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سرمقاله

نکاتی از انتخابات ۱۴۰۰ که 
نباید مغفول بماند

ابوالفضل نوروززاده
درســخنان رهبر معظم انقاب اســامی درباره 
انتخابات ریاســت جمهوری، چند کلید واژه مهم 
وجود دارد که متاسفانه رسانه ها و حتی نیروهای 

انقابی بصورت گزینشی با آنها برخورد کرده اند
کلید واژه هایی همچون حماســه انتخابات، نعمت 
الهی، بن بســت شــکنی و برنــدگان و بازندگان 
انتخابات که درچند فراز مهم از زاویه بسط گفتمان 

رهبری به این کلید واژه ها می پردازیم.
متاســفانه رهبری در انتقال گفتمان خود به جامعه 
حتی دربیــن نیروهای انقاب هــم مظلوم واقع 
شــده اســت. بســیاری ازنیروهای انقابی جناح 
زده شــده اند. نیروهای انقابی نظام گرا تفســیر 
از رهنمـــودهای رهبری را فدای ســلیقه جناحی 

نمیکنند.
در ســخنان رهبر معظم انقاب حماسه انتخابات 
به مشارکت مردم باالی پیش بینی های مخالفین 
نظام تعبیر شده که نه تنها رییس جمهور منتخب 
بلکه نامزدهایی دیگر که تا پایان کار باقی ماندند، 
موثر بودند. کنار رفتن آقایــان رضایی ویا قاضی 
زاده هاشــمی نه تنها مهندسی شدن انتخابات را 
القا می کرد بلکه حداقــل دومیلیون از آرا انها به 
آرا باطله اضافه می شد و یا اصا به صندوق رای 

نمی رسید.
رهبرمعظــم انقــاب درســخنان هفتــم تیــر 
فرمودند:این انتخابات حقًا و انصافًا یک حماسه بود 
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سرمقاله

و تحلیلگرانی که چشــم به انتخابات ایران داشتند؛ فهمیدند 
چه اتفاق مهمی رقم خورد.

ایشان فعالیت هزاران دســتگاه تبلیغاتی از جمله رسانه های 
آمریکایی، انگلیســی و برخی کشــورهای مرتجع و روسیاه 
و بکارگیری تعدادی از عناصــر خائن ایرانی برای منصرف 
کردن مردم از حضور در انتخابات را در دنیا بی سابقه دانستند 
و افزودند: آنها به برخی بهانه ها مانند مشــکات معیشتی یا 
بعضی حوادثی که بعداً رخ داد مانند بحث احراز یا عدم احراز 

صاحیتها نیز امید بسته بودند.
ایشــان در جای دیگری افزودند: امید بیگانگان این بود که 
بر اثر این بهانه ها مشارکت در انتخابات به ۲۰ تا ۲۵ درصد 
برســد که این امید محقق نشد.رهبر انقاب، مسئله کرونا و 
تأثیر حدود ۱۰ درصدی آن بر مشارکت بر اساس محاسبات 
کارشناســان را نیز یادآور شدند و افزودند: با وجود همه این 
مســائل، مردم با صفوف پر شور و اظهارات پر انگیزه خود از 
ساعات اول صبح، حماســه عظیم و واقعی آفریدند و مشت 
محکمی بر ســینه تحریم کننــدگان و مخالفان و معارضان 
انتخابــات زدند.رهبر انقاب در مقایســه رفتــار نامزدهای 

انتخابات پس از رای گیری را یک نعمت الهی دانستند.
درایــن رابطه اولین کســی که به رئیــس جمهور منتخب 
درحالیکه هنوز نتایج نهایی نتخابات اعان نشده بود تبریک 
گفت آقای محسن رضایی بود. در حالی که برخی عناصر در 
حال تاش برای برافروختــن آتش نفاق بودند با این حال، 
محســن رضایی با بصیرت انقابی خــود پرونده این فتنه 

سازی را بست.
رهبر انقاب بــا تقدیر از برخورد خوب مســئوالن و دیگر 
نامزدهــای انتخابات با رئیس جمهــور منتخب گفتند: بعد از 
انتخابات و پیروزی نامزد مقبول مردم با رأی خوب و درصد 
باالی آراء، مســئوالن تراز اول و سایر نامزدها بسیار خوب 
برخورد کردند و با دیدار با رییس جمهور منتخب، تبادل نظر 
و پیــام تبریک، طمأنینه و آرامش روحی الزم در کشــور را 
نشان دادند.ایشان با مقایسه این رفتار متین با درگیری های 
پــس از انتخابات آمریکا، خداوند را به دلیل وجود این نعمت 
در کشــور شکر گفتند و افزایش این جهت گیریها را خواستار 

شدند.
نباید برنــده انتخابات را تنها یک فرد دانســت. نامزدهایی 
که رای نیاوردند هم برنده هســتند. عاوه بر آقای رییسی 
نامزدهایی که تا پایان ماندند ولی رای نیاوردند هم در کام 
رهبری جزو برندگان هســتند. در این صــورت چرا باید در 
جبهه انقاب برخی به انها انتقاد کنند که چرا ماندند و کنار 

نرفتند!
همانطــور که حضرت آقــا در تبیین برنــدگان و بازندگان 
انتخابات ۲۸ خرداد فرمودنــد: برنده انتخابات، ملت ایران و 
همه کسانی هستند که به شــور و هیجان انتخابات کمک 

کردند.
بنابراین نامزدهایی هم که رأی نیاوردند جزء برندگان هستند 
و در مقابل، بازنده انتخابات کســانی هستند که همه تاش 
خود را کردند که مردم را از صندوق رأی دور کنند اما مردم 
بــا حضور خود، آنهــا را طرد و امید و طمع شــان به نتیجه 

انتخابات را ناکام کردند.
ارائه برنامه و راهکار برای عبور کشــور از مشکات آنهم با 
شــعار »إِنَّ َمَع الُعسِر ُیســًرا« و اینکه امسال سال گشایش 
اســت در سخنان محســن رضایی بارها تکرار شد و برنامه 
های ایشــان برای بن بســت شــکنی از همه جلوتر بود. 

نامزدهای دیگر نیز از راهکارها وبرنامه صحبت کردند.
رهبر معظم انقاب برخی حوادث در جریان انتخابات را مایه 
تجربه و عبرت دانســتند و اظهار داشتند: در مناظره ها تنوع 
سایق مشاهده شد، در عین حال همه نامزدهای محترم بر 
خاف القاء دشمن در این مسئله هم نظر بودند که مشکات 
اقتصادی کشور راه حل دارد و بن بستی وجود ندارد البته یکی 
می گفت راه حل من درست است و دیگری می گفت راه حل 

من.
البتــه معظم له به بداخاقی ها ی برخــی نامزدها هم گله 
کردند.در نهایت این انتخابات نیز به همه فراز و فرودهایش 
و با همه طراحی های دشــمنان برای به حاشــیه رفتن آن، 
تبدیل به حماســه ای برای ملت ایران شد. حماسه ای که با 
فداکاری همــه رای دهندگان و نامزدهای انتخاباتی محقق 
شــد. در این میان، آنچه اکنون مهم است هم افزایی همه 
نیروهای انقاب برای عبور از بحران ها و چالش هایی است 
که کشــور گرفتار آن اســت. مردم و دلسوزان نظام حماسه 
سیاسی را رقم زدند، اکنون زمان آن رسیده که دولت انقابی 
با استفاده از همه ظرفیت ها حماسه اقتصادی را برای ملت 

محقق کند.

با حضور قائم مقام کمیته امداد صورت گرفت؛

واگذاری ۲۱ واحد مسکونی به مددجویان 
استان خراسان شمالی

بــا حضورقائم مقام کمیته امداد ۲۱ واحد مســکونی به 
همــراه لوازم ضــروری زندگی به مددجویان اســتان 

خراسان شمالی تحویل شد.
به گزارش اتفاقیه، مراســم واگذاری ۲۱ واحد مسکونی 
در منطقه محروم »کالشور« خراسان شمالی، با حضور 
قائم مقــام کمیته امداد و نماینده ولی فقیه در اســتان 

خراسان شمالی برگزار شد.
مصطفی خاکسار، قائم مقام کمیته امداد در این مراسم 
با تقدیر از همراهی بنیاد مســکن، گروه های جهادی و 
خیران برای ساخت این واحدهای مسکونی گفت: بیش 
از ســه میلیارد و 37۰ میلیون تومان برای ساخت این 
پروژه مسکونی هزینه شد که از این میزان ۱.۵ میلیارد 
تومان از منابع کمیته امداد، یک میلیارد و 47۰ میلیون 
تومان از ســوی بنیاد مســکن و مابقی از سوی گروه 

صنعتی گلرنگ تامین اعتبار شد.
وی بــه اقدامــات انجام شــده بــرای تامیــن اثاثیه 
منزل مددجویان اشــاره کرد و ادامــه داد: برای تمام 
خانواده هایی که امروز صاحب مســکن شــدند، لوازم 
ضروری منزل خریداری شده و به آنان واگذار می شود.

قائم مقام کمیته امداد خاطرنشان کرد: برای خرید لوازم 
ضروری شامل اجاق گاز،  فرش و آبگرمکن واحدهای 
مســکونی ۱۸۰ میلیــون تومان هزینه شــده اســت. 
همچنین برای تامین ۲۱ دستگاه یخچال مورد نیاز این 
مددجویان بیش از ۱۰۵ میلیون تومان اعتبار از ســوی 

شرکت گلرنگ اختصاص یافت.

خاکســار مجموع اعتبارات هزینه شده در حوزه تامین 
لــوازم ضروری این مددجویــان را ۲۸۵ میلیون تومان 

عنوان کرد.
ساخت ۳۶۰۰ منزل برای مددجویان کمیته امداد 

خراسان شمالی
قائم مقام کمیته امداد امام )ره( کشــور گفت : براساس 
برنامه ریزی عملیات ســاخت ســه هزار و ۶۰۰ واحد 
مســکونی برای مدد جویان کمیته امداد در این استان 
در دستور کار قراردارد و پیش بینی می شود که حداقل 
در یک پروســه زمانی ۲ ساله این واحدها تکمیل و در 

اختیار مدد جویان این استان قرار گیرد.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( کشــور اولویت 
اصلی برنامه های این نهاد حمایتی را ســاخت مسکن 
بــرای مدد جویان اعــام کرد و گفــت: کمیته امداد 
برای خانه دار شــدن تمام مددجویان با همراهی دولت 
اقدامات زیادی انجام داده که این روند تا انتهای پروژه 

ادامه خواهد داشت.
خاکسار اظهار داشت: در سال های اخیر کمیته امداد با 
همراهی دولت و خیرین گام های موثری برای ساخت 
مسکن برای مدد جویان برداشت و این روند تا خانه دار 

شدن تمام مدد جویان باید ادامه یابد.
 خاکســار با قدردانــی از ورود خیرین به امر مســکن 
سازی مددجویان تحت پوشــش این نهاد اظهارداشت 
:  نیکوکاران در ســال های اخیر مشارکت خوبی داشته 
انــد اما باید با برنامه ریزی از ظرفیت و پتانســیل آنان 

بیشتر بهره ببریم.
خاکسار در بخش دیگری از سخنانش بر محوطه سازی 
و حصارکشــی جایگاه های دام واحد های مســکونی 
افتتاح شــده در روز جاری در شهرستان مانه و سملقان 
تاکیــد کرد و گفت: به ازای هر واحد  مســکونی 3۰۰ 
میلیون ریال اعتبار باید درنظر گرفته شــود، این میزان 
اعتبار توســط کمیته امداد و با مشــارکت نیکوکاران، 
کمک خیرانه شــرکت صنعتی گلرنگ و بنیاد مسکن 

انقاب تامین می شود.
وی افــزود: تامین خدمات آب، بــرق و گاز واحدهای 
مسکونی افتتاحی نیز برای مددجویان کمیته امداد امام 

)ره( خراسان شمالی شد.
قائم مقام کمیته امداد کشــور بر تامین فضای آموزشی 
در روســتای کالشــور نیز تاکید کرد و گفت: از وزارت 
آموزش و پرورش و نوســازی مدارس خراسان شمالی 
خواســت تا نسبت به اســتقرار فضای آموزشی در این 

منطقه مساعدت کنند.
مدیر کل امداد اســتان نیز در این مراسم با بیان اینکه 
هنوز روند خدمات رســانی در ایــن منطقه ادامه دارد، 
گفت: اهالی این شهرک همچنان نیازمند رفع مسائلی 
نظیر فضای نگهداری دام های خود هســتند که قرار 

است با کمک  دستگاه ها و خیران انجام شود.
الهی راد تصریح کرد: عملیات زیرســاختی برای تامین 
محل دام و تکمیل مدرســه و ایجاد فضای مناســب 

تحصیل فرزندان از نیازهای مهم این شهرک است.

بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران خراسان شمالی 
از بین می رود

معاون توســعه مدیریت استاندار خراسان شمالی گفت: 
فرش قرمز برای سرمایه گذاران پهن کرده و با شوق به 
اســتقبال آنان می رویم؛ همچنین تمام بروکراسی های 

اداری در مسیر آن ها از بین خواهد رفت.
علی بیگ زاده در مراسم افتتاح ۲۱ واحد مسکونی مدد 
جویان خراسان شــمالی در روستای کالشور شهرستان 
مانه و ســملقان اظهار کرد: انقاب اسامی در راستای 
آرمان های امام راحل که همان محرومیت زدایی است 
حرکت کرده و تا کنون هم دستاوردهای خوبی را برای 

نقاط محروم کشور به ارمغان گذاشته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی 

با اشاره به بهره برداری از ۲۱ واحد مسکونی مددجویان 
کمیته امداد اســتان، ادامه داد: این اقدام نمادی از کار 

بزرگ، جهادی و بسیار ارزشمند است.
وی با اشــاره به اهمیت حضور سرمایه گذاران تصریح 
کرد: خراســان شــمالی با تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها 
آمادگی حمایــت همه جانبه از تمام ســرمایه گذاران 
در هــر حوزه ای را دارد.بیگ زاده در انتها با تشــکر از 
مشــارکت گروه صنعتی گلرنگ  در ساخت واحدهای 
مســکونی کال شــور، نسبت به ســرمایه گذاری این 
شرکت در استان استقبال کرد و گفت: فرش قرمز برای 
ســرمایه گذاران پهن کرده و با شوق تمام به استقبال 
آنــان خواهیم رفت ضمن آنکه تمام بروکراســی های 

اداری در مسیر آنها هم حل می شود.

رئیس اداره بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبــی حــوزه مدیریت منابــع آب مانه و ســملقان، 
مهندس نعمت احمدی در این نشســت اعام کرد: 
در شــرایط کنونی میزان آورد رودخانه سد شیرین 
دره نســبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش 
پیــدا کرفته و جهت مدیریت مصرف و صرفه جویی 
ناچار به کاهش خروجی آب سد برای مصارف شرب، 
کشــاورزی و صنعت و حقابه زیســت محیطی، می 

باشیم.
به گــزارش اتفاقیه؛ نشســت اطاع رســانی ویژه 
مدیران عامل تشکلهای آب بران دشت مانه با توجه 
به کاهش شــدید بارندگی و منابع آب اســتان، به 

مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب در محل 
سد شــیرین دره برگزار شــد و زنگ خطر کم آبی 

در این منطقه رسما برای کشاورزان به صدا درآمد.
وی بــه نمایندگان کشــاورزان ایــن منطقه اعام 
کرد: اگر سد شــیرین دره نبود کشاورزی منطقه در 
این شرایط خشکســالی و بحران شدید کم آبی، با 

مشکات فراوانی مواجه می گردید.
وی افزود: سد شیرین دره از پیامدهای بحران شدید 
کم آبی در این منطقه کاســته اســت و الزم است  
کشــاورزان در اســتفاده بهینه از منابع آب این سد 

حداکثر صرفه جویی و همکاری را داشته باشند.
احمدی به مدیران عامل تشــکلهای آب بران اعام 

کرد: بحران کم آبی در سال جاری بسیار جدی و پر 
اهمیت است و کشت شــالی با توجه به بحران آب 
هیچ گونه توجیه ندارد و بر اساس تصمیمات استانی 

محدود گردیده است.
وی تاکید کرد: رعایت مــدار آبی و صرفه جویی و 
استفاده از روش های نوین آبی بیش از پیش اهمیت 
داشــته و این موارد الزم است توســط کشاورزان 

رعایت شود.
 ســد شــیرین دره بزرگترین ســد خاکی در استان 
خراسان شمالی است که عاوه بر تامین آب اراضی 
کشاورزی پایین دست آب شرب شهر بجنورد مرکز 

این استان را نیز تامین می کند.

ســارا جمشیدی که با ۱3 سال ســن از شهرستان 
بجنورد، جوان ترین داوطلب کنکور سراسری ۱4۰۰ 
لقب گرفت ، برای رقابت در آزمون گروه آزمایشــی 

علوم تجربی آماده شد.
رییس اداره ســنجش و پایــش کیفیتی آموزش و 
پرورش خراســان شمالی گفت: این داوطلب کنکور 
۱4۰۰ متولد ۱۱ مرداد ۱3۸7 اســت که در آزمون 
گروه آزمایشــی علوم تجربی که روز جمعه برگزار 

می شود، به رقابت خواهد پرداخت.
ســعید ســیدی درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه 
کرد: این دانش آموزان پس از پایان پایه اول ابتدایی 
با  دریافــت مجوز از وزارت آمــوزش و پرورش با 
جهشی ســه پله ای مقاطع )دوم، ســوم و چهارم( 

در دومین ســال تحصیلی خود درپایه پنجم ابتدایی 
نشســت و درسال جاری در سن ۱3 سالگی در پایه 
دوازدهم موفق بــه اخذ دیپلــم و داوطلب کنکور 

سراسری شد.
به گفته وی این داوطلب کنکور سراسری ۱4۰۰ در 
دبیرستان شاهد نجابت شــهر بجنورد مرکز استان 

خراسان شمالی تحصیات خود را به پایان رساند.
سارا جمشــیدی که از کودکی به عنوان یک نخبه 
مطرح بود در چهار سالگی قادر به خواندن و نوشتن 
به ۲ زبان فارســی و انگلیســی بود و پس از ورود 
به مدرســه  و بر دروس ابتدایی تــا پایه چهارم، بر 
ریاضیات تا پایه پنجــم، آناتومی بدن، بیماری ها، 
علوم، جانورشناســی و گیاه شناسی تسلط دارد.این 

کــودک هم چنین بر جغرافیــای کامل ایران و 4۰ 
کشــور و تاریخ ادبیات ایران هم تســلط دارد و ۱7 

سوره از قرآن کریم را نیز حفظ است.
سیدی با بیان اینکه در کنکور ۱4۰۰ در این استان 
۱۶ هزار و 7۸3 دانش آموز اســتان در کنکور رقابت 
می کنند، گفت: از این تعداد ۱۰ هزار و 3۲ نفر دختر 

و ۶ هزار و 7۵۱ نفر پسر هستند.
وی افزود: امروز نیز هزار و ۸۹4 نفر کنکور سراسری 

هنر در خراسان شمالی در حال رقابت هستند.
سیدی یادآور شد: برای دانش آموزان پشت کنکوری 
ســال جاری که آزمونشان از فردا نهم تیرماه شروع 
می شــود، ۹4 حوزه برای برگزاری آزمون با رعایت 

پروتکل های بهداشتی سازماندهی شد.

مدیر کل امور عشــایری خراسان شمالی از بدهی ۱۰ 
میلیارد ریالی این اداره کل به تشــکل های عشایری 

برای تامین آب مورد نیاز عشایر این استان خبر داد.
محمدرضا قلی پور در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به 
اینکه این بدهی از ســال گذشته تاکنون است، گفت: 
با توجه به خشکســالی اتفاق افتاده بیشتر منابع آبی 
عشــایری خشک شده و یا تاحدودی کم آب شده اند 
و مجبور هســتیم این کمبود را توسط آبرسانی سیار 

جبران کنیم.

وی افزود: در حال حاضر آبرســانی به عشایر خراسان 
شــمالی توسط ۱3 دســتگاه تانکر آبرسان به صورت 

سیار جبران می شود.
قلی پور ادامه داد: در حال حاضر برای تامین آب شرب 
عشــایری مشکل چندانی وجود ندارد و مشکل اصلی 

تامین آب مورد نیاز دام های عشایری است.
وی با تاکید بر اینکه تاحدودی مشکل تامین آب حل 
شــده است، تصریح کرد: اما مشــکل اصلی موضوع 
اعتباری است که از سال گذشــته تاکنون از سرمایه 

تشکل ها برای خرید آب استفاده کرده ایم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون برای تامین 
آب به تشــکل های عشایری مبلغ یک میلیارد تومان 
بدهکار هســتیم و نیاز به حمایت های مسئوالن در 

این زمینه داریم.
وی تاکیدکرد: این اداره کل برای پرداخت بدهی خود 
به تشــکل ها بابت تامین آب نیاز حمایت ۱۰ میلیارد 
ریالــی و به غیر از آن برای تامیــن آب مورد نیاز به 

کمک 3۰ میلیارد ریالی دارد.

مدیر جهادکشــاورزی شهرستان مرزی رازو جرگان 
گفت: در سال زراعی جاری میانگین تولید کلزا در هر 
هکتار حــدود ۶۰ درصد کاهش یافت به گونه ای که 
میانگین برداشــت کلزا در هر هکتار از پنج تن سال 

گذشته به ۲ تن در سال جاری رسید.
آشرمحمد یزدانی افزود : در سال جاری ۱۲7 هکتار از 
اراضی کشاورزی زیر کشت محصول کلزا قرار گرفت 
که میانگین برداشــت ما حداقــل ۶۰ درصد کمتر از 
سال قبل اســت و این کاهش تولید خسارت شدیدی 

به کشاورزان وارد کرد.
وی اضافه کرد : در ســال جــاری ۲7 هزار هکتار از 
اراضی کشــاورزی، زیر کشت گندم رفت که میانگین 

برداشت محصول در هر هکتار کمتر از یک تن پیش 
بینی می شــود به طوری که برآورد ما تولید ۱۸ هزار 
تن گندم اســت و این در حالیست که در سال گذشته 
در همین ســطح زراعــی حدود 3۸ هــزار تن گندم 

برداشت شد.
وی با اشــاره به کاهش تولید علوفه در شهرســتان، 
گفت: هم اکنون بسیاری از کشاورزان در تامین علوفه 
مورد نیاز دام های خود مشــکل دارند و خشکســالی 
باعث شــده اســت که این روزها شاهد کاهش تولید 
گوشــت قرمز، شــیر و ســایر لبنیات در بخش دامی 

شهرستان باشیم.
خســارت ۸3۰ میلیارد ریالی خشکسالی به کشاورزی 

شهرستان رازوجرگان
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رازوجرگان گفت: در 
سال جاری براســاس برآورد اولیه تاکنون خشکسالی 
۸3۰ میلیارد ریال به محصوالت زراعی ، باغی و دامی 
این شهرستان مرکزی خســارت زد که بیشترین آن 

مربوط به افت محصوالت زراعی بود.
آشــر محمد یزادانی افزود: از این میزان ۵۶۰ میلیارد 
ریال به محصوالت زراعی و ۲7۰ میلیارد ریال نیز به 
محصوالت باغی وارد شــد و پیش بینی می شــود با 
احتساب خســارت های ناشی از خشکسالی بر قیمت 
دام و حتــی تولید محصوالت دامی این خســارت ها 

بیشتر شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان شــیروان در خراسان شمالی گفت: نفوذ آب 
ناشــی از بارندگی موجب ایجاد شکاف در بدنه غارهای 
هنامه شــد و احتمال ریزش ایــن اثرتاریخی و ماندگار 
قرون اولیه اسامی وجود دارد.میثم زارع در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بارندگی های سال گذشته 
شکافی عمودی و عمیق در بدنه کوه ایجاد کرده و هر 
لحظــه امکان ریزش این اثر تاریخــی وجود دارد و  به 
همین دلیل امنیت گردشــگران در بازدید از این غارها 

در  معرض خطر قرار دارد.وی اضافه کرد : در بازدید تیم 
زمین شناســی دانشگاه دولتی بجنورد توصیه شد تا هر 
چه سریعتر برای تخریب این آثار تاریخی ، باید مرمت 
بر روی آن با تزریق ســیمان صــورت گیرد که اجرای 
این طرح نیاز به اعتبار دارد.رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرســتان شیروان افزود: 
روان آبهای ناشــی از بارندگی که از باالی کوه به بدنه 
غارها وارد می شود موجب ریزش و فرسایش غارها شده 
است و هدایت روان آبها در باالدست کوه باید در اولویت 

قــرار گیرد که در این خصوص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
نیاز است و تاکنون درخواست برای تامین اعتبار جهت 
مرمت این آثار تاریخی به جایی نرســید.زارع ادامه داد: 
در سال گذشــته از محل اعتبارات استانی، یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیــون ریال برای غارهای هنامه شهرســتان 
شیروان تخصیص یافت که این اعتبار برای اجرای  جاده 
دسترسی هزینه شــد و برای طرح های آبرسانی ، برق 
و جاده دسترســی و کاشت درخت و آالچیق نیز نیاز به 

بودجه دارد که تاکنون محقق نشده است.

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان شمالی 
نداشتن ســند مالکیت را مهمترین مشکل پیشروی 
بزرگترین مجتمع اقتصادی شمال شرق ایران واقع 
در شهرســتان مانه و ســملقان در خراسان شمالی 
دانســت و گفت: دولت در ســال ۹7 الیحه تعیین 
تکلیف این مجتمع اقتصادی که رویکرد آن نیز رفع 
مشــکل سند مالکیت آن محســوب می شود را به 

مجلس شورای اسامی ارایه داد.
دکتر عبداهلل یوســفی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: 
اگرچــه این الیحه در اواخر مجلس دهم از ســوی 
دولت ارایه شــد، ولی با گذشــت بیش از یک سال 
از مجلــس یازدهم، همچنان این الیحه در مجلس 
شورای اســامی تعیین تکلیف نشد و ما برای رفع 
مشکل این واحد اقتصادی چشم به تصمیم مجلس 

شورای اسامی داریم.
وی اضافه کرد: تاکنون درخواست های زیادی برای 
واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی مطرح شد 
که به دلیل نداشتن سند امکان واگذاری میسر نشد 
و حتی دریافت تســهیات بانکی برای رفع مشکل 
نقدینگی این مجتمع نیز از ســوی مدیران قبلی و 

فعلی را به جایی نبرد و این در حالیست که با داشتن 
ســند امکان ســرمایه گذاری جدید و حتی دریافت 

تسهیات ارزان قیمت برای رونق آن وجود دارد.
رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان خراسان 
شمالی اظهارداشت: مجتمع اقتصادی بهکده رضوی 
3۵ هزار هکتار مرتع مرغوب و ۲ هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی برای دیمکاری و پنج هــزار راس دام 
ســبک و 3۰۰ راس دام ســنگین دارد که به دلیل 
ضعف مدیریتی و عدم مجوز قانونی برای واگذاری 
بــه بخش خصوصی و حتی مشــارکتی ، این واحد 

بزرگ اقتصادی چندین سال دچار ضرر دهی شد.
دکتر یوسفی اظهارداشت: اگرچه در چند سال اخیر با 
مساعدت وزارت جهادکشاورزی و اجرای طرح های 
گلخانه ای این مجتمع تا حدودی توانست روی پای 
خود بیاســتد و حدود ۵۰ میلیارد ریال از بدهی خود 
به تامین اجتماعی را بابــت حق بیمه کارگران این 
مجتمــع پرداخت کند ، ولی برای ســرمایه گذاری 
بیشتر باید نسبت به ســند آن تعیین تکلیف شود و 
این کار نیز با تصویب قانون از سوی مجلس شورای 

اسامی امکانپذیر است.

4۲۰ سری جهیزیه با حضور قائم مقام کمیته امداد 
به نوعروسان نیازمند و زوج های تحت حمایت این 

نهاد در استان خراسان شمالی اهدا شد.
به گزارش اتفاقیه، در مراســمی با حضور مصطفی 
خاکسار قهرودی، قائم مقام کمیته امداد 4۲۰ سری 
جهیزیه به نوعروســان نیازمند و خانواده های تحت 

حمایت در استان خراسان شمالی ارائه شد.
قائم مقــام کمیته امداد در این مراســم، ارزش هر 
ســری از جهیزیه های اهدایی را ۱۵ میلیون تومان 
اعام کرد و گفت: در مجموع برای تامین این اقام 
بیش از ۶ میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان هزینه شده 

است.
وی خاطرنشان کرد: در این سری از جهیزیه ها، پنج 
قلم لوازم ضروری زندگی شامل ماشین لباسشویی، 

اجــاق  گاز، یخچال فریزر، تلویزیــون و جاروبرقی 
پیش بینی است.

خاکســار، تحکیم نهاد خانواده و تشــویق جوانان 
بــه ازدواج را از اهداف ارائه تســهیات ازدواج به 
خانواده هــای تحت حمایت دانســت و تاکید کرد: 
کمک به تشکیل خانواده و توجه به حفظ کیان این 
نهاد مقدس یکــی از برنامه های خوب کمیته امداد 
اســت که از طریق اهدای جهیزیــه، کمک هزینه 
ازدواج و انجام مشــاوره های پیش، حین و پس از 

ازدواج پیگیری می شود.
وی با تقدیر از حضور خیران و مشــارکت مردم در 
تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند، اظهار کرد: امروز 
همدلی و همکاری مســئوالن و نهادهای مختلف 

در امدادرسانی به محرومان بسیار ارزشمند است.

رئیس اتحادیه قصابان خراسان شمالی از کمبود 
دوباره مــرغ در بازار این اســتان طی چند روز 

گذشته خبر داد.
قاسم زاده در گفت و گو با ایسنا، با تشریح علت 
کمبود مرغ طی چند روز گذشــته در این استان 
گفت: همیشــه مرغدارها با توجه به فرارسیدن 
فصل گرما، میزان جوجه ریزی در مرغداری ها 
کاهش می دهند کــه علت اصلی آن به حداقل 

رساندن تلفات در واحدهای مرغداری است.
وی افزود: در این دور از جوجه ریزی، مرغداری 
های استان با تمام ظرفیت فعالیت نکرده اند در 
نتیجه یکی از علل کمبود مرغ در استان کاهش 

تولید است.
قاســم زاده ادامه داد: از سوی دیگر در این دوره 
جوجه ریزی، مرغداری ها امر جوجه ریزی را با 
تاخیر انجام داده اند چراکه قرار بر این بود تا هر 
قطعه جوجه را با قیمــت دو هزار و ۵۰۰ تومان 
خریداری کننــد اما قیمت ها افزایش یافت و به 

رقم هشت هزار تومان رسید.
وی اظهارکرد: در نتیجه این امر ســبب شده تا 
جوجه های ریخته شده در مرغداری ها در حال 

حاضر به مرحله کشتار نرسند.
این مقام مســئول خاطرنشان کرد: هر زمان که 
خراسان شمالی با کمبود گوشت مرغ مواجه می 
شــد، کمبود خود را از طریق ورود مرغ از سایر 
اســتان ها جبران می کــرد و در حال حاضر که 
باید این کمبود از خراسان رضوی و گنبد تامین 
شود، آن ها به قیمت مصوب تنظیم بازار تمکین 

نمی کنند.
وی توضیــح داد: در حال حاضر قیمت هر قطعه 
مرغ زنــده تنظیم بازار ۱7 هــزار و ۱۰۰ تومان 
اســت این در حالی است که با قیمت ۱۹ تا ۲۰ 
هزار تومان به استان خراسان شمالی فروخته می 

شود.
رئیس اتحادیه قصابان خراسان شمالی گفت: اما 
طی چند روز آینده جوجه های ریخته شــده در 
مرغداری های استان به مرحله کشتار می رسند 

و کمبود موجود بر طرف می شود.
وی با بیــان اینکه نیاز روزانه شــهر بجنورد به 
گوشت مرغ 3۰ هزار تن است، افزود: طی امروز 
۱۵ هزار تن، روز گذشــته ۱۵ هزار تن و دو روز 
گذشته ۱۰ هزار تن در بازار این شهر توزیع شد.

زنگ خطر کم آبی در دشت مانه خراسان شمالی به صدا درآمد

سارا جمشیدی جوانترین کنکوری  ۱۴۰۰ از بجنورد برای آزمون آماده شد

مدیر کل امورعشایری استان خبر داد؛

بدهی ۱۰ میلیاردی اداره کل عشایری خراسان شمالی برای تامین آب 

کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید کلزا در شهرستان راز و جرگالن

غارهای تاریخی هنامه خراسان شمالی را در آستانه تخریب 

نداشتن سند مالکیت دغدغه بزرگترین مجتمع 
اقتصادی شمال شرق کشور در استان 

با حضور قائم مقام کمیته امداد انجام شد؛

اهدای ۴۲۰ سری جهیزیه به نوعروسان 
نیازمند و مددجویان خراسان شمالی

مرغ در بازار خراسان شمالی دوباره
 کم یاب شد 

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین خبر داد؛
هشدارنسبت به تبدیل وضعیت نارنجی 

به قرمز 
رئیس دانشکده علوم پزشکی اســفراین گفت: استان های 
اطراف خراسان شمالی در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند لذا 
اسفراین نیز در وضعیت هشدار قرار داشته و ممکن است در 

شرایط قرمز قرار بگیرد.
اســحاق ایلدرآبادی در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به 
آغاز فصل تابســتان و مسافرت های پیش روی خانواده ها و 
همچنین تردد بســیاری از شهروندان اسفراینی به شهرهای 
بزرگ دور از انتظار نیست که وضعیت اسفراین نیز به زودی 

از نارنجی به قرمز تغییر کند.
رئیس دانشــکده علوم پزشکی اســفراین تصریح کرد: هم 
اکنــون ۲۰ بیمار کرونایی در بیمارســتان امام خمینی )ره( 
بستری هستند.وی افزود: وضعیت جسمانی ۱۰ درصد از این 

افراد وخیم اعام شده است.
ایلدرآبادی در پایان گفت: به طور میانگین در هفته گذشــته 

روزانه ۲۶ درصد تست های انجام شده مثبت شده است.
واژگونی آمبوالنس دانشگاه علوم پزشکی 

خراسان شمالی در حین ماموریت 
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی خراسان شــمالی از واژگونی آمبوالنس این 
دانشگاه در حین انجام ماموریت در مسیر شیروان به بجنورد 
خبر داد.دکتر تقی دولت آبادی در گفتگو با خبرنگارما گفت: 
این سانحه در ساعت ۶ صبح امروز چهارشنبه ۹ تیرماه اتفاق 

افتاده است.
وی با اشــاره به اینکه آمبوالنس در حــال انتقال بیمار به 
بیمارستان بوده است، اظهارکرد: تعداد سرنشینان آمبوالنس 

چهار نفر بوده که هیچ اتفاقی برای آن ها نیفتاده است.
دولت آبادی افزود: بعد از بروز سانحه آمبوالنس دیگری در 
محل حاضر شده و بیمار به آمبوالنس مذکور انتقال یافته و 

سپس به بیمارستان ارجاع شده است.

خبر
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وی دربــاره هزینــه کــرد منابــع حاصــل از 
تامیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت  فــروش 
اجتماعــی )شســتا( در بــورس، گفــت: چگونگــی 
ــتا  ــروش شس ــع حاصــل از ف ــرد مناب ــه  ک هزین

ــت . ــن اس روش
ــع حاصــل از عرضــه  ــزود: مناب ــاون اف ــر تع وزی
ــارد و ۶۶۵  ــزار میلی ــتا ۱۲ ه ــهام شس ــه س اولی
ــج  ــه پن ــان اســت ک ــزار توم ــون و ۸۵7 ه میلی
ــرای افزایــش ســرمایه  ــان ب ــارد توم هــزار میلی
بانــک رفــاه، حــدود یــک هــزار میلیــارد تومــان 
ــازار  ــتا از ب ــهام شس ــدد س ــد مج ــرف خری ص
بــورس، 4۰۰ میلیــارد تومــان صــرف کارگــزاری 
بانــک رفــاه بــرای بازارگردانــی و ۶ هــزار و ۱۰۰ 
میلیــارد تومــان جهــت همســان ســازی حقــوق 

بازنشســتگان شــده اســت
ــه ای  ــر مجموع ــرد: ه ــار ک ــه اظه وی در ادام
کــه نگهــداری دارایــی جمعــی را بر عهــده دارد، 
یکــی از اصــول حاکــم بــر آن ایــن اســت کــه 
بــه نحــوی ســرمایه در اختیــار خــود را مدیریــت 
کنــد کــه بــه طــور روزانــه آن را بهینــه ســازی 

کــرده و از ارزش پــول در اختیــار خــود صیانــت 
کنــد. اگــر ایــن قاعــده را کــه بــرای اداره امــور 
ــم  ــم نمی توانی ــی کنی ــود دارد نف ــادی وج اقتص

پاســخگوی ایــن ســوال نیســت.
شــریعتمداری گفــت: مــا بــه نمایندگــی از بیمــه 
گــذاران مکلــف بــه حفــظ ارزش دارایــی هــای 
ــفافیت  ــاد ش ــا ایج ــم ب ــتیم و مکلفی ــان هس آن
ــرایط  ــن ش ــوب، بهتری ــرایط مطل ــاد ش و ایج
ــم  ــادی فراه ــای اقتص ــرای اداره فعالیت ه را ب
ــه در  ــی ک ــت: در مدت ــاون گف ــر تع کنیم.وزی
وزارت تعــاون حضــور داشــتم قــدم هــای 
مثبتــی را بــرای بهبــود امــور اقتصــادی در 

ــن  ــازمان تأمی س
ــد  وی اظهارداشــت: در جلســه کمیســیون گفتن
ــرد  ــه ک ــتا را عرض ــهام شس ــود س ــه نمی ش ک
ــه آن را  ــرکت های زیرمجموع ــهام ش ــد س و بع
عرضــه کــرد؟ بایــد بگویــم کــه ایــن قاعــده در 
ــی و  ــزرگ داخل خصــوص تمــام شــرکت های ب

خارجــی صــدق مــی کنــد.
ــن  ــام ای ــل انج ــه حاص ــا اینک ــریعتمداری ب ش

اقدامــات در مجموعــه فعالیــت ســازمان تامیــن 
ــای  ــت از دارایی ه ــه صیان ــر ب ــی منج اجتماع
ــع  ــت: مجام ــت، گف ــده اس ــه ش ــن مجموع ای
ــارد  ــزار شــد و 34 هــزار میلی ــرا برگ شســتا اخی
ــه  ــد نتیج ــی گفتن ــد و برخ ــل ش ــی حاص تومان
کــه  حالــی  در  اســت  ارز  نــرخ  افزایــش 
محاســبات نــرخ ارز نیمایــی و ارز دولتــی از 
حــدود ۲۹۹ میلیــون دالر ســود خالــص دالری 
ــارد  ــک میلی ــم  ی ــه رق ــاه ۹7 ب در 3۱ خردادم
و ۵33 میلیــون دالر بــا نــرخ دالر نیمایــی و 
بانــرخ دالر دولتــی یــک میلیــارد و 3۵3 میلیــون 
ــی ۲۸  ــاوت یعن ــن تف ــزود: ای ــود.وی اف دالر ب
برابــر کــردن ارزش ســود یــک شــرکت در 
ــارت  ــفافیت و نظ ــه ش ــال نتیج ــه س ــول س ط
بــر عملکــرد اســت.وزیرتعاون گفــت: در ســایت 
ــات  ــزار اطاع ــش از ۱۲ ه ــتا بی ــرکت شس ش
بارگــزاری شــده اســت و همــه افــراد می تواننــد 
ــه صــورت  ــد ب ــه ســایت می توانن ــه ب ــا مراجع ب
را  شســتا  شــرکت های  عملکــرد  مســتقیم 

ــد. ــاهده کنن مش

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت از صادرات 
در  مسـتقر  واحدهـای  یورویـی  میلیـون   37۸
ابتـدای  از  کشـور  صنعتـی  نواحـی  و  شـهرک ها 

داد. پایـان خردادمـاه خبـر  تـا  امسـال 
علـی  ایرنـا،  از   نقـل  بـه  و  اتفاقیـه  گـزارش  بـه 
در  خبـری  نشسـت  در  چهارشـنبه  روز  رسـولیان  
پاسـخ به ایرنـا افزود: عمـده کاالهـای صادراتی در 
ایـن مـدت از دو دسـته فلـزی و مـواد غذایـی بود.

وی خاطرنشـان کـرد: سـال گذشـته در مجمـوع ۲ 
میلیـارد و 7۰۰ میلیـون دالر کاال توسـط بنگاه های 
حاضـر در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی صادر شـد.

مدیرعامـل سـازمان صنایع کوچک و شـهرک های 
صنعتـی یـادآور شـد: ۲۶ درصـد واحدهای مسـتقر 
در شـهرک ها و نواحـی صنعتی از دسـته فلزی، ۲۲ 
درصـد شـیمیایی، ۱7 درصـد غذایـی و آشـامیدنی، 
۱۱.۸ درصـد کانـی غیرفلزی، 7.۲ درصد سـلولزی، 
۵.4 درصد نسـاجی و 3.4 درصد بـرق و الکترونیک 

. هستند
بـه گـزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، سـال گذشـته 
برنامـه فعال سـازی یک هـزار و ۵۰۰ واحـد راکـد و 
غیرفعـال اجرایـی شـد کـه در نهایـت یک هـزار و 
۵۵7 واحـد غیرفعـال بـه چرخـه تولیـد بازگشـتند و 

نتیجـه آن ایجـاد افـزون بـر ۲۶ هـزار شـغل جدید 
. د بو

بتوانـد یک هـزار و  ایـن سـازمان  در سـال ۱4۰۰ 
۶۰۰ واحـد راکـد و غیرفعـال را بـه چرخـه تولیـد و 
فعالیـت بـاز گردانـد کـه تقسـیم بندی اسـتانی این 
واحدهـا انجـام شـده و کلینیـک هـای عارضه یابی 

بـه تدریـج سـراغ آن هـا می رونـد.
و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  امسـال  برنامـه 
هـزار   ۱۰۰ ایجـاد  ایـران  صنعتـی  شـهرک های 
فرصـت شـغلی اسـت کـه از محـل بهره بـرداری از 
می شـود.   ایجـاد  صنعتـی  واحـد   3۰۰ و  سـه هزار 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ســازمان تامین 
اجتماعی تا پایان ســال ۹۹، چهار هزار و 374 میلیارد 

تومان بابت حق بیمه به قالیبافان پرداخت کرد.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، محمد شریعتمداری  
با حضور در صحن علنی مجلس شــورای اسامی در 
پاســخ به ســواالت خبرنگاران در خصوص قطع بیمه 
قالیبافان، با اشاره به قوانین مصوب در مجلس شورای 
اســامی برای قالیبافان و تکالیف پیش بینی شده در 
این زمینه برای دولت، افزود: الزم است که نمایندگان 
به متن قانون توجه کنند که در آن آمده است پرداخت 
۲۰ درصد حق السهم کارفرمایی قالیبافان توسط دولت 
تأمین می شود و در سال های بعد این حکم در صورت 

تأمین اعتبار قابل انجام است.
وزیر تعاون با تاکید براینکه خدمات ارائه شــده باید در 
چارچوب منابع باشــد ، گفت: سازمان تامین اجتماعی 
تا پایان ســال ۹۹، چهار هزار و 374 میلیارد تومان از 
ذخایر خود را برای قالیباقان هزینه کرد در صورتی که 
3۰۰ هــزار میلیارد تومان بدهکار بود که این بدهی در 
صورت عدم پرداخت دولــت و ادامه این روند، موجب 

ورشکستگی صندوق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قانون، سازمان تأمین اجتماعی را 

از هر گونه پرداخت بدون پیش بینی منع کرده، گفت: 
با وجود عدم تأمین منابع و ایجاد پرونده برای مدیران 
از ســوی دستگاه های نظارتی برای قالیبافان، پرداخت 

مازاد داشتیم تا آن ها با مشکل مواجه نشوند.

شــریعتمداری گفت: پس از شــیوع بیمــاری کرونا، 
بخشــنامه ای صادر کردیم و اجازه دادیم تا سه ماه بعد 
از عدم پرداخت بیمه متصل باشــد و قطع نشود و اگر 

تخلفی صورت گرفته باشد برخورد خواهیم کرد.

وزارت  مقابــل   CNG جایگاهــداران  پیــش  روز 
ــاح  ــا، اص ــت آن ه ــد؛ درخواس ــع کردن ــت تجم نف
ــا ۲۵  ــگاه داران، تنه ــتمزد جای ــود. دس ــل ب حق العم
ــاف  ــدار، کف ــن مق ــه ای ــه ک ــش یافت ــد افزای درص
ــل ۱۲  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــان را نمی ده ــی آن زندگ

ــد. ــراض می کنن ــه اعت ــدام ب ــار اق ــاه دوب ــر م تی
ــوز،  ــل از  تجارت نی ــه نق ــه و ب ــزارش اتفاقی ــه گ ب
دیــروز جایــگاه داران دســت بــه تجمــع مقابــل وزارت 
ــود  ــل خ ــاح حق العم ــتار اص ــد و خواس ــت زدن نف
ــا عنــوان »حق العمــل  شــدند. آن هــا پاکاردهایــی ب
ــتند  ــت داش ــت« در دس ــی ماس ــق قانون ــی، ح واقع
ــت  ــرایطی ثاب ــان در ش ــزد آن ــد کارم ــد بودن و معتق
مانــده کــه قیمــت قطعــات مصرفــی، ســرویس های 

ــن  ــان در ای دوره ای و هزینه هــای استانداردســازی آن
ــش چشــمگیری داشــته اســت. ــدت افزای م

ــا نفــت مــا اعــام  جایــگاه داران دیــروز در گفتگــو ب
کــرده بودنــد بــا توجــه بــه شــرایط حســاس 
ــات، در  ــزاری انتخاب ــل برگ ــه دلی ــور ب ــی کش کنون
ــود  ــی خ ــات صنف ــری مطالب ــرای پیگی روز ۱۲ تیر،ب
ــاختمان وزارت  ــه روی س ــع روب ــه تجم ــه ب ــت ب دس
نفــت می زنند.همایــون صالحــی، رئیــس کانــون 
انجمن هــای صنفــی جایــگاه داران قبــا دربــاره 
افزایــش احتمــال تجمــع، اعتــراض و اعتصــاب 
ــدار  ــگاه داران هش ــوخت و جای ــع س ــدگان توزی رانن
ــود:  ــه ب ــوز گفت ــگار تجارت نی ــه خبرن ــود و ب داده ب
ــود،  ــگاه داران داده می ش ــه جای ــه ب ــه ای ک حق الزحم

بســیار پاییــن اســت و بانــک مرکــزی تــورم را بیــش 
ــا  ــال، تنه ــن ح ــا ای ــرده؛ ب ــزارش ک از 4۲ درصــد گ
ــده و  ــه ش ــراد اضاف ــن اف ــوق ای ــه حق ــد ب ۲۵ درص
ــا ایــن وضعیــت تعطیلــی ناخواســته پیــش می آیــد  ب
ــه  ــت ب ــم دس ــف ه ــن صن ــه ای ــال دارد ک و احتم

ــد. ــاب بزنن ــراض و اعتص اعت
ــم  ــا ه ــتند و قب ــد نیس ــدارها جدی ــن هش ــه ای البت
اخطارهایــی در همیــن زمینــه داده شــده بــود؛ مثــا 
ــن  ــره انجم ــت مدی ــس هیئ ــری، رئی ــن جوه محس
دربــاره  کشــور   )CNG( جــی  ان  ســی  صنفــی 
حق العمــل جایــگاه داران گفتــه بــود: حق العملــی 
کــه در ســال ۹۹ بــرای جایگاه هــای CNG تصویــب 

ــود. ــا نب ــش هزینه ه ــوی افزای ــد جوابگ ش

منابع عرضه شستا، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است صادرات ۳۷۸ میلیون یورو کاال از شهرک های صنعتی در ۳ ماهه امسال

شریعتمداری با حضور در صحن علنی مجلس اعالم کرد؛
پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه برای قالیبافان

اعتراض  جدید جایگاه داران؛
 مشکل بنزین چقدر جدی است؟

روایت بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی 
اروپا و شکست آمریکا 

معــاون حقوقــی و امور مجلــس بانک 
درخواســت  رد  چگونگــی  مرکــزی 
دادگاه هــای آمریکا در اروپا و پیروزی در 
کارزارهــای حقوقی این قاره را تشــریح 
کرد که براساس آن از دارایی های بانک 

مرکزی رفع توقیف شد.
به گــزارش اتفاقیه و به نقــل از ایرنا از 
بانــک مرکزی، پس از صدور رای دادگاه 
به  پیترســون«  »پرونده  در  آمریکایــی 
محکومیت دولــت و بانک مرکزی ایران 
)به اتهام دســت داشــتن دولت ایران در 
آمریکایی  تفنگــداران  انفجار مقر  حادثه 
در بیــروت در ســال ۱۹۸3(، در ســال 
۲۰۱۲ میادی، قانونی در این کشــور به 
تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه 
آمریکایی شد و به این ترتیب، مبلغ یک 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیون دالر دارایی بانک 
مرکزی که در اختیار »کلیراستریم« قرار 
داشت، توقیف و توســط آمریکا مصادره 

شد.
البتــه برای محکومیت دولــت آمریکا و 
اســترداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان 
بین المللی دادگستری مطرح شد که پس 
از مرحله احــراز صاحیت، پرونده مزبور 

تحت رسیدگی دیوان قرار دارد.
عاوه بر ایــن، در اجرای آرای صادره از 
دادگاه های آمریــکا به نفع ورثه قربانیان 
حادثــه یازدهــم ســپتامبر و بــه اتهام 
دست داشتن دولت ایران و بانک مرکزی 
در حادثه مزبور، دادگاه های لوکزامبورگ 
و ایتالیــا نیز به درخواســت محکوم لهم 
آمریکایی دستور توقیف دارایی های بانک 
مرکزی به ترتیــب معادل مبالغ ۱.۶ و ۶ 

میلیارد دالر صادر کردند.
»امیرحســین طیبی فرد« معاون حقوقی 
و امور مجلس بانک مرکزی با اشــاره به 
رویه معمول در این رســیدگی ها که ابتدا 
خواهان، دســتور توقیف اموال و دارایی  
را از دادگاه تقاضــا می کند تا وجوه مزبور 
مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای 
رأی خارجــی مورد پیگیــری قرار  گیرد، 
تصریح کــرد: به موازات صدور دســتور 
توقیــف دارایی ایــران در لوکزامبورگ، 
ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال 
۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد 
بــه رأی دادگاه آمریکایی، موفق شــدند 
دســتور توقیف دارایی های بانک مرکزی 

به مبلغ ۶ میلیارد دالر را تحصیل کنند.
وی افــزود: با توجه به تأثیــر اولیه  رأی 
دادگاه  بــر قضات  آمریکایی  دادگاه های 

ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به 
گونه ای صادر شــده بود که خود داللت 
بر ایــراد اتهامات متعددی بــه دولت و 
بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران 
را به نقض فاحش حقوق بشــر و حقوق 
بین الملــل و بانک مرکــزی ایران را نیز 

متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.
معاون بانــک مرکزی گفــت: با تاش 
و ســایر  بخــش حقوقــی  همــکاران 
بخش هــای مرتبط در بانــک مرکزی و 
هماهنگی مرکز امــور حقوقی بین المللی 
و با توجه به ســابقه ای که از فعالیت های 
گذشــته بانک مرکزی در ذهن داشــتم، 
ســعی کردم تمامــی اســناد و مدارک 
مرتبط با انزجــار و محکومیت حادثه ۱۱ 
سپتامبر توســط مقامات حکومتی ایران، 
همچون فرمایشــات رهبر معظم انقاب 
و بیانات رئیس جمهــوری وقت ایران در 
این خصوص و همچنین تمامی مقررات 
و دســتورالعمل های مبارزه با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب 
قانون مبارزه با پول شویی، در شورای پول 
و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و 
به بانک ها اباغ شــده بود را گردآوری و 

سپس ترجمه رسمی کردیم.
این مقام مســوول بانک مرکزی افزود: 
همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت 
دیپلمات های کنســولگری ایران در شهر 
مزار شــریف و پیگیری های محمدجواد 
ظریف، نماینده وقت جمهوری اســامی 
ایــران در ســازمان ملل متحــد، برای 
محکوم کردن القاعــده و طالبان که به 
صورت مســتند موجود بود نیز گردآوری 
شد و در اختیار دادگاه های لوکزامبورگ و 

ایتالیا قرار گرفت.
وی ادامه داد: در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱، از طرف ســازمان ملل برای تمام 
کشورها نامه ای ارسال شده بود که تقاضا 
القاعده  می کرد تمام اموال و دارایی های 
و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان 
ملل ارایه شــود. بانک مرکزی نیز در آن 
زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه ای 
به شبکه بانکی کشــور اباغ کرده بود. 
خوشــبختانه اســناد و مــدارک اجرای 
قطع نامه های سازمان ملل علیه القاعده و 
طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود 
بــود و در دادگاه های مورد اشــاره مورد 

استفاده قرار گرفت.
معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی، 
پیشــنهاد رئیس جمهور وقت ایران مبنی 

بر نامگذاری ســال ۲۰۰۱ به عنوان سال 
گفت وگو تمدن ها را یادآور شد و گفت: از 
جمله اسناد و مدارکی که ما در اختیار این 
نامگذاری سال  دادگاه گذاشــتیم، بحث 
۲۰۰۱ به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها 
توســط رئیس جمهور وقت ایران بود که 
منجر به تصویــب قطعنامه ای در مجمع 
عمومی ســازمان ملل شــد و در تقابل 
با صحبت هــای رئیس جمهــور آمریکا 
مبنی بر اینکه آن ســال، ســال برخورد 

تمدن هاست، قرار داشت.
وی افزود: با استناد به این اسناد و مدارک 
برخاف  کنیــم  اثبات  ما می خواســتیم 
تصوری که از کشــور و ملــت ایران در 
صحنه جهانی شــکل گرفته است، ایران 
در جســتجوی گفت وگو و برقراری صلح 

در جهان است.
طیبی فرد به گردآوری اســناد و مدارک 
مــورد نیاز از بخش هــای مختلف بانک 
مرکزی اشــاره کرد و افــزود: همچنین 
از همــکاران قدیمــی و افــراد مطلــع 
شــهادت نامه گرفتیــم و تمــام مقررات 
مربوط بــه مصونیت اموال بانک مرکزی 
و اســتقال بانک مرکــزی از دولت را 

دراختیار وکای بانک در لوکزامبورگ و 
ایتالیا قرار دادیم.

معــاون حقوقــی و امور مجلــس بانک 
مرکزی با بیــان اینکه تاش های بانک 
مرکــزی تنها محدود بــه محیط دادگاه 
نمی شــد، ادامــه داد: آمریکایی ها برای 
پیشــبرد اهــداف خودشــان، در فضای 
رسانه ای این کشورها نیز به صورت ویژه 
فعالیت می کردند. در یک نشــریه مطرح 
آمریکا  اتباع  از  شــخصی  لوکزامبورگی، 
به نام »وولوســکی« به اتهام زنی علیه 
مــردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم 
به فعالیت های تروریستی و دست داشتن 
در حادثه ۱۱ سپتامبر کرده بود. با تاش 
برای  همکاران بخش حقوقی، جوابیه ای 
این نشــریه ارســال شــد و با نام همان 
کارشــناس حقوقی در آن نشریه به چاپ 
رسید تا در فضای رسانه ای لوکزامبورگ 
نیز پاسخ الزم داده شود و خوشبختانه این 
مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و 
کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و 

رسانه ای لوکزامبورگ کرد.
طیبی فرد تصریح کرد: با اجازه رییس کل 
وقــت بانک )ولــی اهلل ســیف(، بنده با 

همــراه وکیل ایتالیایی بانــک به دادگاه 
تجدیدنظر رم )ایتالیا( مراجعه و با اشاره به 
سیاســی بودن آرای محکومیت صادره از 
دادگاه های آمریکایی و گردآوری مدارک 
مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه ۱۱ 
ســپتامبر به بانک مرکزی و دولت ایران، 
خواســتار تجدید وقت رســیدگی دادگاه 
شــدیم که خوشــبختانه دادگاه ایتالیایی 
با این درخواســت موافقت کرد و با ارائه 
مستندات جدید و تاش های وکای ما، 
جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر 

یافت.
این مقام بانکی در مورد پرونده مطروحه 
در دادگاه لوکزامبــورگ نیز ادامه داد: در 
زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این 
پرونده نیــز عبدالناصر همتی رییس کل 
ســابق بانک مرکزی به اینجانب دستور 
داد کــه همــراه وکا در دادگاه حضور 
یابم ولی به دلیــل همزمانی آن با زمان 
بررســی الیحه بودجه در مجلس، یکی 
از کارشناسان حقوقی بانک که عاوه بر 
تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، 
به زبان فرانســوی نیز آشنایی داشت را 
اعزام کردیم. این حضور در دادگاه و ارائه 

مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر 
از آنکه اهمیت پرونده را برای وکای ما 
روشن می ساخت، برای قضات دادگاه نیز 
نشانه پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و 

دفاع نسبت به اتهامات بود.
وی اظهارداشــت: عاوه بــر این، یک 
در  بانــک  وکای  بیــن  هماهنگــی 
کشــورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به 
گونه ای که هر اقدامــی که وکیل ما به 
عنوان نمونه در ایتالیــا انجام می داد، به 
اطاع سایر وکای ایران در لوگزامبورگ 
و فرانسه نیز می رسید. با این هماهنگی، 
وکای بانک از سیر تحوالت پرونده ها در 
سایر کشورها آگاه می شدند و خود منجر 
به ایجاد رویه ای واحد در اروپا می گشت، 
در نتیجــه ی ایــن هماهنگــی، تاش 
اموال  توقیف  برای  آمریکایی ها  همزمان 

ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند.
طیبی فرد تصریح کرد: همچنین ترتیبی 
داده شده بود تا در زمان های مختلف این 
وکا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ 
و حقایق زندگی مردم ایران آشــنا شوند 
و خود همین امر ســبب شد تا وکای ما 
عاوه بر انجام تکلیف حرفه ای، با انگیزه 

بیشتر و برای احقاق حق تاش کنند.
وی افزود: مجموعــه این اقدامات باعث 
لوکزامبورگ  دادگاه هــای  رویکرد  تغییر 
و ایتالیا شــد و تاش های فعاالنه ما به 
قضات اروپایی نشان  داد که این پرونده ها 
متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون 
نگرانی و هیچ واهمه ای به دنبال استیفای 

حقوق خود است.
مرکزی تاش ها  بانــک  حقوقی  معاون 
را بســیار موفقیت آمیز دانست و تصریح 
کرد: بعــد از تکمیل و ارایــه مدارک به 
دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شــدیم 
پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه 
کشــور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این 
تاش ها، کار به جایی رســید که دستور 
توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تاش ما 
و وکای مــان در دادگاه های ایتالیا چنان 
موفقیت آمیز بود که اعتراض آنها به رأی 
دادگاه رد شــد و در مرحله تجدیدنظر نیز 
رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه 
به اســتقال بانک مرکــزی و مصونیت 
اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد.

وی گفــت: البته در حال حاضر پرونده به 
آمریکایی،  خواهان هــای  اعتراض  دلیل 
در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشــور 
ایتالیا تحت رســیدگی است. البته در ماه 
آوریل ســال جاری، دیوان عالی کشــور 
لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی 
در آن کشــور را غیرقانونی اعام کرد و 
به ایــن ترتیب، عاوه بر قاعده مصونیت 
اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع 
جدیدی را در بحــث توقیف اوراق بانک 
مرکزی نزد موسســه کلیراستریم مطرح 
ساخت که به تقویت موضع بانک کمک 
کرد. بــا صدور ایــن رأی از دیوان عالی 
می رود  انتظــار  لوکزامبــورگ،  کشــور 
بــدوی و تجدیدنظر  دادگاه های  ســایر 
لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از 
توقیف اموال بانک در پرونده های مشابه 

خودداری کنند.
این مقــام بانک مرکــزی در خصوص 
دارایی هایی که در لوکزامبورگ باقی مانده 
بود، مشــابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، 
در سال ۲۰۱۹ قانونی در آمریکا تصویب 
شــد و به منظور اجرای آرای محکومیت 
دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم 
را مکلف می کرد دارایی بانک مرکزی را 
به ایــاالت متحده منتقل کند. به محض 
اطاع از تصویب این قانون، با مراجعه به 
دادگاه ذیصاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ 

دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از 
انتقال دارایی مزبور به آمریکا شــدیم که 
در نهایت این دســتور موقت مورد تأیید 
و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشــور قرار 
گرفت و برای تخلف کلیراســتریم از این 
دستور موقت نیز جریمه ای را تعیین کرد 
و به این ترتیب، مانع اجرای قانون آمریکا 

در لوکزامبورگ شدیم.
به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف 
امــوال بانک مرکزی ایــران در اروپا لغو 
شده، بلکه می توان گفت رویه ای قضایی 
در اروپا شــکل گرفته که مانع تکرار این 

موضوع می شود.
وی در خصوص اینکــه اکنون وضعیت 
حقوقــی دارایی هــای ایــران در ایتالیا، 
گفت: رســیدگی به درخواســت توقیف 
اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرارهای 
توقیف اموال، ملغی شده است. درخواست 
شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی 
نیز توســط دادگاه تجدیدنظــر ایتالیا رد 
شده و اکنون در مرحله فرجام خواهی نزد 
دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که 
با تمهید مقدمــات الزم از جمله اعطای 
وکالت خــاص به وکا بــرای پیگیری 
پرونــده در مرحله فرجــام و با عنایت به 
ســوابق و آرای قبلی صــادره، امیدواریم 
رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان 

عالی کشور ایتالیا برسد.
طیبی  فرد تاکید کرد: البته در زمان صدور 
دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد 
دالر در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب های  
بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی 
تأییــد همیــن رأی در دادگاه های باالتر 
می توانست منجر به اخراج بانک مرکزی 
از فعالیت های پولی در اروپا و عدم امکان 
برقراری روابط کارگــزاری بانکی در آن 
قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.

معــاون حقوقی بانک مرکــزی در پایان 
ســخنان خود ضمن تقدیــر از حمایت، 
پشــتیبانی و پیگیری های جدی ولی اهلل 
ســیف و عبدالناصر همتی، دو رئیس کل 
پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این 
منابع و اســتیفای حقوق بانک مرکزی و 
رفع این اتهامات از کشــور ایران، افزود: 
در حال حاضر این وجوه آزاد شــده و در 
توقیف نیســتند، اما به دلیل تحریم ها و 
عدم اجرای توصیه های FATF و به تبع، 
نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ 

فعًا قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
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پیروزی همتی برای اصالحات تهدید بود نه فرصت
علی صوفی، وزیر دولت اصاحات به خبرآناین گفت: وضعیت امروز اصاح طلبان شــبیه 
روزهای پس از انتخابات ۸4 یا ۸۸ نیســت. احمدی نژاد، شــخصیت بی ثبات و غیرقابل 
پیش بینی بود، شخصیت رئیسی را نمی توان با احمدی نژاد مقایسه کرد. اصاح طلبان در 
حال حاضر در وضعیتی هستند که نه دستی در قدرت دارند و نه اعتباری نزد مردم برای آنها 
مانده است. بی اعتباری چهره های شاخص اصاحات یعنی بی اعتبار شدن جریان اصاح 
طلبی در کشور. مطالبه گری با اصاح طلبی عجین شده است، تغییر وضع موجود را باید از 
حاکمیت مطالبه کرد. جبهه اصاحات تصمیم بر عدم معرفی کاندیدا گرفت اما حتی رئیس 
جبهــه اصاحات، آقای بهزاد نبوی یا کروبی از آقای همتی حمایت کردند. پیروزی همتی 
به عنوان کاندیدای بخشی از اعضای جبهه اصاحات، تهدیدش به مراتب بیشتر از فرصتی 
بود که االن ما داریم.آقای همتی چهره شــاخص اصاح طلب نبود و در واقع به مثابه یک 
هندوانه دربسته ای بود. عملکرد شورای نگهبان موجب ریزش بسیار شده است. نامه ای که 
آقای وحید حقانیان درباره این انتخابات نوشته و منتشر کرد جای تامل دارد.در بین اصاح 
طلبان، ممکن است انشعاب به وجود بیاید و بیشتر آن جریانات آرمانگرا در آینده به عنوان 

یک جریان اصاح طلب در صحنه سیاسی بمانند.

برادران افکاری در کدام زندان نگهداری می شوند؟
رســانه های فارسی زبان مســتقر در انگلیس با هیاهوی زیاد نســبت به فیلم منتشر شده 
از وضعیت برادران افکاری در زندان شــبهه ایجاد کرده و پرســیدند؛ محل نگهداری آنها 
کجاست؟همزمان نهاد غیررسمی عفو بین الملل هم در گزارشی مغرضانه ادعا کرد؛ حبیب و 
وحید افکاری یا جداگانه و یا در کنار هم در سلول های انفرادی بدون پنجره محبوس و از هر 
گونه تماس معنادار با سایر زندانیان و دسترسی به مراقبت های پزشکی و همچنین تماس یا 
ماقات با خانواده محروم بوده اند. این در حالی است که برخاف این ادعاها، برادران افکاری 
نه در بندهای خاص خارج از زندان های رسمی، بلکه در زندان عادل آباد شیراز،  اندرزگاه ۱3 
و همراه با چند زندانی دیگر در یک سوئیت عمومی در حال سپری کردن محکومیت خود 

هستند./تسنیم

تهدید و تسویه حساب اصولگرایان با دولت ادامه دارد
شرق نوشت:حسن دهنوی نماینده اصولگرای مجلس خبر از محاکمه احتمالی دولت داده و 
گفته است: حسن روحانی و اسحاق جهانگیری برای غارت و تقسیم ۶۰ تن ذخیره طای 
کشــور و ۱۸ میلیارد دالر ارز کشور میان دوستانشان باید محاکمه شوند و به زودی خواهند 
شد. تهدید به محاکمه رئیس جمهور و کابینه روحانی توسط نمایندگان اصولگرای مجلس 
یازدهم تازگی ندارد و تقریبا از همان ابتدای شروع به کار خود هدف اصلی را سرنگونی دولت 

دوازدهم قرار داده و برای استیضاح روحانی هم تاش نافرجام بسیار داشته اند.

بازداشت تیم ملی بسکتبال در فرودگاه
تیم ملی بسکتبال در آستانه حضور در المپیک توکیو وارد حاشیه عجیب و غریبی شد. این 
تیم در حالی پس از برگزاری چند دیدار دوســتانه در ژاپن به ایران بازگشت که در بدو ورود 
به کشور، اتفاق غیرقابل تصوری در فرودگاه رخ داد؛ اتفاقی که طبق شنیده ها باعث بازداشت 
شــدن تمامی اعضای تیم در فرودگاه شــد. گفته می شود برخی از اعضای تیم با همکاری 
یکدیگر اقدام به وارد کردن 4۶ قلم جنس غیرمجاز کرده اند و برای ورود غیرقانونی این اقام 
خوراکی غیرمجاز، آن را بین برخی اعضای تیم تقسیم کرده اند. پلیس فرودگاه متوجه ماجرا 
می شود و نتیجه آن بازداشت تمامی افراد تیم است. به نظر می رسد سه ستاره تیم که عامل 

این اتفاق بوده اند با وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شده اند./ایلنا

بررسی طرح محدودکننده اینترنت به بعد از تعطیالت مجلس موکول شد
دوشــنبه با انتشــار دســتور کار هفتگی چاپی مجلس مشخص شــد که طرح ساماندهی 
پیام رســان های  اجتماعی از دستور کار خارج شــده است. با این حال در کمتر از ۲4 ساعت 
طراحان طرح با یک درخواســت تازه برای تصویب طرح به تکاپو افتادند. به طوری که در 
دســتور کار چاپی جلسه علنی امروز که عصر دیروز منتشر شد، آمده بود که درخواست عده 
ای از نمایندگان در مورد رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ بررسی خواهد شد. با این حال، 
امروز یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: طرح ساماندهی پیام رسان های  اجتماعی 
از دستور کار مجلس خارج شده و قرار نیست در صحن بررسی شود. پیشنهاد و اصرار طراحان 
این طرح این است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح مورد بررسی قرار گیرد؛ به 
این معنا که در کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود. او ادامه داد: بررسی این طرح به هفته 

های آتی و بعد از تعطیات مجلس موکول شده است.

دادگاه تجدید نظر حکم تخریب ویالهای »باستی هیلز« مشهد را باطل کرد
رییس دادگاه های انقاب مشهد گفت: رای دادگاه مبنی بر تخریب ۱۸ قطعه باغ ویای مورد 
تغییرکاربری قرار گرفته از پرونده معروف به باستی هیلز مشهد، با اعتراض متهمان مواجه شد 
که دادگاه تجدید نظر اعام کرد، با توجه به مجوزهایی که در گذشته از سوی برخی مراجع 

استانی صادر شده است دستور تخریب وجاهت قانونی الزم را ندارد.

نماینده چابهار: وزیر بهداشت به جای تأمین واکسن برای کشورهای مستضعف نگاهی 
به این استان بیندازد

نماینده مردم چابهار در مجلس شــورای اسامی تأکید کرد: اگر به وضعیت استان سیستان 
و بلوچستان توجه نشود با یک فاجعه انسانی روبرو خواهیم شد. معین الدین سعیدی نماینده 
چابهار در تذکری شــفاهی در جریان جلســه علنی امروز )چهارشــنبه( مجلس بیان کرد: 
وضعیت کرونا در استان سیستان و بلوچستان مرز تراژدی را رد کرده است و در حال تبدیل 
شدن به یک فاجعه انسانی می باشد. وزیر بهداشت که اعام می کند ایران آمادگی تأمین 
واکسن برای کشورهای مستضعف را دارد، بهتر است اول نگاهی به مردم مظلوم سیستان و 
بلوچستان بیندازد. وی در ادامه اظهار کرد: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. 
این تراژدی در اســتان سیستان به شکل خطرناکی در حال گسترش است. اگر به وضعیت 

استان توجه نشود و جلوی این روند گرفته نشود، تبدیل به یک معضل بزرگ خواهد شد.

جهانگیری: در جریان مذاکرات احیای برجام نیستم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس  جمهوری ایران درباره آخرین وضعیت برجام گفت: این 

موضوع را باید از آقای عراقچی بپرسید چون من در جریان مذاکرات نیستم.

جانشین فرمانده کل سپاه:  اقدام خرابکارانه اخیر در البرز،  به هیچ شخص یا سیستمی 
آسیب وارد نکرد

دریادار پاســدار علی فدوی روز چهارشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه امام 
حســن مجتبی )ع( استان البرز در جمع خبرنگاران افزود: ما تعداد بسیاری از پیروزی هایی 
که در مقاطع مختلف انقاب اسامی در مقابل جبهه باطل شیطان بزرگ بوده را می توانیم 
نام ببریم. فدوی افزود: آن ها تاش مذبوحانه ای برای ضربه به انقاب اسامی می کنند 
و نشــان از ضعف آن ها دارد که قدرت و جرات و تصور بیان قدرت ایران را ندارند و نتیجه 

آن اقداماتی خرابکارانه هست که هیچ وقت به نتیجه قابل قبول خود در این مورد نیز نمی 
رســند حتی در روزهای اخیر اقدامی در البرز داشتند که نه توانستند به کسی و نه سیستمی 
آسیب برسانند. در آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه استان البرز از خدمات پنج ساله سردار 
سیدیوســف موالیی قدردانی و سردار سرتیپ دوم پاسدار علیرضا حیدرنیا به عنوان فرمانده 

جدید سپاه استان البرز معرفی شد.

روزنامه جمهوری اسالمی: مشارکت در انتخابات شوراها ۱۰تا ۲۰ درصد است
روزنامه جمهوری اســامی نوشــت: واقعیت های تلخی که در انتخابات اخیر شوراها چهره 
نمودند، یک بار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به اصل شوراها و انتخابات شوراها را 
مورد تأکید قرار داده اند. تازه ترین واقعیت، پیشگامی آرای باطله در انتخابات شوراهای ۱4۰۰ 
بر آرای نامزدهاست. در انتخابات شورای شهر تهران از یک میلیون و ۵۶۵ هزار و 37۰ رأی 
مأخــوذه، یک میلیون و ۱۵۱ هزار و 4۵۰ رأی صحیح و 4۱3 هزار و ۹۲۰ رأی باطل وجود 
دارد. در فهرست ۲۱ نفره انتخاب شدگان، فقط نفر اول اندکی بیش از آراء باطله رأی داشته 
و بقیه بعد از این آراء قرار دارند. به عبارت روشــن تر، آراء باطله در جایگاه باالتر از این ۲۰ 
عضو شورای شهر تهران هستند.واقعیت تلخ دیگر این است که میزان کل شرکت کنندگان 
در انتخابات شــوراها، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد واجدین شرایط رأی دادن بود؛ این یعنی بین ۸۰ 
تا ۹۰ درصد کســانی که در شرایط رأی دادن هستند به انتخابات شوراها بی اعتنایی کردند 
و در نتیجه، منتخبین فقط با پشــتوانه حداقلی بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی به جایگاه عضویت 
شــوراها رسیده اند.سومین واقعیت تلخ این است که در تعدادی از شهرها و بخش ها افرادی 
به عضویت در شوراها انتخاب شده اند که در تبلیغات انتخاباتی به اقدامات فریبکارانه یا حتی 
توسل به خرید رأی روی آوردند. آرایش های غلیظ زنانه و پرداخت هزینه های سنگین چاپ 
و توزیع اوراق و پوســترهای تبلیغاتی، از دیگر ابزارهای به کار گرفته شده توسط بعضی از 
زنان داوطلب عضویت در شوراها بودند؛ کمااینکه برپایی محافل رقص و پایکوبی، شام دادن 
و نقض مقررات و ضوابط بهداشــتی مرتبط با کرونا نیز ازجمله اقدامات تبلیغاتی تعدادی از 

داوطلبان عضویت در شوراها در بعضی از شهرها و بخش ها بودند.

روایت احمد زیدآبادی از تماس دفتر رئیس  دولت سیزدهم با وی
احمد زیدآبادی نوشت:موبایل من معمواًل سایلنت است. ظهر که نگاهی به آن انداختم 
از خطی »نامشخص« چند بار تماس گرفته شده بود. با خود گفتم یا »برادران« بوده اند 
برای ایجاد مزاحمت و یا اینکه از خارج از کشــور کســی تماس گرفته و شماره اش 
نیفتاده اســت.خط نامشــخص اما باز هم زنگ زد و چون گوشی را برداشتم، گفته 
شد که از طرف دفتر ســید ابراهیم رئیسی تماس گرفته اند. درخواست شان دریافت 
انتقادات، نظرات و پیشــنهادات من به آقای رئیسی در مقام ریاست جمهوری بود.

گفتم؛ اگر بخواند، چرا که نه؟ تأکید کردند که حتماً می خواند. با خود فکر کردم، خب، 
چه بهتر از ایــن؟ لذا تصمیم گرفتم با توجه به مجموعۀ امکانات و محدودیت های 
آقای رئیســی، آنچه را به صاح کشور و کمک به گذر ایران از این وضعیت اسفبار 
می دانم، به طوِر صریح و روشــن و بدون هرگونه سانســور، هر از گاهی مکتوب به 
دفتر وی ارسال کنم و چنانچه به اندازۀ مثقالی هم مؤثر افتد، خالی از ارزش نخواهد 
بود.من مجموعۀ این مکتوبات را حفظ خواهم کرد تا روزی که امکان نشر عمومی 
آنها در مجموعه ای فراهم شود.از آنجا که در این تماس گفته شد قرار است از همۀ 
صاحب نظران در زمینه های مختلف نظرخواهی شود، امیدوارم این خود نشانه ای از 

تحولی عملی در رویکرد زمامداری در کشور ما باشد.

کسب اجازه رئیسی از رهبر انقالب برای تمرکز بر تمهید مقدمات تشکیل دولت جدید
رئیس قوه قضائیه در نامه ای به رهبر انقاب اجازه خواست تا در زمان باقی مانده تا آغاز به 
کار دولت جدید، در تمهید مقدمات استقرار دولت سیزدهم متمرکز شود. سید ابراهیم رئیسی 
در نامه ای به رهبر انقاب با تشــکر از اعتماد، حمایت ها و راهنمایی های حکیمانه معظم له 
در دوره مسئولیت خود در دستگاه قضایی و همچنین الطاف ویژه ایشان نسبت به عملکرد 
دو سال گذشته قوه قضائیه در دیدار اخیر با مسئوالن این قوه، با اشاره به اهمیت امور دولت 
آینده و فرصت زمانی محدود برای تمهید مقدمات اســتقرار دولت، از ایشان درخواست کرد 
در صورت صاحدید اجازه فرمایند در فرصت باقی مانده، در تمهید مقدمات تشکیل دولت 
جدید متمرکز شــده و معظم له در خصوص ریاســت قوه قضائیه، به نحو صاحدید اتخاذ 

تصمیم فرمایند.

انتقاد شدید رحیم پور ازغدی از روحانی
حسن رحیم پور ازغدی در توئیتی نوشت: روحانی و آدمهایش هشت سال ایران را بازی دادند 
و ۱۸ ســال )از دوره خاتمی که روحانی مذاکره هسته ای می کرد( بازی خوردند. بازی زشتی 

بود و وعده دروغ، همچنان دروغ ماند.

منصوری: از ماست که بر ماست
سخنگوی جبهه اصاحات نوشــت: این انتخابات نه اولین و نه آخرین انتخاباتی است که 
اصاح طلبان در آن سیاســت ورزی کرده اند. متاسفانه عده ای به جای پرداختن به دالیل 
از معنا و مفهوم افتادن انتخابات، باز هم ُســرنا را از ســر گشادش می زنند!آذر منصوری در 
پیامی توییتری نوشت: »اصاحات در چهارچوب ساختار و نظم موجود قابل تعریف است.این 
انتخابات نه اولین و نه آخرین انتخاباتی است که اصاح طلبان در آن سیاست ورزی کرده 
اند. متاسفانه عده ای به جای پرداختن به دالیل از معنا و مفهوم افتادن انتخابات، باز هم ُسرنا 

را از سر گشادش می زنند! از ماست که بر ماست!«

انتقاد عطریانفر از رئیس دولت اصالحات
رئیس پیشین شورای شهر تهران پیرامون دالیل عدم حمایت رسمی خاتمی از همتی اظهار 
کرد: چون بخشی از احزاب اصاح طلب موضع عدم حمایت از نامزدها در انتخابات را گرفتند، 
سید محمد خاتمی برای حمایت از آن ها، رأی خودش را مخفی نگه داشت، ولی ما معتقدیم 
که قطعا رأی او عبدالناصر همتی بود. خاتمی به شــدت همتی را قبول دارد و در گفت وگو 
و ماقات خصوصی که با او داشــت، موضع حمایتی خود را به همتی اعام کرده بود.وی 
در پاسخ به این پرسش که چرا شخص محمد خاتمی اعام حمایت رسمی از همتی نکرد، 
اذعان کرد: به نظر من مواضع شــخصی و مواضع حزبی چهره ای مانند سید محمد خاتمی 
که در جایگاه رئیس جمهور پیشین با بیش از ۲۰ میلیون رأی است، قابل تفکیک نیست. به 
همین دلیل او هم مانند نهاد اجماع ساز، حمایت خود از همتی را علنی نکرد.معاون سیاسی 
وزارت کشــور در دولت سازندگی با اشــاره به عدم حمایت بعضی از احزاب اصاح طلب از 
همتی در انتخابات تصریح کرد: مــا رایزنی های زیادی با احزاب اصاح طلبی که از همتی 
حمایت نکردند انجام دادیم ولی در بعضی موارد نتیجه بخش نبود و نظرشان تغییری نکرد؛ 
این مســئله تا حدودی مایه تضعیف همتی شــد.عطریانفر پیرامون برنامه حزب کارگزاران 
سازندگی برای سال های آینده گفت: ما مجددا از نو برای انتخابات آینده هم فکری، بازسازی 
و بازنگری می کنیم و ســعی داریم عاوه بر پایدار نگه داشتن حزب، اختاف نظرهایمان با 

جبهه اصاحات را حل کنیم.

میز خبر

عکس روز

افتتاح ۲۱ واحد مسکونی مدد جویان 
 کمیته امداد در روستای کالشور

۲۱ واحــد مســکونی ویــژه مدد جویــان تحت 
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( در 
روســتای کالشــور شهرســتان مانه و سملقان 
در خراســان شــمالی روز چهارشــنبه با حضور 
خاکســار، قائم مقام کمیته امداد کشور و جمعی 
 از مســئوالن اســتانی بــه بهره برداری رســید. 
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