بــه نقل از روابــط عمومی بنیاد 
مســتضعفان، »هاشــم نظام آبادی« افزود: ســیمان 
حفاری چاه های نفتی یکی از ملزومات مورد استفاده 
در صنعت نفت اســت که بنیاد مستضعفان موفق شد 
مجددا چرخه تولید آن را که به دالیلی طی چند سال 

گذشته در کشور متوقف شده بود، از سر گیرد.
وی ادامه داد: این ســیمان که هــم اکنون در یکی 

از کارخانه های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان در حال 
تولید اســت، به واســطه نوع روش تولید آن، دارای 
کیفیت منحصر به فردی است که نیاز صنعت حفاری 

ایران را تامین می کند.
نظام آبادی با بیان اینکه با تولید این محصول، واردات 
ســیمان چاه های نفتی قطع می شود، گفت: در حال 
حاضر سیمان حفاری تولید شــده در این شرکت در 
رده هــای مختلف )A, B, D, E, G( تولید می شــود 
و میــزان تولیــدات این ســیمان خــاص، عالوه بر 
تامین تقاضای بازار داخل، قابلیت صادرات به ســایر 

کشورهای فعال در صنعت نفت را دارد.
مدیرعامل هلدینگ کاوه پــارس با بیان اینکه تولید 
این محصول با هدف حمایت از صنعت نفت کشور به 

عنوان یک صنعت ملی در دستور کار قرار گرفته بود، 
افزود: ســیمان کالس E از مجموعه سیمان حفاری 
تولید شــده توسط بنیاد مســتضعفان، نوع خاصی از 
ســیمان چاه های نفتی اســت که در بخش حفاری 
چاه های عمیق و دارای فشــار باال استفاده می شود 
و امــروز تنها ایران قادر به تولید این محصول خاص 
در میان کشــورهای خاورمیانه است.به گفته وی، از 
ســرگیری تولید این نوع از سیمان خاص که کاربرد 
بســیاری در صنایع نفتی دارد، به همت متخصصان 
داخلی و مهندســان ایرانی انجام شده است و با تولید 
مجدد ایــن محصول، عالوه بــر جلوگیری از خروج 
ارز از کشــور، امکان ارزآوری حاصل از صادرات این 

محصول را نیز فراهم کرده است.

نتایج یک مطالعه تازه در اروگوئه حاکی از آن است که 
واکسن کروناویروس کروناواک می تواند خطر مرگ و 
میر ناشی از بیماری کووید-۱9 را تا 9۷ درصد کاهش 

دهد.
بــه گزارش اتفاقیه به نقــل از تجارت نیوز، یافته های 
اولیه در اروگوئه نشان می دهد: واکسن کروناویروس 
تولید چین موسوم به کروناواک می تواند خطر مرگ و 

میر را تا 9۷ درصد کاهش دهد.
در گزارش وزارت بهداشــت این کشور آمده است: در 

افرادی که دو دز از واکسن کروناویروس کروناواک را 
دریافت کرده اند، خطر آلوده شــدن به این ویروس تا 
۵۷ درصد و بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه 

تا 9۵ درصد کاهش پیدا می کند.
هرچند درمقایســه با واکســن های دیگــر و در حال 
اســتفاده تاکنون مطالعات کمتری در مورد اثربخشی 
واکسن کروناواک که در شرکت چینی سینوواک تولید 
شده وجود دارد و نتایج گزارش شده به طور گسترده ای 
متفاوت اســت اما با این وجود، این واکســن به طور 

گســترده ای در چین و در چندین کشــور دیگر مورد 
استفاده قرار دارد.

در گزارشــی که ماه گذشــته در شــیلی منتشر شد، 
مشخص شد: واکسن کروناواک در پیشگیری از عالئم 
بیماری کووید-۱9 و مرگ و میر ناشی از این بیماری 

به ترتیب اثربخشی ۶۷ و 8۰ درصدی داشته است.
واکسیناســیون کروناویروس در اروگوئه از ماه مارس 
آغــاز شــده و در بیــش از 8۰ درصد موارد واکســن 

کروناواک تزریق شده است.

یک کارشــناس اقتصادی گفت: اگر در حوزه های 
... اصالحات  اقتصــادی و  سیاســی، اجتماعــی، 
ساختاری صورت نگیرد، نمی توان انتظاری از تغییر 

وضعیت کنونی داشت.
کامران ندری در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
بخش عمومی غیردولتــی رقیب بخش خصوصی 
اســت، گفت: در حوزه قوانین کشــور، مشــکالت 
زیــادی وجود دارد و در طول ســال های گذشــته 
مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب 
کرده است که برخی از آن ها در بودجه سنواتی هم 
وجود نــدارد و به این قوانین، فــرا بودجه ای گفته 
می شــود که این موارد باید رفع شــوند و ربطی به 

دولت هم ندارد. 
وی افزود: البته دولت می تواند با شناسایی این موارد 

و ارائه الیحه، چالش های قانونی را رفع کند. خیلی 
از قوانین در کشــور چون قوانین پولی و بانکی بروز 
رسانی نشــده اند. قوه قضائیه آشنایی بسیار پایینی 
به مسائل اقتصادی دارد و دادگاه های تخصصی در 

این زمینه وجود ندارد. 
کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور از 
بسیاری از نظام های مالیاتی پیشرفته در دنیا عقب 
است و در حوزه شناسایی مودیان مالیاتی، محاسبه 
میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان مالیاتی 
با مشــکل مواجه اســت. همچنین، نظام حمایتی 
کشــور از جمله پرداخت یارانه ها نیز مشکالتی دارد 
و کســانی که نباید یارانه دریافــت کنند، به آن ها 
داده می شــود و بالعکس. عالوه براین، میزان یارانه 
دریافتی هم مشکالت یارانه بگیران را رفع نمی کند. 

برخی بانک ها منحل شوند 
ندری با اشاره به مشکالت نظام بانکی کشور گفت:  
یکســری از بانک ها باید منحل شوند و بانک های 
کشور از مقررات مرتبط با بانکداری گرفته تا اجرای 
آن ها توســط مدیران و کارکنان باید اصالح شود و 

مدیران بانکی از مدیریت حرفه ای دور هستند.
وی ادامه داد: بخش کشــاورزی هم با مشــکالت 
عدیده ای روبرو اســت و به صورت اصولی توسعه 
پیدا نکــرده که مصرف منابــع و آب در این حوزه 

بسیار باالست.
طبق گفته ایــن تحلیلگر اقتصادی، در ۵۰ ســال 
گذشته کشــور درگیر تورم دو رقمی بوده است اما 
هنــوز به یک اتفاق نظر درباره منشــاء و چگونگی 

مهار آن طی این مدت دست نیافته ایم.

اتاق بازرگانی تهران می گوید اگر دولت آینده به فکر 
حل مشکالت اقتصادی کشور است، باید برای شش 

حوزه مهم، راه حل های جدی ارائه کند.
بــه گــزارش اتفاقیــه به نقل ازایســنا، بر اســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته از ســوی وزارت کشــور، 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز 28 
خرداد امسال برگزار خواهد شد و دولت بعدی کار خود 
را از نیمه تابســتان آغاز خواهد کرد. هرچند تا پایان 
فرایند انتخابات مشخص نیست چه دولتی بر سر کار 
می آید و چه برنامه هایی برای اقتصاد خواهد داشــت 
اما فعــاالن بخش خصوصی در هفته های گذشــته 
طرح ها و برنامه هــای مدنظر خود و اولویت هایی که 
باید پیگیری شود تا مشکالت اقتصادی کاهش یابند 

را در چارچوب های مختلف ارائه کرده اند.
اتاق بازرگانــی تهران در جدیدتریــن گزارش خود 
از شــش محور مهم و کلیدی برای اصالح شــرایط 
اقتصادی کشــور یاد کرده و از دولت آینده خواســته 

برای حل آنها، برنامه ریزی هایی جدی انجام دهد.
تک رقمی کردن تورم نخســتین اولویت مطرح شده 

در این برنامه اســت. در ایــن تحلیل تورم باال یکی 
از اجزای مهم نبــود ثبات اقتصادی و کاهش قدرت 
خرید مردم اعالم شده که در نهایت به عدم قطعیت 
در اقتصاد کشــور منجر می شــود. انجام اصالحات 
ساختاری با کاهش مســتمر کسری عملیاتی بودجه 
دولت، تقویت استقالل بانک مرکزی، تاکید بر اعمال 
انضباط پولی و مالی و حذف زمینه های ایجاد عدم در 
اقتصاد کشور عواملی هستند که می توانند به کاهش 

تورم کمک کنند.
دومین محور به بهبود محیط کســب و کار با اولویت 
دهی به حذف موانع ظهور بنگاه های جدید اختصاص 
دارد. در این حوزه نیز تســهیل رویه ورشکســتگی، 
حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت، یکســان 
نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات، حذف موانع 
اداری و تقویت حاکمیت قانون به عنوان راهبردهای 

بهبود فضای کسب و کار مطرح شده اند.
افزایش رقابت پذیری اقتصادی دیگر خواســته مهم 
فعاالن اقتصادی از دولت آینده است. تجدید رویکرد 
در ســاختار شورای رقابت، یکســان سازی نرخ ارز، 

حذف الــزام قیمت گذاری، حذف یارانه های انرژی و 
تنظیم نظام تعرفه ای کشور اصلی ترین خواسته های 

مطرح شده در این بخش هستند.
چهارمین محور این برنامه با تجدید ساختار دولت با 
محوریت عدم ورود نفت به بودجه، کاستن از مالکیت 
دولتی، استفاده از نیروهای کارآمد کارشناسی، تقویت 
پاسخگویی و الزام دولت به انجام کلیه تعهدات بسته 
شده است و محور پنجم به کاهش بیکاری اختصاص 
دارد کــه باید در چارچوب آن، توســعه فرصت دهی 
به کارآفرینان جوان، تاکید بر توسعه بخش خدمات، 
تســهیل در جذب ســرمایه گذاری خارجی و توسعه 

فعالیت های صادرات پیگیری شوند.
ششــمین محور نیز به بهره بــرداری کارآمد و بهینه 
از منابع طبیعی و زیســت محیطــی اختصاص دارد 
که در چارچوب آن، اســتفاده از ابزارهای الزم برای 
کاهش وابســتگی به منابع آب، ایجاد محدودیت در 
تولیــد کاالهای فاقد مزیت رقابتــی و افزودن الزام 
برخــورداری از توجیه زیســت محیطی باید پیگیری 

شوند.
پیش بینــی روند تــورم در ســال ۱4۰۰ بــر مبنای 
اردیبهشــت امســال نشــان می دهد زودترین موعد 
رسیدن به تورم هدف 22 درصدی مهر ۱4۰۰ خواهد 
بود. حال  آنکه اگر تورم برمبنای ۱2 ماه گذشته ادامه 
پیداکند رسیدن به آن غیرممکن خواهد بود.به گزارش 
اتفاقیــه به نقــل ازاقتصادنیوز، تورم اردیبهشــت در 
سال جاری به کمترین رکورد خود در 2۰ ماه اخیر رسید. 
پیش بینی ها نشــان می دهد درصورتی که این روند تا 
پایان سال جاری ادامه پیدا کند در اسفند ۱4۰۰ رکورد 
کمترین تورم نقطه به نقطه در 4۵ ماه گذشته به ثبت 
خواهد رســید. به طور کلی پیش بینی تــورم در پایان 
امسال در سه روند امکان پذیر است. روند ماهانه، روند 
دو ماه گذشــته در سال ۱4۰۰ و ۱2 ماهه.   نخستین 
روند که به رشــد ماهانه قیمت ها در اردیبهشت اشاره 
دارد بیانگر کمترین حد تورمی در میان ســناریوهای 

سه گانه است.
ارزان ترین سناریوی تورمی در اسفند 14۰۰

در اردیبهشت سال جاری تورم اعالم شده توسط مرکز 
آمار برابــر با ۷/ ۰ درصد بود که در 2۰ ماه گذشــته 
رکورد کمترین تورم ماهانه به حســاب می آید. اکنون 
اگر در نظر بگیریم که تا پایان سال جاری قیمت ها هر 
ماه به اندازه اردیبهشــت افزایش پیدا کنند تورم نقطه 

به نقطه در آخر ســال برابر بــا ۵/ ۱۱ درصد خواهد 
بود. به عبارت دیگر تورم ماه اردیبهشــت سبب شده 
تا حداقل تورم پیش بینی شــده در اســفند برابر با ۵/ 
۱۱ درصد باشد. در صورتی که این فرضیه تحقق پیدا 
کند تورم نقطه به نقطه اسفندماه کمترین تورم در 4۵ 
ماه به حســاب می آید. از طرفی تورمی که سیاستگذار 
برای خرداد امسال به عنوان هدف گذاری تورمی تعیین 
کرده بود برابر با 22 درصد بوده است.محاسبات تورمی 
نشان می دهد در کمترین سطح پیش بینی ها نیز تورم 
خرداد در ســطح 22 درصد قــرار نخواهد گرفت و در 
این ســناریو  موعد دســتیابی به این سیاست کلی در 
مهــر ۱4۰۰ خواهد بود. به عبــارت دیگر با توجه به 
ســناریوی حداقلی، زمان رسیدن به تورم 22 درصدی 
که بانــک مرکزی هدف گذاری کــرده زودتر از مهر 

۱4۰۰ امکان پذیر نخواهد شد.
سناریوی میانه تورمی در پیش بینی تورم

روند میانگین تورم در سال ۱4۰۰، یعنی رشد متوسط 
قیمت ها در دو ماه فروردین و اردیبهشــت سال جاری 
می تواند روند میانه ای را برای تخمین رشــد نقطه به 
نقطه قیمت ها در اســفند ارائه دهد. این تورم در قاب 
ماهانه برابر با ۷/ ۱ درصد محاســبه شــده است. اگر 
این مســیر تا آخر امســال ادامه پیدا کند تورم اسفند 

برابر با ۵/ ۱8 درصد ثبت می شود.  آمار و ارقام نشان 
می دهد تورم هدف نیز که از سوی بانک مرکزی برابر 
با 22 درصد در نظرگرفته شده با این سناریو در بهمن 
۱4۰۰ عملی خواهد شــد. اما گران ترین حالت بررسی 
پیش بینی تورم زمانی اســت که رفتــار ۱2 ماهه این 

متغیر را اساس و بنای محاسبات خود قرار دهیم.
گران ترین سناریوی پیش بینی تورم

اگر تصور کنیم هر ماه تورم ماهانه ثبت شــده برابر با 
میانگین تورم در ۱2 ماه گذشته منتهی به اردیبهشت 
امســال باشــد تورم ماهانه معادل ۵/ ۳ درصد خواهد 
بود. این ســناریو حاصل گران تریــن حالت پیش بینی 
تورم در پایان ســال اســت. در این حالت تورم نقطه 
به نقطه در پایان ســال برابر بــا ۵/ 4۵ درصد بوده و 
دســتیابی به تورم هدف گذاری شــده غیر ممکن به 
نظر می رسد. به عبارت دیگر درصورتی که رفتار تورم 
تا پایان ســال جاری از گرانی های رقم خورده در سال 
پیش تبعیت کند در اســفند تورمی 4۵ درصدی شکل 
خواهد گرفت. بنابراین با توجه به ســناریوهای تورمی 
در حالت های مختلف بازه تورم در اسفند ۱4۰۰ از ۵/ 
۱۱ درصــد تا ۵/ 4۵ درصد بوده و در بهترین حالت و 
کم تورم ترین ســناریو زودترین موعد رسیدن به تورم 

هدف گذاری شده مهر ۱4۰۰ خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح کرد؛
رفع انحصار واردات اینترنت با افتتاح اولین مرکز تبادل داده بین المللی

نظام تولید متناسب با توزیع رشد نکرده است

توسط بنیاد مستضعفان انجام شد؛

ورود ایران به جمع کشورهای تولیدکننده سیمان حفاری چاه های نفتی

اثربخشی ۹۷ درصدی واکسن چینی در کاهش مرگ و میر کرونا

شرط بهبود اوضاع اقتصادی در 4 سال آینده

شش معضل مهم اقتصادی پیش روی دولت آینده

پیش بینی تورم پایان ۱400

معاون وزیر صنعت خبر داد؛

رشد تولید ۳۲ محصول صنعتی 
و معدنی در فروردین۱۴۰۰

معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: بررســی آمار تولید 
فروردین ماه ســال ۱4۰۰ نشان می دهد 
میزان تولید ۳2 محصول اصلی و منتخب 
بخــش صنعت و معدن نســبت به مدت 
مشــابه پارســال روند مثبت و افزایشی 

داشته است.
»ســعید زرنــدی« درباره رونــد تولید و 
صادرات در کشور با استناد به آمار مربوط 
بــه فروردین ماه ســال گذشــته، افزود: 
فروردین سال 99 به دلیل شیوع گسترده 
بیماری کرونا، وضعیت تولید، صادرات و 
غیره روند کاهشی داشــت که این روند 

متوقف شد.

معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت با 
تاکید بر رشــد تولیــد در بخش صنعت، 
خاطرنشــان کرد: در کاالهــای منتخب 
صنعتــی از 24 محصــول، بــه غیر از 
الیاف اکریلیک، در 2۳ محصول شــامل 
انــواع محصوالت لوازم خانگی)ماشــین 
لباسشــویی، یخچال، کولر و غیره( انواع 
خودرو ســواری و ســنگین، کاغذ، چرم، 
روغن موتور، فیبر و نئوپان رشــد تولید را 

شاهد بودیم.
زرندی درباره روند تولید در بخش معدن 
و صنایــع معدنی اظهار داشــت : در ۱۰ 
کاالی اصلــی و منتخب معدنی و صنایع 
معدنی نیز به غیر از آلومینا در 9 محصول 

از جمله فوالد، مس، آلومینیوم، ســیمان، 
کاشی و سرامیک رشــد تولید نسبت به 

مدت مشابه سال قبل به ثبت رسید.
ادامــه داد: صــادرات محصــوالت  وی 
غیرنفتــی نیز با ســه میلیــارد دالر در 
فروردین ماه و واردات به میزان 2 میلیارد 
و 8۰۰ میلیــون دالر، روند افزایشــی را 

تجربه کرد.
معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت با 
بیان اینکه در ماه نخســت ســال ۱4۰۰ 
بیش از 2 هزار جواز تاسیس، ۳4۷ پروانه 
اکتشــاف، ۳۰۶  پروانه   ۷۰ بهره برداری، 
پروانه بهره برداری معــدن و ۵۳ گواهی 
کشــف صادر شده است بیان داشت: همه 

موارد اشاره شده نسبت به فروردین 99 با 
رشد صدور مواجه بوده اند.

زرندی گفت: در ایــن مدت 4۰۷ کارت 
بازرگانی، بیش از ۱9 هزار و 8۰۰ پروانه 
صنفــی و 2 هزار نماد اعتماد الکترونیکی 
صادر شد که در این بخش هم شاهد رشد 
صدور مجوز نســبت به مدت مشابه سال 
قبل هســتیم.به گزارش اتفاقیه به نقل از  
ایرنا، سال گذشــته تعداد ۳۶2 شرکت و 
واحد تولیدی از بین یک هزار و ۱۱۰ واحد 
اصلی بخش صنعت و معدن موفق شدند 
رشد 2۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی در تولید 
محصوالت خود در مقایسه با سال 98 را 

به ثبت برسانند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که از 
روز )شنبه( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
اوراق  از ســهامداران،  )شســتا( برای حمایــت 

اختیارفروش تبعی حمایتی منتشر می کند.
به گزارش اتفاقیه به نقــل از تجارت نیوز، محمد 
شریعتمداری در حســاب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: »خوشــحالم در تداوم اقدامات شفافیت زا 
و ســودآورانجام شــده در وزارت تعاون، به مردم 

گزارش دهم، شســتا برای حمایت از سهام داران 
از امروز )شنبه، هشتم خرداد( اوراق اختیار فروش 

تبعی حمایتی منتشر می کند.
بــا توجه به موافقت هیات  پذیــرش اوراق بهادار 
در جلســه ۱9 بهمن ماه پارسال با پذیرش سهام 
شرکت ســرمایه  گذاری تامین اجتماعی )سهامی 
عــام( در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به 
احراز موارد تعیین شــده در مصوبه  مزبور از سوی 

آن شــرکت، از تاریخ 2۰ فروردین ســال جاری 
شرکت ســرمایه  گذاری تأمین اجتماعی به عنوان 
پانصد و ســی و هفتمین شرکت پذیرفته شده در 
بخش »هلدینگ چند رشــته ای صنعتی« گروه و 
طبقه »شــرکت های صنعتی چند رشته ای« با کد 
صنعت »۳999« و نماد »شستا، SHASTA« در 
فهرســت نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار 

تهران درج شد.

وزیر نیرو گفت: مجــوز الزم برای تامین ۱2۵ میلیون 
دالر منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون 
دوز واکســن کوواکس و انتقال این مبلغ به یک بانک 

اروپایی صادر شد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
نیرو، رضــا اردکانیان افزود: با پیگیری های مســتمر 

مجوزهای الزم برای صدور حواله ۱2۵ میلیون دالری 
از منابــع پولی ایران از بانک تجــارت عراق به بانک 
سوییسی برای تامین ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس 
)سبد واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی( 
اخذ شــد.وی ادامه داد: انتظار مــی رود تا پایان هفته 
ترتیــب اداری این کار انجام گرفتــه و به زودی این 

واکســن ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی ایران قرار بگیرد.

به گزارش اتفاقیه ۱2 اردیبهشــت ماه امسال وزیرنیرو 
گفت: ارز مورد نیاز خرید واکســن کرونا از روســیه از 
محل مطالبــات  ایــران از عراق تامیــن و به زودی 

نخستین پرداخت انجام می شود.

خبر مهم وزیر کار درباره حمایت از سهامداران

اختصاص ۱۲۵میلیون دالر از منابع مالی درعراق برای خرید ۱۶میلیون واکسن 
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اظهارات ساختار شکنانه در مناظره  به مراجع ذیربط گزارش می شود
قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون بررســی تبلیغات انتخابات: اظهارات ساختارشکنانه 
احتمالی هر یک از نامزد های ریاست جمهوری در مناظره های زنده تلویزیونی به نهاد های 
مســئول ذیربط گزارش می شــود. درباره مجادله احتمالی نامزد هــا در مناظره های زنده 
تلویزیونی به همه نامزد ها یادآوری کردیم که طبق قانون عمل کنند. تقاضای ما از نامزد ها 

این است که مفاد قانون را دقیق رعایت کنند./صداوسیما

اقدام عجیب کره شمالی برای مقابله با کرونا!
بر اساس گزارش ها، مقام های کره شمالی از فرط نگرانی از بابت همه گیری کروناویروس 

در این کشور، دستور نابودی گربه ها و کبوترها در مناطق مرزی را داده اند./ایسنا

وکیل حسن رعیت: موکلم اخاللگر نیست فقط 1۰۰۰ میلیارد بدهی دارد
قاضی: متهم منصورمعتقد، درباره دریافت تسهیالت از بانک مسکن که به حساب بانکی 
بابک زنجانی منتقل شــده و درباره مبلغ 2۶ میلیارد تومانی که به حساب بانک پاسارگارد 
وی واریز شــد توضیح دهد.معتقد )متهم و برادرزن رعیــت(: این رقم معادل 22 میلیارد 
است ،این پول به حساب من آمد، اما همان روز برداشت شد.خاکبازان )وکیل متهم حسن 
میرکاظمی معروف به حسن رعیت(: موکلم صرفا بدهکار است نه اخاللگر و سرجمع این 
بدهی ها 4۰ میلیون دالر است.نماینده بانک صادرات: میرکاظمی تنها ۱۳۰ میلیون دالر 
به بانک صادرات بدهکار اســت حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، 4۰ میلیون دالر عنوان 
می شــود. خاکبازان: نماینده دادستان معتقد اســت که ارز دریافتی به جای هزینه در خط 
تولید، صرف اجناس بنجل و واردات ضایعات شده درحالی که موکل بنده تولیدات خوبی 
به راه انداخته اســت، حال این موضوع می تواند با ارجاع به کارشناسی، راستی آزمایی شود 
چراکه میرکاظمی خط تولید به راه انداخته بود. نماینده دادســتان: بله، ایشــان خط تولید 

داشتند، اما خط تولید مهر های جعلی./فارس

مرتضی حیدری مجری مناظره های انتخاباتی شد
قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از انتخاب 

مرتضی حیدری به عنوان مجری مناظره های انتخاباتی خبر داد./باشگاه خبرنگاران

کدخدایی به آملی الریجانی درباره ردصالحیت ها تذکر داده بود؟
ســخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتشــار خبری در بی بی سی مبنی بر اینکه او به 
صادق آملی الریجانی درباره رد صالحیت ها تذکر داده است، گفت: هیچ گاه نباید به بنگاه 
دروغ پراکنی بی بی ســی اعتماد کرد. عباسعلی کدخدایی در توئیتی نوشت: بی بی سی 
همچنان دســت از دروغ پردازی بر نمی دارد، آن هم دروغ شــاخ دار و البته مثل همیشه 
دنبال ماهیگیری از آب گل آلود است. وقتی با سوء استفاده از دو واژه تذکر و متذکر شدن، 
آن را دســتمایه اخبار کذب قرار می دهد خود دلیلی است بر اینکه هیچ گاه نباید به این 

بنگاه دروغ پراکنی اعتماد کرد!/ایسنا

چه کسی خبر ردصالحیت جهانگیری را به او رساند؟ /دلیل ردصالحیت الریجانی و 
پزشکیان چه بود؟

اســحاق جهانگیری دراین باره در جمع روسای ستادهای انتخاباتی خود در سراسر کشور 
گفت که بعدازظهر دوشنبه یکی از مقام های امنیتی با حضور در دفترش، به او اطالع داده 
که چنین تصمیمی گرفته شده است. درمقابل معاون اول رئیس جمهور در کمال آرامش به 

مقام امنیتی حامل خبر می گوید از این تصمیم خوشحال است، اما آن را برای کشور زیانبار 
می داند.علی الریجانی، چهره شاخص دیگری که صالحیتش از سوی شورای نگهبان احراز 
نشد، از عدم  اعالم دالیل این شورا انتقاد کرد و گفت: »قائم مقام آقای جنتی گفته دالیل 

ردصالحیت ها را به کاندیداها ارائه کرده اند، درحالی که به من هیچ نگفتند.«

ابهام در برنده انتخابات وجود ندارد
مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:در خیابان یکطرفه یکدست 
کــردن حاکمیت تاختن، عالوه بر اینکه با روح قانون اساســی نظام جمهوری اســالمی 
سازگاری ندارد، بخش های زیادی از مردم را از مشارکت در حکمرانی و دخالت در سرنوشت 
خود دور می کند. این خطر، از خطرهای ناشــی از بحران اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی 
بیشتر است.تکلیف انتخابات ریاســت جمهوری ۱4۰۰ از هم اکنون روشن است و کسی 
در اینکه برنده نهائی این انتخابات کیســت ابهامی ندارد. مسعود پزشکیان دیگر داوطلب 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز اعالم کرده که دلیل عدم احراز صالحیتش به او 

اعالم نشده است./همشهری

فرصت بازگشت به مردم برای اصالح طلبان فراهم شده است؟
شرق نوشت: دولِت بعد از روحانی، دولتی بدون جامعه مدنی است و در برنامه هیچ کدام از 
نامزدهای راه یافته به رقابت های انتخاباتی هم سخنی از جامعه مدنی نیست. این یعنی ما 
باز با دولتی روبه روییم که باوری به مردم در قالب جامعه مدنی ندارد و در پی جامعه توده ای 
 است. پس در نهایت این دولت در بهترین حالت جامعه سیاسی مقتدری را شکل خواهد داد 

و تا حدودی هم چند سالی اوضاع اقتصادی سامان خواهد گرفت همین و بس.

یوسفیان مال: الریجانی با این رد صالحیت حذف نخواهد شد
عزت اهلل یوســفیان مال، نماینده پیشــین مجلس و از چهره های نزدیک به الریجانی در 
گفت وگو با »آزادی« گفت: »آقای الریجانی همیشه به قانون اساسی و قوانین و مقررات 
کشــور اعتقاد داشته و این طور نبوده که هر جا به سود او بود، جواب مثبت دهد و اگر در 
جایی به سود او نبود در مقابل قوانین بایستد. او در هر شرایطی پایبند به قانون و مقررات 
و قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران است و به همین خاطر بعد از رد صالحیت خود 
اعالم هم که هیچ اتفاقی رخ نداده که به تصمیم مغایر قانون ختم شود لذا همان طور که 
حق اعتراض را برای خودشان قائل نشدند، از مردم هم خواستند که پای صندوق ها حاضر 
شــده و رای بدهند. این نشان دهنده اعتقاد او به قانون است«. وی در پاسخ به اینکه بعد 
از این عدم صالحیت آینده سیاسی الریجانی چه خواهد بود؟ گفت: » ایشان االن مشاور 
رهبری و عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام هستند. همچنین کارهای دیگری را که 
رهبری به ایشــان ارجاع کرده اند، پیگیری می کنند. نباید این ردصالحیت شدن به معنی 
حذف الریجانی دانســت. مگر آقای سعیدی کیا بعد از رد صالحیت حذف شد؟! او رئیس 

بنیاد مستضعفان شد.«

خرید 1۶ میلیون ُدز واکسن کوواکس با پول ایران در عراق
وزیر نیرو از صدور مجوز تامین ۱2۵ میلیون دالر منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ 
میلیون ُدز واکسن کوواکس خبر داد. وزیر نیرو گفت: مجوز الزم برای تامین ۱2۵ میلیون 
دالر منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون ُدز واکســن کوواکس و انتقال این 
مبلغ به یک بانک اروپایی صادر شد. رضا اردکانیان افزود: با پیگیری های مستمر مجوز های 
الزم بــرای صدور حواله ۱2۵ میلیون دالری از منابع پولی ایران از بانک تجارت عراق به 

بانک سوییسی برای تامین ۱۶ میلیون ُدز واکسن کوواکس )سبد واکسن های مورد تایید 
سازمان بهداشت جهانی( اخذ شد. وی ادامه داد: انتظار می رود تا پایان هفته ترتیب اداری 
این کار انجام گرفته و به زودی این واکسن ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی ایران قرار بگیرد.

مصلحی:احمدی نژاد از من اطالعاتی را می خواست که فقط قابل ارائه به رهبری بود
حیــدر مصلحی وزیــر اطالعات دولت دوم محمــود احمدی نژاد در گفت وگو با ســایت 
»روزپــالس« از دوران وزارتش و رابطه این وزارتخانه با رئیس دولت گفته اســت. حیدر 
مصلحی در این گفت وگو ماجرای وزیرشدن خود را این گونه تعریف می کند: »در سال 88 
محمود احمدی نژاد من را صدا کرد و گفت می خواهم شما را به عنوان وزیر اطالعات معرفی 
کنم، بنده گفتم من روحانی هســتم و شما شخصی هستی، آخوند هم فقط زیر بار حرف 
آخوند می رود. وزارت اطالعات وزارت نظام اســت نه وزارت دولت برای همین گفتم اگر 
مقام معظم رهبری نظر داشته باشند من این سمت را می پذیرم«. او در پاسخ به این سؤال 
که عده ای می گویند احمدی نژاد و اطرافیانش عالقه زیادی به این وزارت دارند، شــرایط 
در زمانی که شــما وزارت اطالعات را تحویل گرفتید چگونه بود؟ عنوان کرد: »مشکلی 
که احمدی نژاد با من داشت با آقای محسنی اژه ای هم داشت. نگاه رئیس دولت دهم این 
بود که وزارت اطالعات وزارت دولت اســت. ایشــان توقع و انتظارشان این بود که برخی 
اطالعاتی که به دستگاه اجرائی و رئیس جمهور مربوط نبود را در اختیار داشته باشد. ما هم 
می دیدیم که این شدنی نیست چون برخی اطالعات در شأن رهبری بود و فقط ایشان باید 
در جریان قرار می گرفت اما احمدی نژاد در این موارد با بنده جروبحث زیادی داشت. ضمن 

اینکه ایشان در انتخاب افراد در بدنه وزارت نیز تأمالتی داشت«.

دیدار ویژه جهانگیری بعد از عدم احراز صالحیت
اسحاق جهانگیری پس از عدم تایید صالحیت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
به دیدار مادر خود رفت.اســحاق جهانگیری در پستی اینســتاگرامی نوشت:»مادر چون 
خورشیدی است که گرمی وجود او انرژی بخش انسان در هر سن و موقعیتی است. چندین 
سال است که به دلیل مشغله زیاد کمتر توفیق خدمت به مادرم را پیدا کردم. امروز جمعه 
فرصت خوبی دســت داد تا با ایشــان دیدار کنم. امیدوارم از این پس بیشتر بتوانم جبران 
زحمات و الطاف بی دریغ مادرم را نمایم، ان شاءاهلل. برای سالمتی و عزت روزافزون همه 

مادران دلسوز و مهربان سرزمینمان دعا کنیم.«

پیش بینی یک اصولگرا درباره انتخابات؛ دولت آینده 4 ساله خواهد بود
کنعانی مقدم درباه اینکه برخی به جریان اصالح طلبی تهمت می زنند که با معرفی نکردن 
نامزد انتخاباتی، سعی در تحریم انتخابات دارند، گفت: هر جریانی به مردم توصیه کند که 
وارد جریان انتخابات نشوند، باید خودش را از چارچوب ها خارج بداند؛ چرا که برخالف همه 
اصول قانون اساســی، رای مردم و مردم ساالری که جز ارکان حاکمیت ما است، را نقض 
کرده اســت؛ افرادی که به مردم توصیه می کنند که مردم وارد عرصه انتخابات نشوند، به 
مردم نیز جفا می کنند. یعنی کسی که رای نداده فردا نمی تواند مدعی شود که دولت آینده 
خوب یا بد عمل کرده است. کسانی که انتخابات را بایکوت می کنند، نمی توانند به عنوان 

مدعی و منتقد دولت آینده وارد عرصه سیاسی شوند.
وی درباره اینکه با تصمیم شــورای نگهبان جریان اصالح طلبی نماینده مدنظر خود را در 
انتخابات ندارد، گفت:  شورای نگهبان سیاسی برخورد نکرده و سعی کرده که بر اساس ُمّر 
قانون عمل کند و افرادی مثل الریجانی، دهقان، رستم قاسمی، سعید محمد و دیگرانی را 

که جزو جریان اصولگرایی و انقالبی بودند را هم رد کردند. ما به افرادی که تایید صالحیت 
نشده بودند، توصیه کردیم که درخواست حکم حکومتی کنند اما هیچکدام حاضر نشدند 
چنین کاری کنند؛ مثل دوره ای که آقای مهرعلیزاده و معین درخواست حکم حکومتی کرده 
بودند.دبیرکل حزب ســبز با بیان اینکه این نشان می دهد که این آقایان نیز رغبتی برای 
رقابت تنگاتنگ نداشتند؛ تاکید کرد: انتخابات دو مرحله ای می شود و رئیس جمهوری هم 
که انتخاب می شــود چهار ساله خواهد بود چرا که اگر رئیس جمهور حداقلی شکل بگیرد، 
دولت آینده نمی تواند مشکالت کشور را حل کند و چه بسا یک دوره بیشتر نتواند زمام امور 

را در دسترس داشته باشد.

نفتکش هورس رفع توقیف شد
کشتی نفتکش هورس متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران که از 24 ژانویه )یکشنبه 
۵ بهمن ۱۳99( تاکنون در آبهای اندونزی توقیف شده بود دیروز جمعه آزاد شد.این کشتی 
با حمایت همه جانبه مقامات ارشد کشور، پشتیبانی و کمک کنسولی وزارت امورخارجه و 
همکاری دستیار ویژه وزیر امور خارجه، پس از گذراندن موفق مراحل دادرسی، بعد از ۱2۵ 
روز، رفع توقیف شد.طبق اعالم شرکت ملی نفتکش ایران، پرسنل مجرب و متعهد نفتکش 
هورس در این مدت به رغم تحمل ســختی ها و دوری از خانواده، با فداکاری در دفاع از 
منافع ملی و حفظ جریان صادرات نفت و فرآورده های نفتی کشــور ایستادگی کرده و در 

پیگیری ماموریت خود عزم راسخی داشتند.

اگر مردم با صندوق رای قهر نکنند، اتفاقات به گونه دیگری رقم خواهد خورد
هاشمی با اشاره به این که امروز شورای نگهبان حرف خودش را زده است و مسئولیتش را 
انجام داده است اما این پایان کار نیست بلکه آغاز کار است، اظهار داشت: اختیار دست مردم 
است، آنان هستند که حرف آخر را می زنند معتقدم اگر مردم طبق تجاربی که در این 4۰ 
سال داشته ایم به گفته مرحوم هاشمی پای صندوق های رأی بیایند و قهر نکنند، اتفاقات به 
گونه دیگری رقم خواهد خورد.وی با بیان این اگر مردم نامزدی که مورد نظرشان است را 
انتخاب کنند در واقع حماسه خلق کرده اند، گفت: شورای نگهبان حرف خودش را زده است 
و مردم هم 28 خرداد می توانند حرف خودشان را بزنند، قرار هم نیست لزوماً حرف مردم با 

شورای نگهبان یکی باشد کما این که در سال 92 و ۷۶ متفاوت بود.

مجری مناظره های انتخاباتی مشخص شد
عضو کمیسیون بررســی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از انتخاب مرتضی حیدری به 
عنوان مجری مناظره های انتخاباتی خبر داد.سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون 
بررسی تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: اجرای مناظره های 
نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری در روزهای هفدهم، بیست و یکم خرداد ماه)دوشنبه 
و جمعه هفته آینده(و بیست و پنجم خرداد ماه )سه شنبه دوهفته دیگر(توسط آقای مرتضی 
حیدری انجام خواهد گرفت.به گزارش ایسنا، قاضی زاده پیشتر در تشریح جزئیات مناظرات 
تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری، گفته بود که ســه برنامه مناظره زنده 
تلویزیونی هر یک به مدت سه ساعت )۱8۰ دقیقه( بین نامزدها خواهیم داشت.مراسم قرعه 
کشــی مناظره های انتخاباتی دوشنبه شب هفته گذشته به صورت زنده از شبکه یک سیما 

پخش شد.
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