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سه سرعت گیر احیای برجام
عابد اکبری، کارشناس مسائل سیاسی

اکنون و در آستانه برگزاری هفتمین دور از مذاکرات 
کمیسیون مشترک برجام )احتماال اواسط تیر(، طرفین 
با خوش بینی محتاطانــه ای اعتقاد دارند که این دور 
می تواند دور پایانی باشــد؛ به شرط اخذ تصمیم های 

سیاسی طرف مقابل.
آمریکا تاکید کرده که فرصت مذاکره با ایران در مورد 
احیای برجام نامحدود نیست. ایران نیز بر لغو »همه« 
تحریم های آمریکا به صورت قابل  راستی آزمایی اصرار 
دارد. احتماال ارزیابی طرف آمریکایی این اســت که 
ایران به دلیل مسائل سیاست داخلی و فشار اقتصادی 
برای توافق و احیای برجام عجله دارد، به همین دلیل 
رابــرت مالی گفته بود، چون به احیای برجام امیدوار 
اســت به وین می رود. در مجمــوع می توان گفت، 
پس از ۶دور مذاکره فشــرده، پیشرفت قابل توجهی 
حاصل شده، اما موضوعات کلیدی باقی مانده است 
که می تواند تمام پروژه احیای برجام را با خطر جدی 
مواجه کند. توانایی های هسته ای، تحریم ها و ترتیب 
اقدامات طرفین در خصوص راستی آزمایی؛ این سه 

موضوع بسیار مهم هستند.
۱- اختالف کلیــدی اول در مورد تعهدات برجامی 
ایران و توانایی هســته ای آن است. به نظر می رسد 
همچنان مساله ماشــین های نسل جدید هسته ای 
تهران یک موضوع کلیدی است. از دید طرف مقابل 
اگر ایران از نابودکردن ســانتریفیوژهای پیشــرفته 
خودداری کند، زمان گریز این کشور کوتاه تر خواهد 
بود؛ مگر اینکه ایران بپذیرد که به میزان معادل این 

فعال اصولگرا: در انتخابات ۱۴۰۰ هر دو جناح  ��
سیاسی شکست خوردند

نظر سالک درباره حضور زنان در کابینه رئیسی ��
امام جمعه کرج: آمریکایی ها حتی توان مدیریت  ��

کرونا را ندارند
محمد مخبر در کابینه رئیسی حضور دارد؟ ��

هیچ کشوری در منطقه 
به اندازه ایران مزیت 

صادراتی ندارد

میز خبر

نگاه

ادامه صفحه4

ادامه صفحه3

ادامه صفحه 2

۱2 کارگاه ساختمانی ناایمن 
خراسان شمالی پلمب شد

 صفحه2

09364726696



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

WWW.ETEFAGHYEH.IR

استـان22
P R O V I N C E

شنبه 1400/04/12 سال یازدهم - دور جدید - شماره 2321 - مسلسل 2311

سرمقاله

ماشین ها، سانتریفیوژ نسل اول را  از مدار خارج کند. این اقدام، از 
دید ایران غیرقابل پذیرش است. )۱( به نظر می رسد طرف غربی 
اعتقاد دارد که تهران به این سانتریفیوژها به چشم اهرم فشار در 
مذاکرات نگاه می کند. بنابراین می توان گفت، دستور کار اصلی 
اروپا و آمریکا در این حوزه همچنان مخالفت با غنی ســازی در 
داخل ایران )نگاه حداکثری( و کاهش سطح آن و ادامه نظارت 
فراپادمانی آژانس همراه با نابودی سانتریفیوژهای پیشرفته )طبق 

برجام- نگاه حداقلی( است.
در این زمینه باید به ســخنان رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
توجه ویژه کرد. زمینه ســازی های وی با پوشش مسائل فنی، 
بیان نکات در مورد داده های ضبط شده توسط دوربین ها و تاکید 
او مبنی بر عدم پاسخ ایران به نامه آژانس در مورد تمدید تفاهم 
دوجانبه و اصرار بر محدودشدن دسترسی ها در ایران؛ همزمان با 
اتمام مهلت تمدید توافق در ۲۴ژوئن، از همکاری آژانس با طرف 
ناقض برجام حکایت دارد. در واقع، گروسی سعی می کند برای 
مقاصد سیاسی طرف مقابل، پوشش فنی و نگرانی های مشروع 
ایجاد کند. طرف مقابل با همکاری آژانس ســعی دارد این خط 
خبری و تحلیلی را در رسانه ها و البته مذاکرات پررنگ کند که 
»به دلیل عدم تمدید توافق ایران با آژانس، اطالعات این نهاد از 
میزان و توانایی غنی سازی ایران روزبه روز کاسته شده، بازگشت 
به برجام را دشوارتر کرده و زمان گریز هسته ای ایران را به کمتر 
از یک سال رسانده است.« هدف نهایی این تالش مشترک نیز 
مشخص است: »ایجاد تردید و هراس در تهران از بحرانی شدن 
رابطه با آژانس، تشدید تنش با آمریکا و اروپا و در نتیجه رضایت 
به دستورکار طرف مقابل در حوزه راستی آزمایی، توالی اقدامات 

و تعلیق تحریم ها.«
انتظــارات انریکه مــورا، نماینده اتحادیه اروپا در کمیســیون 
مشترک برای توافق آژانس و ایران درخصوص ادامه نظارت بر 
فعالیت های هسته ای، هشدار آنتونی بلینکن و ژان ایو لودریان به 
تهران در مورد فرصت محدود برای بازگشت به اجرای تعهداتش 
مطابق برجام و سخنان بلینکن که گفته بود »پیشرفت در برنامه 
هسته ای ایران، بازگشت به برجام را دشوارتر می کند«؛ همه و 
همه در ایــن چارچوب، یعنی انداختن توپ در زمین ایران قرار 
می گیرند تا ایران- به دلیل اصرار بر لغو تحریم های دوره ترامپ، 
راستی آزمایی اقدامات آمریکا و نگرانی از تکرار اقدام ترامپ در 

آینده- مقصر شکست یا ُکندی مذاکرات قلمداد شود.
۲- اختالف کلیدی دوم در مورد دامنه تحریم هایی اســت که 
آمریکا باید آنها را لغو کند. اکتفا نکردن ایران به تعلیق تحریم ها 
یا صدور معافیت های دوره ای در مورد قوانین مصوب کنگره و 
همچنین لزوم ارائه ضمانت از ســوی آمریکا برای خارج نشدن 
مجدد از برجام و بازگشت تحریم ها و اصرار آمریکا بر این نکته 
که »قرار نیســت همه تحریم های وضع شده بر ایران در دوره 
ترامپ لغو شود«، مذاکرات را به طور جدی در معرض خطر قرار 

داده است.
ایران به خوبی آگاه اســت که آمریکا در مورد تکرار رفتار ترامپ 
در آینده یا افزایش فشار کنگره بر دولت آمریکا در مورد توافق 
هسته ای و تحریم های بیشتر ضدایرانی، نمی تواند و نمی خواهد 

تضمین دهد.
به نظر می رسد هدف ایران در این مرحله، امتیازگیری بیشتر است، 
اما این مساله نیاز اصلی ایران برای فروپاشی شاکله تحریم ها 
را رفــع نخواهد نکرد. ایران باید به طور جدی »لغو تحریم های 
کلیدی« را مطالبه کند تا مســائل داخلی و رقابت های حزبی 
آمریکا کمترین تاثیر را بر انتفاع تهران از برجام داشــته باشد. 
مذاکره کنندگان ایرانی به خوبی آگاه هستند که اصل مناقشه بین 
ایران و آمریکا، تداوم خواهد داشت و حتی بر فرض احیای برجام 
مطابق نظر تهران، فشــارهای بعدی در حوزه منطقه ای، توان 
دفاعی و حقوق بشر خواهد بود. اگر تحریم های کلیدی فارغ از 
برچسب آنها در این مذاکرات لغو نشوند، آمریکا نهادها، افراد و 
برنامه های منطقه ای و دفاعی ایران را ذیل برچسب های مبارزه 
با تروریســم و... مجددا تحت تحریم قرار خواهد داد و چرخه 
مذاکره برای امتیــازدادن به آمریکا و انتفاع اقتصادی محتمل 
است؛ موضوعی که در کوران مذاکرات هسته ای نیز بارها توسط 

طرف غربی تکرار شده است۲.
۳- اختالف کلیدی سوم در مورد تقدم و تاخر گام های طرفین 
در اجرای تعهدات است. ایران بر راستی آزمایی اقدامات آمریکا و 
سپس بازگشت به تعهدات برجامی اصرار دارد. آمریکا نیز به طور 
صریح اعالم کرده است که این روند را نخواهد پذیرفت. سابقه 
آمریکا در برجام و ارائه نکردن تضمین از جانب کاخ سفید، ایران 
را بــا تردید های جدی مواجه کرده اســت. به همین دلیل باید 
توجه داشــت که اصل، بازگشت آمریکا به برجام نیست، بلکه 
نکته فوق العاده مهم خروجی مذاکرات در حوزه تحریم و توالی 
اقدامات است. ایران بدون حضور آمریکا و به شرط لغو تحریم ها 
نیز می تواند طبق برجام، تعهدات هســته ای خود را اجرا کند. 
بنابراین تهران باید تعهدات هسته ای را به گونه ای انجام دهد که 
اوال اصل هم وزن اقدامات و ثانیا بازگشت پذیری آنها در مدت 
زمان قابل قبول رعایت شود. پس تهران باید قبل از توافق، بر 
لزوم لغو تحریم ها تاکید و آن را مطالبه کند. موضوع اخذ تضمین 
از آمریکا، باید اولویت بعدی باشد. تشکیل کمیته ای در شورای 
عالی امنیت ملی برای بررسی مذاکرات وین، نشان دهنده عزم 
تهران برای حل این مســاله است. اما تجربه برجام نشان داده 
است که تعجیل در انجام تعهدات، بدون توجه به هدف مذاکره 
)لغو تحریم ها و بهره برداری مداوم اقتصادی از آن( در نهایت به 
نقض تعهد طرف مقابل، فشار اقتصادی بیشتر و فرسایشی شدن 
مذاکرات مجدد منجر می شود. برای جلوگیری از این امر، مطالبه 

لغو تحریم ها و سپس انجام تعهدات هسته ای ضروری است.

۱2 کارگاه ساختمانی ناایمن 
خراسان شمالی پلمب شد

مدیر روابط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان گفت: از ابتدای ســالجاری تا کنون ۱۲ کارگاه 
ساختمانی در اســتان به علت شرایط خطرناک محیط 
کار و وجود پتانســیل های بروز حادثــه، با هماهنگی 
مراجع قضایی پلمب شــد و از فعالیــت آنها جلوگیری 

به عمل آمد. 
قربان نباتیان اظهارداشت: بیشــترین حوادث ناشی از 
کار در استان در کارگاههای ساختمانی و فعالیت های 
عمرانی اتفاق افتاده اســت که حدود 5۶ درصد حوادث 

کار استان را شامل می شود.
نباتیان اظهار نمود: بیشــترین حوادث ناشی از کار در 
استان در کارگاههای ساختمانی و فعالیت های عمرانی 

اتفاق افتاده است که حدود 5۶ درصد حوادث را شامل 
می شود.

وی افزود: به منظور صیانت از نیروی انســانی و تامین 
حفاظت ، ســالمت و بهداشــت کارگــران در محیط 
کار، کارفرمایــان  و عوامل اجرائــی این قبیل فعالیت 
ها  مکلفند نســبت به رعایت مقررات و آئین نامه های 
حفاظت فنی و بهداشت کار بخصوص  فصل دوازدهم 
مقررات ملی ســاختمان که در زمینه ایمنی و حفاظت 
در حین اجرا است  اقدام نمایند. وی افزود: کارفرمایان 
می بایســت وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار 
کارگران قرار داده و عالوه بر آموزش آنان در خصوص 
رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نیز  نظارت نمایند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از کارگاه های ساختمانی 
با کارفرمایــان متخلف که آیین نامه هــای ایمنی را 
رعایت نکننــد و جان کارگران و ســایر افراد به خطر 
بندازند به شــدت برخورد خواهد شــد و ضمن پلمپ 
کارگاه با همکاری مراجع قضایــی تا زمان رفع نقص 

کامل بازگشایی نخواهند شد. 
نباتیــان در ادامه افزود: بر اســاس تصمیــم کارگروه 
ارتقای ایمنی بخش ســاختمان استان، مقرر شد تمام 
کارفرمایان قبل از اخذ پروانه ســاختمانی با مراجعه به 
ادارات کار سطح استان در آموزش های رایگان ایمنی 
محیط کار که توسط بازرسان کار در ادارات تعاون کار و 

رفاه اجتماعی برگزار می شود، شرکت کنند.

بارش بــاران و تگــرگ تابســتانه در دهمین روز 
تابستان به باغ ها و مزارع استان خسارت زد.

به گزارش اتفاقیه به نقل از خبرگزاری صداوسیمای 
مرکز خراسان شــمالی، در پی ورود سامانه ناپایدار 
جــوی بارش بــاران در بجنورد، شــیروان، مانه و 
سملقان و گرمه موجب کاهش دمای هوا شد و تند 
باد بخش های شمالی خراسان شمالی را درنوردید.

باد با ســرعت ۸5 کیلومتر بر ســاعت، شهر راز را 
درنوردید، در دیگر نقاط اســتان هم سرعت وزش 
باد ۷۰ تا ۸5 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

در راز و جرگالن بارش تگرک موجب خســارت به 
مزارع، باغ ها و برخی منازل مسکونی شد.

از مناطــق زلزله زده گرمه و جاجــرم هم گزارش 
رســیده چادرهای زلزله زدگان بر اثر تندباد آسیب 

دیده است.
 در راز و جــرگالن هم یک خــودروی پراید را آب 
برد و به باغ های این شهرستان خساراتی وارد شد.
خسارت باران و تگرگ به شهرستان رازوجرگالن

فرماندار رازوجرگالن از بارش شدید باران و تگرگ 
و خســارات به باغات و محصوالت کشاورزی این 

منطقه خبر داد.
روح اهلل حســین پور نیز اظهار کــرد: بارش باران و 
تگرگ در روســتای امانلی شهرستان رازوجرگالن 
و روستاهای همچون تنگه ترکمن، تنگه راز، قوش 

تپه و پشنده و سپس شهر راز را نیز در برگرفت.
وی افــزود : براثر این بارش هــا، تگرگ به باغات 
ازجملــه انگــور شــهر راز و گندم هایــی که هنوز 
جمع آوری نشده اند خســارت زد همچنین رواناب و 

سیالب در سطح شــهر جاری شده و یک خودروی 
ســواری را که در خیابان پارک شــده بود توســط 
سیالب مفقودشــده است و اکنون هیچ اثری از آن 

نیست.
تلف شدن ۱۹ راس دام و خسارت به مزارع پنبه و 

باغات در جریان بارندگی در کهنه جلگه
قهرمانیان گفــت: به دنبال بارش بــاران در حوزه 
عشــق آباد این شهرستان، سه هکتار از مزارع پنبه 
دچار خســارت شــد و خرمن های کشاورزی براثر 

آبگرفتگی خسارت خورده اند.
علی نژاد، بخش دار مانه نیز در خصوص خســارت 
ســیل کهنه جلگه روســتای کالته اهلل قلی اظهار 
داشت : در جریان بارندگی در این روستا اتفاق افتاده 

منجر به تلف شدن ۱۹ راس دام شده است. 

مدیرراهــداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
بجنورد گفت: سال گذشته طرح های روکش آسفالت 
در ۸.5 کیلومتر راه اصلی و روســتایی این شهرستان 
انجام شده است.مهندس هومن وکیلی اظهار داشت: 
سال ۹۹روکش آســفالت به طول ۴.۳ کیلومتر جاده 
آســیایی محدوده تاتار انجام شده و عالوه بر آن این 
طرح در محور درتوم گریوان به طول سه کیلومتر و 

محور گیفان به طول ۱.۲ کیلومتر انجام شد.
وی افزود: برای ارتقای ایمنی تردد درجاده ها،ســال 
گذشــته۶.5میلیاردریال برای تعمیر و اصالح شبکه 

روشنایی حوزه شهرستان بجنورد هزینه شد.
وی تعمیر و اورهال ۶۱ دســتگاه از ماشــین آالت 
راهــداری با ۱۰.5 میلیارد ریال اعتبار، انجام عملیات 
راهداری به طول هــزار کیلومتر با ۷.۲ میلیارد ریال 
اعتبار و ایمن ســازی حوزه استحفاظی به طول هزار 
کیلومتر و یک میلیارد ریال اعتبار را از دیگر اقدامات 

در سال گذشته عنوان کرد.
وی با اشــاره به سفر شهرستانی اســتاندار خراسان 
شــمالی به بجنــورد گفت: احــداث و نگهداري راه 
روستاي کي کي به طول هفت کیلومتر، احداث یک 
دســتگاه ابنیه فنی در کالته آقــا نبی،و احداث یک 

دستگاه ابنیه فنی در ورودی روستاهای  اخلی دنگل 
از مصوبات سفر استاندار اســت که درمرحله تامین 
اعتبار قراردارد که در مجموع برای اجرای این ســه 

پروژه ۸۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.
وی در بخش دیگر ســخنان خود درباره سایر برنامه 
های هدفگذاری شــده در سال جاری اظهار داشت: 
امســال در قابــل اجرای طرح ابرار ۲ پــروژه با ۴5 

میلیارد ریال اعتبار در دستور کار است.
وی تصریح کرد: شــن ریزی و آسفالت راه روستایی 
یزدان آباد به طــول ۳.۲ کیلومتر و ۳5 میلیارد ریال 
اعتبار و نیز شن ریزی و آسفالت راه روستایی حاجی 
عبدالوهــاب به طول یک کیلومتر با ۱۰ میلیارد ریال 

اعتبار در قالب طرح ابرار اجرایی می شود.
وکیلی افزود: درســال مالی ۱۴۰۰ -۲۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای اجرای آسفالت حفاظتی )ماسه آسفالتی( 
راه بجنــورد –سنخواســت به طــول ۱۰ کیلومتر 
منظور شده است همچنین  آسفالت حفاظتی )ماسه 
آســفالتی( محور چناران به طول ۱۰ کیلومتر با ۲۰ 

میلیارد ریال اعتبار در دست پیگیری است.
مدیرراهــداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
بجنورد خاطرنشــان کرد: امســال ۱۰ میلیارد ریال 

اعتبار برای بهسازی و شن ریزی محور در محورهای 
کالته سهراب، پاکتل و  گودالی سالخ در نظر گرفته 

شده است.
وکیلی اظهار داشت: امســال برای ساخت راه های 
روستایی شهرستان ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار دیده شد 

است و برای چهار پروژه راهسازی هزینه می شود.
وی تصریح کرد: احداث راه روســتایی شامل پروژه 
ســاخت راه کالین - سلولی - شــاه اجاقی، احداث 
راه روستاهای قتلیش پیربز - پسین دره در دهستان 
گیفان، احداث راه روستاهای قلعه محمدی - حسن 
آباد - رباط در دهستان گیفان و نیز احداث راه پیربز 
- قتلیــش - قاضی - میانزو - دربنــد - تازه قلعه 

است. 
مدیرراهــداری وحمــل ونقل جاده ای شهرســتان 
بجنوردخاطرنشــان کرد: امســال بــرای احداث و 
بهســازي راه روستایي پســرکانلو-لنگر ۴5 میلیارد 

ریال اعتبار مصوب شده است.
شهرستان بجنورد دارای ۸۰.۳ کیلومتر بزرگراه- ۸۲ 

کیلومتر راه اصلی- ۳5.۲ کیلومتر راه فرعی بوده
و از ۳۷۲ کیلومتر آسفالت راه روستایی و ۴۰ کیلومتر 

شوسه و ۲۹۷ کیلومتر خاکی برخوردار است.

نماینده مردم پنج شهرستان در خراسان شمالی گفت: 
مطالعات توجیهی ســه راه مواصالتی استان خراسان 
شــمالی به استان گلستان امســال انجام می شود تا 
بتوان مصوبه کمیســیون ماده ۲۳ را برای این ســه 
پروژه جاده ای به منظــور تامین اعتبارات ملی برای 

آنها اخذ کرد.
محمد وحیدی در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: 
سه مسیر مواصالتی شامل مسیر جرگالن-مراوه تپه 
) که از روســتای آگری قایه به قازان قایه می گذرد( 
همچنین مســیر خط شیرین سو-خشــتلی و مسیر 
نیروی هوایی-گلیداغ جاده هایی هستند که می توانند 
پس از زیرسازی و آسفالت، استان خراسان شمالی را 

به استان گلستان متصل کنند.
وحیدی گفت: ســال ها اســت که انجام زیرسازی و 
آسفالت این سه مسیر مواصالتی از تقاضاهای بسیار 

مهم شهرســتان راز و جرگالن و شهرســتان مانه و 
ســملقان بوده، با این وجود، هنوز تحقق آن میســر 

نشده است.
وی افزود: در هفته جاری تقاضای تامین اعتبار برای 
تحقق آن به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شد.

بــا این وجود، وحیدی تصریح کرد: تامین اعتبار برای 
این سه پروژه نیازمند اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ 
اســت که برای اخذ مصوبه از این کمیسیون ابتدا باید 

مطالعات توجیهی و پیش بینی آنها انجام شود.
وی بیان کرد: هر چند که طی ســه ســال گذشــته، 
انجام زیرســازی و آسفالت این ســه مسیر جاده ای 
مطالبه شــده بود، با این وجــود، تا به کنون مطالعات 
آن انجام نشــده است و در حال حاضر استان درصدد 
اســت که بتواند مجــوز ماده کمیســیون ماده ۲۳ را 
برای اختصاص اعتبارات ملی برای اجرای این ســه 

پروژه راهسازی را از دولت اخذ کند.نماینده مردم پنج 
شهرســتان در خراسان شمالی با اعالم اینکه در سال 
جاری مطالعات توجیهی آنها انجام خواهد شد، عنوان 
کرد: درصورتیکه پس از انجام مطالعات این سه پروژه 
راهســازی، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۲۳ راه یابد 
و اعتبارات ملی به آنها اختصاص داده شــود، عملیات 

اجرایی آنها آغاز می شود.
وی افزود: پیش بینی می شود که تا پایان سال مالی 
۱۴۰۱ دریافت اعتبارات ملی برای انجام این سه پروژه 
به طول انجامد.وحیــدی همچنین به ردیف اعتباری 
محرومیت زدایی نیز اشــاره و اظهار کرد: درصورتیکه 
این ردیف اعتباری در بودجه ساالنه استان اختصاص 
داده شود، می توانیم امیداوار باشیم که اجرای این سه 
پروژه جاده ای در اولویت دریافت اعتبار از این ردیف 

بودجه ای بشود.

ــاد  ــازمان جه ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
ــا  ــه ت ــالم اینک ــا اع ــان شــمالی ب کشــاورزی خراس
ــد  ــی خری ــز تضمین ــتان ۲۶ مرک ــون در اس ــه کن ب
ــا  ــد، گفــت: ب ــدازی شــده ان ــدم در اســتان راه ان گن
آغــاز فصــل برداشــت گنــدم، تــا بــه کنــون حــدود 
۱۴ هــزار تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز از گندمــکاران 

ــت. ــده اس ــداری ش ــتان خری اس
بــه گــزارش اتفاقیــه، محمــد جــواد تشــکری اظهــار 
ــداد  ــال تع ــدم امس ــت گن ــل برداش ــرد: در فص ک
ــرای  ــتان ب ــدم در اس ــی گن ــد تضمین ــز خری مراک
آســان ســازی در دریافــت گنــدم از گندمــکاران 

ــد. ــه ان ــش یافت ــتان افزای اس
تشــکری گفــت: تعــداد مراکــز خریــد گنــدم اســتان 
از ســال گذشــته تــا بــه کنــون بــه ۲۶ مرکــز 

ــر  ــدادی دیگ ــه زودی تع ــد و ب ــه ان ــش یافت افزای
ــتان راه  ــکاران اس ــدم از گندم ــد گن ــرای خری ــز ب نی
ــاز  ــا آغ ــرد: ب ــالم ک ــد.وی اع ــد ش ــدازی خواهن ان
ــا  ــتان، ت ــکاران اس ــدم از گندم ــی گن ــد تضمین خری
ــر  ــازاد ب ــدم م ــن گن ــزار ت ــدود ۱۴ ه ــروز ح ــه ام ب
نیــاز گندمــکاران اســتان بــا قیمــت هــر کیلــو پنــج 
هــزار تومــان ) بــا لحــاظ افــت مفیــد و غیــر مفیــد( 

ــد. ــده ان ــداری ش ــز خری ــن مراک ــط ای توس
ــاد  ــازمان جه ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
کشــاورزی خراســان شــمالی در بخــش دیگــری از 
ســخن خــود بــه لحــاظ کــردن مشــوق هایــی بــرای 
گندمــکاران نیــز اشــاره و عنــوان کــرد: درصورتیکــه 
گندمــکاران اســتان گنــدم خــود را بــه مراکــز دولتــی 
ــد، در  ــل دهن ــتان تحوی ــدم اس ــی گن ــد تضمین خری

ــت  ــکاران در اولوی ــن گندم ــده ای ــی آین ــال زراع س
نخســت دریافــت خدماتــی از جملــه نهــاده هــا، کــود 

ــذر قــرار خواهنــد گرفــت. و ب
ــره  ــد و ذخی ــه خری ــالم اینک ــا اع ــه ب وی در ادام
ــز  ــدم توســط دالالن نی ســازی خــارج از شــبکه گن
احتــکار محســوب و بــا عوامــل آن برخــورد قانونــی 
ــد  ــاز خری ــل از آغ ــرد: قب ــان ک ــد، بی ــد ش خواه
ــر از  ــش از ۱۰۰ نف ــتان بی ــدم در اس ــی گن تضمین
ــم کــه  دالالن و واســطه هــا را شناســایی کــرده ای

ــت. ــد اس ــت رص ــان تح ــت آن فعالی
تشــکری توصیــه کــرد: دالالنــی کــه گنــدم 
ــده  ــداری ش ــول خری ــد، محص ــرده ان ــداری ک خری
خــود را بــه ســیلوهای خریــد گنــدم اســتان تحویــل 

ــد. دهن

 امام جمعه بجنورد گفت: مقاومت تنها راه برون رفت 
از مشکالت و ایستادگی در برابر استکبار است و باید 

جوانان در صف اول مقاومت قرار گیرند.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از خبرنــگار ایرنا، حجت 
االســالم رضا نوری در خطبه هــای این هفته نماز 
جمعه بجنورد اظهار داشــت: مقاومــت در تالش و 
کوشــش و خنثی کردن تحریم ها خالصه می شود 
و بایــد در این راه برنامه ریــزی کنیم و از ابزارهای 

مقاومت استفاده کرد.
وی تصریح کــرد: جوانان فعال و خالق ابزاری مهم 
در راه مقاومت در برابر اســتکبار هستند و باید کاری 
کنیم تا این قشر تاثیرگذار به ما اعتماد کنند، چرا که 
این جوانان  قدرت هســته ای را در کشــور ایجاد  و 
اکنون در حوزه بهداشت، واکسن ایرانی کرونا را تولید 
کردند.خطیب جمعه بجنورد ادامه داد: این یک افتخار 
محسوب می شود که جوانان ما براساس رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب اســالمی با رویکرد خود اتکایی 
داخلی موفق به تولید واکسن کرونا شدند و معظم له 
نیز با اعتقاد به جوانان همراه با مردم و به نوبت سنی 

این واکسن را تزریق کردند.

 وی بیان کرد: نباید دســت در روی دست قرار دهیم 
و نظــاره گر توطئه دشــمنان باشــیم، همه ملت به 
خصوص جوانان باید در اندیشه توسعه ، با تحریم ها 
مقابله کنند و الزمه این کار نیز مقاومت و ایســتادگی 

است.
امام جمعه بجنورد در ادامه به حمله ددمنشانه ناوگان 
آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۱۳۶۷ اشاره کرد و گفت: این 
روز به عنوان افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری 
شــده است و آمریکا نشان داد که حقوق بشر تنها در 
راستای اهداف سیاسی استفاده می شود و استکبار به 

دروغ آن را مطرح می کند.
حجت االسالم نوری افزود: وقتی آمریکا در بیش از 
۱۳۴ کشور دخالت مستقیم نظامی می کند و هزاران 
نفر از مردم آن کشورها را به خاک و خون می کشد، 
نمی تواند ادعای دفاع از حقوق بشــر را داشته باشد، 
لذا باید با اســتفاده از تمام ظرفیت های رســانه ای 
جنایــات آمریکا را برمال کرد و با ایجاد جذابیت های 
های بصری و رسانه ای این جنایات شیطان بزرگ را 

به اطالع مردم دنیا رساند.

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
صنایع دستی اسفراین گفت:نمایشگاه صنایع دستی 

در اسفراین برپا می شود
به گــزارش اتفاقیه، عبداهلل ســهرابی از برپایی 
نمایشــگاه صنایع دســتی در این شهرستان خبر 
داد و گفت: نمایشــگاه صنایع دستی از ۱۳ تیرماه 
جــاری و به مدت ۳ روز پذیرای بازدیدکنندگان و 

عالقه مندان است.
رئیــس اداره میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اسفراین اظهار داشــت: نمایشگاه 
صنایع دســتی در ایــن شهرســتان از ۱۳ تیرماه 
جــاری و به مدت ۳ روز پذیرای بازدیدکنندگان و 
عالقه مندان در 5۰ غرفه و در محل مجتمع سردار 

شهید سلیمانی برپا می شود.

وی ادامه داد: لوله گستر، شرکت فوالد، شهرداری 
اســفراین، ســازمان بســیج علمی پژوهشی و 
فناوری و بســیج کارگران و کارخانجات ازجمله 
مشارکت کنندگان در برپایی این نمایشگاه هستند.

ســهرابی اضافه کرد: روستای رویین اسفراین که 
به دلیل وجود صنعتگرانی که از روزگاران گذشته 
در کار تولید پارچه های ســنتی ازجمله چادرشب 
فعالیت می کردند، به عنوان دهکده نساجی سنتی 

کشور شناخته می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: ظرفیت باالیــی که این 
دهکده دارد، به گونه ای اســت که در این مکان، 
ســاالنه ۱5۰ هزار مترمربع پارچه سنتی در قالب 
حوله حمام، حوله دســت، چادرشب و سفره نان 

تولید می شود.

رییس اتحادیه صنف لبنیات، قصابان و مرغ فروشان 
بجنورد گفت : بازار مرغ این استان با ورود روزانه ۲5 
تا ۳۰ تن مرغ تا حدودی به حالت اشــباع در آمد و 

کمبود موقتی روزهای گذشته بر طرف شد.
حســین قاســم زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت:اگرچه نسبت به میزان نیاز استانی که 
روزانه به دلیل تاخیر چنــد روز جوجه ریزی کمبود 
های ناچیزی حــدود ۱۰ تا ۱5 درصدی وجود دارد، 
ولی با مدیریت مصرف این مشــکل نیز تا حدودی 
بر طرف شد.وی اضافه کرد : در شرایط فعلی قیمت 
مرغ نیز در این اســتان با نرخ تنظیم بازار ۲۴۹ هزار 
ریال در هر کیلوگرم در حال توزیع اســت و مشکلی 
از لحــاظ قیمتی نیز در بازار این مــواد پروتینی در 
ســطح اســتان به خصوص بجنورد که بیشــترین 

مصرف مرغ را دارد، وجود ندارد.
قاســم زاده اظهارداشت : با ورود مرغ جدید تولیدی 
اســتان خراســان شــمالی به بازار در روز جاری، 
کمبودهای اندک پیش بینی ناشی از افزایش تقاضا 
نیز از اوایل هفته بر طرف می شــود و مردم نگرانی 

بابت کمبود و یا افزایش قیمت نخواهند داشت.
رییس اتحادیه صنف لبنیات، قصابان و مرغ فروشان 
بجنورد گفت: کمبود مرغ کشــتار روز در بازار ناشی 
از تاخیر در ورود مرغ جدیــد و بدعهدی مرغداران 
استان معین تامین کننده این پروتینی برای خراسان 

شمالی است.

 قاســم زاده میزان تامین مرغ مصرف کنندگان این 
استان را از مرغداری های استان گلستان حدود ۱۰ 
تن در روز اعالم کرد و اظهارداشــت : نوسان بازار 
مرغ در این استان شمالی موجب شد تا مرغداران در 

اجرای قرارداد تا حدودی سر باز زنند.
وی اظهار داشــت: با وجود اینکه در این استان مرغ 
به قیمت تنظیم بازار عرضه می شــود اما در ســایر 
استا ها این امر رعایت نمی شود که باعث می شود 
تا حدودی  گوشت مرغ نیز از این استان خارج شود.

 قاسم زاده افزود : حدود ۸۰ درصد از نیاز روزانه مرغ 
کشتار روز خراسان شــمالی از مرغداری های این 
خطه شمال کشور تامین و توزیع می شود و با ورود 
مرغ جدید مشکل چندانی در استان ایجاد نمی شود.

وی نرخ مــرغ را در هر کیلوگــرم ۲۴۹ هزار ریال 
اعالم کردو افزود : گوشــت مرغ طبق مصوب ستاد 
تنظیم بازار در این اســتان توزیع می شــود و این 
برنامه حداقل در ســه ماهه بهار سال جاری در حال 

اجراست و تا حد زیادی نیز نرخ ها تثبیت شد.
 به گزارش خبرنگار ایرنا در روزهای گذشته به دلیل 
افزایش میزان مصرف گوشت مرغ در استان ناشی از 
ازدیاد تقاضا و عدم ورود مرغ از استان های شمالی، 
بازار این مواد پروتینی با کمبود موقت مواجه شــد 
کــه با توزیع روزانه ۲۰ تن مرغ منجمد این بازار نیز 
اشباع شد و بررســی ها نشان می دهد که در تمام 

فروشگاههای عرضه مرغ به میزان نیاز وجود دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
گفــت: ۱۱۷ مرکز درمان ســوء مصرف مواد مخدر 
)mmt( در خراســان شمالی وجود دارد که با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی خدمات دهی به بیماران را 

انجام می دهند.
 به گــزارش اتفاقیه،قاســم بیانی، معــاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شــمالی با اعالم 
این خبر گفت: در بجنورد ۷۷، شــیروان، ۱۸، مانه و 
سملقان ۷، فاروج ۶، گرمه ۳، رازوجرگالن ۳، جاجرم 
۲، پیــش قلعه یک مرکز درمان ســوء مصرف مواد 

مخدر در حال فعالیت هستند.
وی عنــوان کرد: ایــن مراکز با تیمی متشــکل از 
پزشــک، پرســتار و روانشــناس در زمینه درمان 
اختالالت ناشــی از مصــرف مواد مخــدر فعالیت 

می کنند و عــالوه بر درمان، خدماتی نظیر مصاحبه 
انگیزشــی، گروه درمانی و خانواده درمانی از طریق 

کارشناسان و پزشکان متخصص ارائه می شود.
بیانی بیان کرد: طی ســال بازدیدهایی از این مراکز 
به منظور نظارت بر مصرف دارو و بررســی تجویز 
و توزیع دارو در مراکز انجام می گیرد که در ســال 
گذشــته ۱5۱ بازدید از مراکز mmt انجام گرفت و 
خوشبختانه هیچکدام از مراکز به علت تخلف، ناچار 

به تعطیلی دائم یا موقت نشدند.
وی خاطرنشــان کرد: در سال گذشــته برای چهار 
مرکز درمان ســوء مصرف مواد مخدر استان مجوز 
فعالیت صادر شد و در آینده ای نزدیک نیز دو مرکز 
دولتی جدید در شهرستان یکه صعود رازوجرگالن و 

شهرستان جاجرم افتتاح خواهد شد.

باران و تگرگ به خراسان شمالی خسارت زد

اجرای روکش آسفالت در ۸.۵ کیلومتر از جاده های بجنورد 

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی اعالم کرد؛
احداث ۳ راه مواصالتی خراسان شمالی به گلستان منوط به اخذ مصوبه ماده ۲۳ شد

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خبر داد؛
خرید تضمینی ۱۴ هزار تن گندم مازاد برنیاز گندمکاران استان

امام جمعه بجنورد؛

مقاومت تنها راه مقابله با نظام استکباری است

نمایشگاه صنایع دستی در اسفراین برپا می شود

بازار مرغ خراسان شمالی اشباع شد

فعالیت ۱۱۷ مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در خراسان شمالی

اهدای ۷۹۳ سری جهیزیه به زوج های 
جوان در سال ۹۹

مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی گفت:اهدای ۷۹۳ 
سری جهیزیه به زوج های جوان در سال ۹۹

مجید الهی راد گفت: طی ســال گذشــته در اســتان ۷۹۳ 
جهیزیه بــا اعتباری بالغ بر چهار میلیــارد تومان تهیه و به 
زوج های جوان تحت پوشــش کمیته امداد اهداشد.اهدای 
۷۹۳ سری جهیزیه به زوج های جوان در سال ۹۹.خراسان 

شمالی+بجنورد+کمیته امداد+مجید الهی راد+جهیزیه
به گزارش اتفاقیه در حاشــیه مراســم اهدای ۴۲۰ ســری 
جهیزیه به زوج های جوان تحت پوشش کمیته امداد، مجید 
الهی راد مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی اظهار داشت: 
هیــچ نهادی محبوب تــر از ازدواج و خانواده در نزد خداوند 
نمی باشــد. کانون خانواده می تواند در پــرورش فرزندان 
شایســته و صالحی را فراهم کند.وی در ادامه گفت: ســال 
گذشته در استان توانســتیم بالغ بر ۴میلیارد تومان به تعداد 
۷۹۳ سری جهیزیه تهیه و به زوج های جوان تحت پوشش 
کمیته امداد اهدا نماییم. کــه امید به خدا تمامی زوج های 
تحت پوشــش در سال گذشته توانســتند از این جهیزیه ها 
برخوردار شــوند. الهی راد افزود: صبح امروز تعداد ۲۱ واحد 
مسکونی مددجویان کالشور افتتاح و تحویل آن عزیزان شد

خبر
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تهران- ایرنا- یک کارشــناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه بورس از طریق انتشار اوراق بدهی، به تامین 
مالی دولت کمک زیــادی می کند، گفت: بورس با 
جذب نقدینگی می تواند سبب کاهش نرخ تورم شود.

 »ابوالفضل شــهرآبادی« در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصــادی ایرنا با بیــان اینکه انتخابات ریاســت 
جمهوری ایران با پشــت سر گذاشتن فراز و نشیب 
های فراوان انجام و در نهایت نتیجه آن مشــخص 
شــد، افزود: با توجه به اینکه بازار ســرمایه در این 
دوره از انتخابات از جایگاه ویژه ای نســبت به سال 
های گذشته برخوردار بود؛ بنابراین نتیجه انتخابات 

می تواند در روند معامالت این بازار تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: نکته حائزاهمیت این است که با توجه 
به وجود زمینه های الزم برای بازگشــت معامالت 
بورس به مدار  صعودی اما از مدت ها قبل شاخص 
بورس بر مدار نزولی قرار گرفته بود، این در حالیست 
که به محض رفع ابهامات حاکم در کشور و مشخص 
شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شاهد تاثیر 
مثبت آن در بازار بودیم و شــاخص بورس توانست 

بار دیگر روزهای مثبتی را در این بازار تجربه کند.
شــهرآبادی بــا بیان اینکــه اکنون زود اســت که 
بخواهیم تاثیــر نتیجه انتخابات را در معامالت بازار 
سرمایه  مورد قضاوت قرار دهیم، افزود: باید منتظر 
ماند و دید که تیم اقتصادی دولت ســیزدهم چگونه 
تیمــی خواهند بود و چه برنامه های اقتصادی را در 
کشــور به خصوص در حوزه بازار سرمایه در دستور 

کار خود قرار می دهد.
نیاز بازار ســرمایه بــه برنامه های کوتــاه مدت و 

بلندمدت
این کارشناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه بازار 
سرمایه نیازمند یک سری از برنامه های کوتاه مدت 
و بلندمدت است، افزود: در این میان باید برای بازار 
برخی از سیاســت های حمایتی و نیز توســعه ای 
مدنظر قرار گیــرد و برنامه های جدید و متنوعی را 

بــرای بورس در زمینه ابزارها، بازیگران و ورود پول 
جدید به بورس در نظر داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه الزم اســت تا تصمیماتی که 
برای بهبود وضعیت بازار ســرمایه اتخاذ می شــود 
زمینه دخالت افراد سیاســی در بورس را به حداقل 
برساند، افزود: هر چه بورس سیاسی تر شود از اهداف 
اصلی خود که تامین مالی و تشــکیل سرمایه است 
دور خواهد شد که این موضوع به هیچ عنوان به نفع 

بورس و اقتصاد کشور نیست.
شهرآبادی به علت بازگشت رشد به معامالت بورس 
اشــاره کرد و افزود: با رفع ابهام های ایجاد شده در 
کشور و کاهش بخشی از ریسک های سیستماتیک 
زمینه ایجاد اطمینان بخشــی بیشــتر در بازار برای 

سرمایه گذاری فراهم شد.
نتیجه کوتاه مدت نتیجه برجام بر بورس

این کارشناس بازار سرمایه به وجود ریسک و ابهام 
مربوط به مذاکرات هسته ای در بورس تاکید کرد و 
افزود: اگر مذاکرات با موفقیت پیش رود تا حدودی 
از ابهام بازار رفع خواهد شــد که این موضوع زمینه 
کاهش قیمت نــرخ دالر را در بازار فراهم می کند 
و بازارهای رقیب مانند ارز، مســکن و طال با رکود 

معامالتی مواجه خواهند شد.
وی گفت: در این میان برخی از ســهام بورسی که 
دالر محور هستند با شوک منفی قیمتی مواجه می 
شوند که این روند کوتاه مدت است و دوباره به روال 

عادی خود باز می گردند.
به گفته شهرآبادی، در کل، اگر مذاکرات هسته ای 
مثبت باشــد و نرخ دالر کاهش یابد، سرمایه های 
بیشــتری وارد این بازار می شــود و منجر به رونق 

بازار خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه  اظهار داشت: الزم است 
تا دولت جدید از اکنون سیاست های روشن و مهمی 
را اتخاذ کند و نتیجه برجام بر بازار سرمایه را مدنظر 
قرار دهد تا در آینده دچار رخداد جدی در بازار نشود.

وی تاکید کــرد: هر چقدر دولت جدید بتواند محیط 
کسب و کار را کم ابهام تر کند و زمینه بهبود فعالیت 
صنعــت و خدمات را فراهم کنــد معامالت بورس 
رونق پیدا می کند و با روند صعودی همراه می شود.

وجود برنامه ای مدون برای کاهش ابهام در بازار

شــهرآبادی با بیان اینکه خدمــات بورس و صنعت 
رابطــه ای متقابل با یکدیگر دارند، در صورت رونق 
صنعت در کشــور به مراتب رونــد بورس هم بهتر 
خواهد شد، گفت: بورس با رونق خود فرایند تشکیل 
ســرمایه را ایجاد می کنــد و تامین مالی صنعت از 
طریق بورس انجام خواهد شــد که در نهایت تاثیر 

مثبت متقابل را بر روی یکدیگر خواهند گذاشت.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیــان اینکه باید 
اقدامی صورت گیرد تا ابهامات و ریسک ها در بازار 
کاهش یابد، افــزود: دولت باید کاری کند تا روند و 
نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد کشور افزایش یابد و 
الزم است سیاستی اتخاذ شود تا در کشور به سمت 

افزایش نرخ سرمایه گذاری پیش برویم.
کمک بورس به دولت

وی با تاکید بر اینکه بورس در این مســیر می تواند 
کمک زیادی را به دولت داشــته باشد، گفت: بورس 
به عنوان ابزار تامین مالی و موتور جذب سرمایه می 
تواند کمک کننده به اقتصاد کشــور باشد و ضمن 
جذب نقدینگی در بازار سبب کاهش نرخ تورم شود.

شهرآبادی ادامه داد: بورس می تواند از طریق انتشار 
اوراق بدهی کمک زیــادی را به تامین مالی دولت 
داشته باشــد، این موضوع جزو سیاست هایی تلقی 

می شود که دولت باید آنها را با برنامه پیش ببرد.
به گــزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، شــاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای 
که گذشت )چهارشنبه، نهم تیر  ماه( با ۴۳ هزار واحد 
افزایش، به عدد یک میلیون و ۲5۶ هزار واحد رسید 

و ۳.5 درصد رشد داشت.

یک کارشــناس بازار سرمایه موضوع مالیات برعایدی 
ســرمایه را به عنــوان عامل تاثیرگذار در بازگشــت 
شاخص بورس بر مدار صعودی دانست و گفت: وجود 
شــفافیت در معامالت بورس و معافیت آن از مالیات 
توانســته است توجه بیشتر ســرمایه گذاران را به این 

بازار جلب کند.
بــه گزارش اتفاقیــه و به نقل  از پایــگاه خبری بازار 
سرمایه ایران، »محسن عباسلو« با بیان اینکه اکنون و 
در وضعیت فعلی کشور هر فردی که بر مسند ریاست 
جمهوری قرار بگیرد می توانــد عملکرد معقولی را از 
خود در حوزه بازار ســرمایه داشته باشد، افزود: اکنون 
سهامداران نسبت به صحبت هایی که از سوی رییس 
جمهور منتخب در حوزه بازار ســرمایه صورت گرفته 
است نگاه مثبت دارند و به محض روشن شدن نتیجه 
انتخابات میزان اعتماد ســهامداران به بورس و حجم 

معامالت در بازار افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه صحبت های رییس جمهور منتخب 
و حمایت هــای وی از ســهامداران در بورس اصلی 
ترین دلیل بازگشت شــاخص بورس به مدار صعودی 
و ورود دوباره سرمایه های مردم به این بازار محسوب 
می شــود، تاکید کرد: نگاه سهامداران به فرد منتخب 
در ریاســت جمهوری به قدری مثبت است که اکنون 
ســرمایه ها در حال خروج از صندوق های ســرمایه 
گذاری با در آمد ثابت و ورود دوباره آنها به بازار سهام 

است.
قانون مالیات برعایدی ســرمایه، عاملی برای رشــد 

دوباره معامالت بورس
این کارشناس بازار ســرمایه موضوع مالیات برعایدی 
ســرمایه را دیگر عامل تاثیرگذار بر بازگشت شاخص 
بورس بر مدار صعودی دانست و گفت: وجود شفافیت 
در معامــالت بورس و معافیت آن از مالیات توانســته 
اســت توجه بیشتر سرمایه گذاران را به این بازار جلب 
کند.وی با اشــاره به اینکه اکنون قیمت عمده ســهام 
حاضر در بورس بعد از نوســان و اصالح شــدیدی که 
تجربه کردند برای ســرمایه گذاری بسیار جذاب شده 
است، افزود: اکنون بازار سرمایه با ریسک قابل توجهی 
همراه نیست و ریسک آن نسبت به سایر بازارها مانند 

ارز، طال، مسکن و خوردو در کف قرار دارد.
عباسلو تاکید کرد: اکنون بازار در بهترین موقعیت برای 
ســرمایه گذاری قرار دارد اما مهمترین مشــکل فعلی 
این بازار، اعتماد ســرمایه گذاران اســت که اگر بتوان 
آن را دوباره به این بازار بازگرداند شــاهد معامالتی پر 
رونق در این بازار خواهیم بود.این فعال بازار ســرمایه 
با اشاره به اینکه ســهامداران نباید اکنون تحت تاثیر 
روند صعودی بازار سرمایه تصمیمات عجوالنه بگیرند 
و با ورود ســرمایه های خود بدون آشنایی از این بازار 
باعث ایجاد معامالت هیجانی در بورس شــوند، گفت: 
بهتر است اگر سرمایه گذاران آشنایی چندانی نسبت به 

روند بازار ســرمایه ندارند، اجازه دهند سرمایه هایشان 
در همان صندوق باقی بماند تا تحت تاثیر نوسان های 
ایجاد شده دچار ضرر و زیان های سنگین در این بازار 

مانند سال گذشته قرار نگیرند.
اقبال سهامداران به بورس با افزایش سرمایه

مدیر عامل کارگزاری ارگ هومن به افزایش ســرمایه 
از محل تجدید بر ارزیابی دارایی ها و تاثیر آن بر بازار 
اشــاره کرد و گفت: افزایش ســرمایه از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها دارای جنبه روانی مثبت در معامالت 
بورس اســت و باعث اقبال ســهامداران به آن سهم 

مدنظر به دلیل کاهش قیمت ایجاد شده می شود.
وی کاهش قیمت سهم در بازار را نکته مثبت افزایش 
ســرمایه از محل تجدید به ارزیابی دارایی عنوان کرد 
و اظهار داشت: معموال ســهامداران به سراغ سرمایه 
گذاری در ســهامی که قیمت آن باال است، نمی روند 
و بیشتر به دنبال سرمایه گذاری در سهامی هستند که 
قیمت آن ها پایین اســت؛ بنابراین افزایش سرمایه از 
محــل تجدید ارزیابی را می تــوان از این منظر مثبت 

ارزیابی کرد.
به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت هفته ای که گذشــت )چهارشــنبه، 
نهــم تیرماه( در ادامه روند صعــودی خود با ۴۳ هزار 
واحد افزایش نسبت به هفته پایانی خردادماه، در کانال 
یک میلیون و ۲5۶ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

سید ابراهیم رئیسی سامانه ای را برای مشارکت مردم 
در معرفی اعضا و مدیران دولت سیزدهم معرفی کرد.

به گــزارش اتقاقیه و یه نقــل از تجارت نیوز، در این 
سامانه که با عنوان ” یاران رئیسی ” راه اندازی شده ، 
از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، تشکل 
ها و آحاد مردم دعوت شــده تــا چنانچه فردی را در 
تراز دولت مردمی می شناســند نسبت به معرفی وی 

اقدام کنند.
 “کارآمــدی”، ” فسادســتیزی”، ” روحیه انقالبی” و 
“مردمی بودن” از جمله ویژگی هایی است که رئیس 

جمهوری منتخب بر آنها تاکید کرده است.
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی در معرفی این 

ســامانه خطاب به مردم و نخبگان آورده اســت : با 
حمــد و ثنای الهی و ضمن تشــکر و قدردانی مجدد 
از یکایــک ملت بــزرگ ایران جهت خلق حماســه 
باشکوه انتخابات ریاست جمهوری و حسن اعتماد به 
این بنده خدا و خــادم مردم، آنگونه که قبال نیز بیان 
کردم اعضای دولت و همکاران بنده بر مبنای شایسته 
ســاالری و براساس شاخص هایی نظیر “کارآمدی”، 
” فسادستیزی”، ” روحیه انقالبی” و “مردمی بودن” 

انتخاب خواهند شد.
ازآنجا که عمیقا بر این باورم هرجا زمینه مشــارکت 
مردم در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها فراهم 
شود نرخ موفقیت باالتر می رود، و همانگونه که وعده 

داده بودم سامانه ای جهت مشارکت مردم در معرفی 
اعضای دولت آماده شده است.

از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، تشکل 
ها و آحاد مردم تقاضا دارم چنانچه فردی با شــاخص 
های فوق الذکر و در تراز دولت مردمی می شناســند 

نسبت به معرفی وی در سامانه اقدام نمایند.
امیدوارم به لطف و مدد خداوند متعال و پشتوانه مردم 
تمام ظرفیت های دولت را برای ایجاد نهضت بزرگ 

خدمت به ایرانیان عزیز به کار بندم.
https://yaran.raisi.ir/ بــا آدرس ایــن ســامانه 

managers  در دســترس عموم مــردم قرار گرفته 
است.

معاون توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان 
بهزیســتی گفت: زنان و مردان معتاد یک ســال پس 
از بهبود می توانند 5۰ میلیون تومان وام خوداشــتغالی 

دریافت کنند.
به گــزارش اتفاقیه و به نقــل از تجارت نیوز، رضوان 
مدنی معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی ضمن اشاره به این موضوع که آمار قطعی در 
رابطه با زنان معتاد وجود ندارد، گفت: مراکزی هستند 
که به بانــوان معتاد خدمات می دهند و آمار این مراکز 

موجود است.
وی ادامه داد: این افراد )زنان و مردان( یک سال پس 
از بهبود می توانند 5۰ میلیون تومان  وام خوداشــتغالی  
دریافت کنند. حق بیمه این افراد از ۷ ســال به ۹ سال 
افزایش یافته اســت که توسط ســازمان بهزیستی به 
کارفرمایان پرداخت می شــود و حتی وام کارفرمایی به 
کارفرما و حقوق معادل قانون کار به این افراد پرداخت 

می شود.
معاون توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان 
بهزیســتی تصریح کرد: زنان بهبودیافته سرپرســت 
خانواده تحت پوشــش بهزیســتی قرار می گیرند و تا 
زمان توانمندشــدن مستمری دریافت می کنند. زنان و 
مردانی کــه در مراکز بازتوانی و درمان حضور دارند تا 
زمان توانمندی تحت نظر بهزیســتی هســتند و حتی 

خانواده های آن ها تا زمان خودکفایی از این مستمری 
بهره مند می شوند.

رضوان مدنــی اضافه کرد: همچنیــن  حرفه آموزی  
برای این افراد انجام می شــود و مراکــزی این زنان 
را تحت پوشــش قرار می دهند. متاسفانه نگاه جامعه 
نســبت به این زنان متفاوت از مردان است. زنانی که 
در کمپ های قانونی هستند توسط همین مراکز برای 
دریافت وام معرفی می شوند. شرایط دریافت وام برای 

این زنان تسهیل شده است.

وی ادامه داد: واجدین شرایط وام خود اشتغالی به واحد 
مشارکت های اداره کل  بهزیستی  مراجعه کنند

مدنی گفت: کسانی که ترک اعتیاد داشته، بهبود یافته 
و بر درمان ماندگار شــده اند به معاونت مشارکت های 
اداره کل بهزیســتی شــهر تهران مراجعه کنند. این 
تســهیالت ویژه خانم ها جدید هستند و از خانم ارشد 
خواســت با مراجعه به دفتر وی در ضلع شمالی پارک 
شــهر کارهای مددجویان را به عنوان نماینده پیگیری 

کند.

بورس با جذب نقدینگی می تواند نرخ تورم را کاهش دهد کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

قانون مالیات برعایدی سرمایه، عاملی برای رشد دوباره معامالت بورس

راه اندازی سامانه معرفی مدیران دولت به رئیس جمهور منتخب

وام ۵۰ میلیونی معتادان/ چه کسانی مشمول وام می شوند؟

عضو هیات رئیسه اتاق ایران:

هیچ کشوری در منطقه به اندازه 
ایران مزیت صادراتی ندارد

عضو هیات رئیســه اتاق ایــران با بیان 
اینکه هیچ کشــوری در منطقه به اندازه 
ایران مزیت صادراتی ندارد، خاطرنشــان 
کرد: تعدد کشورهای همسایه، مسیرهای 
زمینی و دریایی متعدد در شمال و جنوب 
کشــور، دسترســی به دریای مدیترانه و 
قرارگیری در مسیر جاده ابریشم همگی 

از جمله این مزیت ها است.
به گــزارش اتفاقیه و به نقــل از پایگاه 
خبری اتاق ایران، »کیوان کاشــفی« با 
بیان اینکه امروز صنعــت و تولید ایران 
در بیم و امید به ســر می برنــد، افزود: 
چند چالش اصلی موجب نگرانی صنعت 
کشور شــده که مهم ترین آن، نامساعد 
بودن فضای کسب وکار کشور و ایستایی 
این فضای نامناســب در سال های اخیر 

است.
وی با بیان اینکه نبــود ثبات در قوانین 
و مقــررات یکی دیگر از مواردی اســت 
که بخش صنعــت و تولید را در بیم فرو 
برده اســت، گفت: فضای کســب وکار 
نامســاعد موجب شــده تولید در کشور 
پرهزینه و فرسایشی شود و با وجود همه 
تالش های صورت گرفته بهبودی در این 

محیط حاصل نشود.
عضو هیات رئیســه اتــاق ایران تصریح 
کرد: با وجــود آنکه در چند وقت اخیر تا 
حدودی شــاهد ثبات نرخ ارز در کشــور 

بودیم اما همچنان شــاهد سیل قوانین 
و بخشــنامه های متعدد و گاهی متضاد 
هستیم که فضا را برای فعاالن اقتصادی 

تنگ می کند.
وی با بیان اینکه دســتگاه های مختلف 
مانند ســازمان تامین اجتماعی، سازمان 
امــور مالیاتــی، محیط زیســت و غیره 
بــدون درگیر بودن مســتقیم بــا روند 
تجــارت و تولیــد، بالفاصله خــود را با 
وفق می دهند،  دســتورالعمل های جدید 
اظهار داشت: از آنجایی که همه تار و پود 
صنعت و تولید با فعالیت این دســتگاه ها 
گره خورده اســت اکنون شاهد پیچیده 
شــدن وضعیت کســب وکار در کشــور 

هستیم.
حجم باالی نقدینگی و دست خالی 

بخش تولید
کاشفی تامین نقدینگی را چالش دیگری 
دانســت و گفت: با وجود حجم نقدینگی 
باالی کشــور که هر سال روند افزایشی 
دارد و پیش بینی می شود امسال به بیش 
از پنج هــزار میلیارد تومان هم برســد، 
واحدهــای تولیدی همچنان برای تامین 
مالی خود با مشکل مواجه اند، اکنون روند 
تامین نقدینگی بسیار پرپیچ و خم است و 

به سختی می توان از آن عبور کرد.
عضو هیات رئیســه اتاق ایران در ادامه 
از نبــود حمایت الزم از صــادرات انتقاد 
کرد و یادآور شــد: صادرکنندگان ایرانی 

بین تمام کشــورهای منطقه و همسایه 
کم ترین حمایت، پوشش بیمه، ضمانت و 
غیره را دارند و اگر در تجارت به مشکلی 

بر بخورند تک و تنها هستند.
امــکان  نبــود  حــال  عیــن  در  وی 
گشــایس اعتبار، بســته بودن سوئیفت، 
محدودیت های ناشــی از تحریم  که نقل 
و انتقالت مالی را دشوار کرده را از دیگر 
موارد پیش روی صادرکنندگان دانســت 
که به صادرات کشــور به شدت صدمه 

زده است.
چشم امید تولید به حمایت های رهبری و 

دولت سیزدهم
این فعــال اقتصادی در بخش دیگری از 
سخنان خود به امیدهایی که پیش روی 
صنعت و تولید کشــور وجود دارد اشاره 
کــرد و گفت: مهم ترین امیــد، تاکیدات 
مقام معظم رهبری بــر حمایت از تولید 
اســت که طی چند سال گذشته همواره 
شاهد آن بودیم. ایشان از دقایق ابتدایی 
هر ســال حمایت از تولید و اشتغال را در 
قالب نام گذاری های ســاالنه مورد تاکید 

قرار می دهند.
کاشــفی اظهار کرد: این مهم سبب شده 
اکنون حمایــت از تولید به یک فرهنگ 
تبدیل شــود و امیدواریم این فرهنگ در 
دولت سیزدهم رنگ و بوی عملیاتی تری 

به خود بگیرد.
وی خوشــبینی دیگر پیش روی تولید را 

آغــاز به کار دولت جدیــد عنوان کرد و 
گفت: به طور معمول هــر دولتی که بر 
سر کار می آید به ویژه در دوره چهار سال 
اول، بسیار باانگیزه است و در دولت آقای 
رئیسی این خوشــبینی بیشتر وجود دارد 
زیرا او در برنامه ها و شــعارهای تبلیغاتی 
خود نیز مدام بر حمایــت از تولید تاکید 
داشــت و در زمان ریاســت قوه قضاییه 
نیز از معدود روســای این قوه بود که در 
ســفرها و برنامه های کاری خود بازدید 
از کارخانجات و رفع مشــکالت آنها را 

پیگیری می کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: 
در دوره جدید دولت شاهد بارقه هایی از 

بهبود فضای کسب وکار کشور باشیم.
کاشفی عامل دیگری که زمینه ساز امید 
برای تولید و صنعت کشور می شود را به 
نتیجه رســیدن مذاکرات مرتبط با برجام 
دانســت و عنوان کرد: با این روند بخش 
قابل توجهی از تحریم ها و فشار ناشی از 
آنها شکســته خواهد شد و مجدد شاهد 

رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.
این فعال اقتصادی مثبت شــدن فضای 
تعامــالت بین المللــی را نیــز از دیگر 
پیامدهــای بــه نتیجه رســیدن برجام 
دانســت و تاکید کرد: اتاق های بازرگانی 
به ویژه اتاق های مشترک از همین حاال 
آماده هســتند تا بالفاصله پس از توافق 
با  اقتصادی مشــترک  مباحث  احتمالی، 

کشورها را پیگیری کنند.
تولید توانمند و رشید ایران در انتظار 

حمایت
عضو هیات رئیســه اتاق ایران به نقش 
صنعتگران در بحران های اقتصادی که با 
آن مواجه بودیم اشاره و تاکید کرد: اینکه 
با وجود مسائل اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا، افزایش تقاضاهایی که برای برخی 
از کاالها ایجاد شــد و سایر اتفاقاتی که 
رخ داد، اما کمبودی برای تولید مایحتاج 
و ارزاق مردم نداشتیم، نشان از توانمندی 

بخش تولید کشور دارد.
وی نمونــه این موضــوع را در تامین به 
موقع اقالم بهداشتی مورد نیاز در شرایط 
کرونا مانند ماســک، مواد ضدعفونی و 
غیره دانست که به همت تولیدکنندگان 

ایرانی با قیمت بســیار کمتر از روزهای 
اول در اختیــار مــردم قــرار گرفت، به 
عالوه اکنــون توفیقات خوبــی هم در 
صنعت داروسازی ایران در زمینه واکسن 
ایجاد شــده و همه این موارد نشــان از 

قابلیت های صنعتی ایران دارد.
کاشفی همچنین پیشــنهاد داد: استفاده 
از ظرفیت تشــکل های بخش خصوصی 
کشــور  اقتصادی  تصمیم گیری های  در 
نکته مهم است که باید مورد توجه کلیه 
دستگاه های دولتی، تصمیم گیر و قضائی 
باشــد، زیرا این تشکل ها در خاکریز اول 
فعالیت های اقتصادی قرار دارند و تجارب 
آنها در اختیار بســیاری از دســتگاه ها و 
سازمان های دیگر نیســت. از همین رو 

باید در راس مشورت ها قرار بگیرند.

عضو هیات رئیســه اتاق ایران تســهیل 
فضــای کســب وکار را نیــز از دیگــر 
برشمرد  بخش خصوصی  خواســته های 
امــروز در فضای کســب وکار  و گفت: 
کشــور با تابوهایی مواجه هســتیم که 
هیچ اثربخشــی هم ندارد و الزم اســت 
در حرکتی انقالبی یک بار برای همیشه 

کنار گذاشته شوند.
وی ثبات قوانین و بخشــنامه ها و قابل 
پیش بینی شــدن فضای اقتصادی برای 
تولید و صنعت را نیز ضروری اعالم کرد.

کاشفی خواسته دیگر بخش تولید کشور 
را واگــذاری تنظیم بــازار به این بخش 
عنــوان کرد و ادامــه داد: باید به بخش 
خصوصی اعتماد کنیــم زیرا تجربه ۴۰ 
سال گذشــته با تنظیم بازار دستوری و 

تعزیراتی نتیجه موفقی نداشته است.
عضو هیات رئیســه اتاق ایران حمایت از 
صادرات را نیز بسیاری ضروری خواند و 
گفت: هر واحدی که دســتی بر صادرات 

دارد اشتغال آن نیز پایدار خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکه هیچ کشــوری در 
منطقه به اندازه ایــران مزیت صادراتی 
ندارد، خاطرنشــان کرد: تعدد کشورهای 
همســایه، مســیرهای زمینی و دریایی 
متعدد در شمال و جنوب کشور، دسترسی 
به دریای مدیترانه و قرارگیری در مسیر 
جاده ابریشم همگی از جمله این مزیت ها 
است.کاشــفی تاکید کرد: حاکمیت باید 
زمینه اســتفاده بهینه از این ظرفیت های 
صادراتــی را برای تقویــت بنیه تولید و 

صنعت کشور فراهم کند.
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آقاتهرانی: پای طرح ساماندهی پیام رسان ها ایستاده ایم
مرتضی آقاتهرانی در نشسـت اعضای کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای اسـالمی با 
اسـاتید، نخبگان و تشـکل های فرهنگی و دانشـجویی مشـهد که شـامگاه گذشته، ۱۰ 
تیرماه، در دانشـگاه آزاد اسـالمی مشـهد برگزار شـد، در رابطه با فعالیت های کمیسیون 
فرهنگـی مجلس شـورای اسـالمی، اظهـار کرد: کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای 
اسـالمی بـا ۱۹ نفـر آغاز بـه کار کرده و مـا ابتدا اولویت بنـدی کردیم کـه در این چهار 
سـال چـه کارهایـی انجام دهیـم، چون نمی توانیم همـه کارها را همزمـان انجام دهیم. 
مـا دو کار را بایـد در مجلـس شـورای اسـالمی جدی دنبـال کنیم؛ اول اینکـه قانون را 
خـوب بنویسـیم و سـپس اینکـه نظـارت انجـام دهیم تـا قوانین بـه خوبـی عملیاتی و 
اجـرا شـود. وی ادامـه داد: بایـد در برنامه هـا اولویت بنـدی کنیـم و صحبت هـای مقـام 
معظـم رهبـری، خواسـته ها و نیازهـای مـردم را مدنظـر قرار دهیـم. ۱۹ نماینـده حدود 
۱5۰۰ سـاعت وقـت می گذارنـد تـا قانون بنویسـند، سـپس کمیته تشـکیل می دهند و 
آن را در کمیسـیون تخصصـی بررسـی می کننـد و ۴5۰۰ سـاعت دیگر بـرای آن وقت 
می گذارنـد. دیگـر چـه کار می خواهیـم کنیم؟ نمی توانیـم که معجزه کنیم. نباید شـلوغ 

کـرد، امـا واقعـا ایسـتاده ایم و در حال انجام کار هسـتیم .

نگرانی امام جمعه قم در خصوص وضعیت حجاب در این شهر
آیـت اهلل سـعیدی خاطرنشـان کـرد: ۲۶ دسـتگاه متولـی وضعیت فرهنگی قم هسـتند. 
برخـی از دسـتگاه های فرهنگـی قـم بـه وظایف خـود به  درسـتی عمل نمی کننـد و از 
ارائـه یـک برنامـه قابل اجـرا ناکارآمد هسـتند، رهبر معظـم انقالب دغدغه هـای خود را 
نسـبت بـه قم به طـور صریـح در خصوص مسـائلی از جمله عفـاف و حجـاب، انقالبی 
بـودن و انقالبـی مانـدن شـهر قـم اعـالم کردنـد همـه دسـتگاه های قـم به خصوص 

بـزرگان و خانواده هـا و صنـوف قم جـدی وارد عمل شـوند.

امام جمعه کرج: آمریکایی ها حتی توان مدیریت کرونا را ندارند
سـیدمحمدمهدی حسـینی  همدانـی در خطبـه دوم نمـاز جمعـه ایـن هفته کرج، 
اظهـار داشـت: انقـالب اسـالمی روحیـه ظلـم سـتیری را در مـردم ایـران احیـا 
کـرده و  ایـن روحیه باقـی همچنان در ملت ایـران تـداوم دارد. نماینده ولی فقیه 
در اسـتان البـرز با اشـاره بـه اینکه حمایت از موج گسـترده ترور و ارعاب توسـط 
منافقـان و بـه کارگیـری تشـدید و تحریـم علیـه ایـران بـرگ دیگـر از ظلم هـا 
و جنایـات آمریـکا  علیـه ملـت ایـران اسـت، ادامـه داد: آمریـکا سـبب ایجـاد 
فشـارهای اقتصـادی بسـیاری بر ملـت ایران بـود و به بهانه های حقوق  بشـری 
سـعی کـرد، علیـه ایـران قطعنامه تصویب کنـد. وی با بیـان اینکـه آمریکایی ها 
دم از حقـوق بشـر می زننـد امـا خـود ناقـض بزرگ حقوق بشـر هسـتند، تصریح 
کـرد: آمریکایی هـا حتـی تـوان مدیریـت کرونـا را ندارنـد و فروریختـن یـک 
سـاختمان بـه چالشـی بـرای آنهـا تبدیـل شـده اسـت و تـوان مدیریـت آن را 
ندارنـد. امـام جمعـه کـرج بـا اشـاره بـه اینکـه در داخـل کشـور غرب پرسـتان 
حامـی آمریـکا الل شـدند، ادامـه داد: مردم انقالبـی و با بصیرت تمـام در مقابل 
آمریـکا ایسـتادند و شـعار مـرگ بـر آمریـکا را  هرگـز فرامـوش نمی کننـد. امام 
جمعـه کـرج با بیـان اینکـه کشـف گورهای دسـته جمعـی کـودکان در مدارس 
کانـادا  چهـره جنایتـکار و خـون زیـر ایـن کشـور را  نمایان کـرد، گفـت: با این 
همـه جنایـات بایـد سـوال کـرد، چگونـه عـده ای دم از مذاکـره بـا آمریـکا می 

نند. ز

ادعای مهاجرانی: یکی از فرماندهان دخیل در ترور شهید سلیمانی کشته شد
مهاجرانـی در توییتـی نوشـت: ژنـرال جیمز ویلیس فرمانده نیروهای ویژه اسـب سـرخ، 
که در عملیات شـهادت شـهید قاسـم سـلیمانی و ابومهدی مهندس نقش موثر داشـت، 
شـنبه در پایـگاه هوایـی العدیـد در قطـر، به تعبیـر پنتاگـون در حادثه غیر رزمی کشـته 

شـد.مگر سـردار سـلیمانی و ابومهدی مهندس در عملیات رزمی شـهید شـدند؟

واکنش احمدی نژاد به طرح محدودسازی فضای مجازی/ مگر می توانید با ۸۰ میلیون 
جمعیت مقابله کنید؟!

 در خبرهـا شـنیدم، طرحـی درسـت کردنـد که فضـای مجـازی را محدود کننـد. اجازه 
تجمـع کـه نمـی دهید، مـردم رسـانه ای هـم ندارنـد، در انتخابـات هم که مـی آیند و 
حرفشـان را بـا راي نـدادن یـا رای باطله و یـا رای دادن می زننـد، آن را هم گوش نمی 

کنیـد، حـاال مـی خواهید فضای مجـازی را هـم ببندید!؟
 شـما کوچکتریـن حقـی را بـرای مـردم قائـل نیسـتید و بعـد انتظـار دارید مـردم برای 
شـما اعتبار قائل باشـند؟ خدا برای شـما اعتبار قائل باشـد؟ من نمی دانم این دسـتگاه 

ذهنـی و ایـن معـادالت از کجـا آمده اسـت؟ اینها جزو القائات شـیطانی نیسـت.
مـن بـه شـما بگویـم کـه این طـرح ها شکسـت خـورده اسـت. مگر مـی توانیـد با ۸۰ 
میلیـون جمعیـت مقابلـه کنیـد؟ این همه فیلتـر کردید چه شـد؟ خودتان از فیلترشـکن 
اسـتفاده مـی کنیـد و بـه فضاهایـی مـی روید کـه خودتان فیلتـر کـرده اید! خنـده دار 

است.
آینـده ایـن خواهـد شـد. شـما جلوی آن مـی ایسـتید؟ چرا؟ چـون یک روزنـه کوچکی 
اسـت کـه مـردم با اسـتفاده از آن با هـم درد دل می کنند، با هم اطالعاتـی را رد و بدل 

مـی کننـد، از حقایق کشـور باخبر می شـوند؟
طـرح جدیـد مجلـس: همـه رمزارز هـا بـه جز »رمـزارز ملـی« به عنـوان ابـزار پرداخت 

داخلـی ممنوع می شـود
وزارت صنعـت بـه عنـوان مسـئول صـدور مجـوز مـزارع اسـتخراج رمزارز هـا بایـد این 
مزارع را به سـوی درآمد 5۰۰ میلیون دالری در سـال ۱۴۰۱ ببرد. مزارع اسـتخراج باید 

میـزان رمـزارز تولیدی خـود را به بانـک مرکزی گـزارش کنند.

اسباب کشی تهرانی ها به جنوب پایتخت
به دنبال رشـد قیمت مسـکن در مناطق میانی و شـمالی پایتخت آمارها و گزارش های 
میدانـی از افزایـش نسـبی معامالت در دو منطقه پرتراکم واقـع در جنوب غرب و جنوب 
شـرق تهـران عمدتا بـا هدف خریـد واحدهای زیر یک میلیـارد تومان حکایـت دارد؛ به 
طـوری کـه منطقـه ۱5 از رتبه یازدهم در سـال گذشـته به رتبه ششـم معامالت شـهر 

تهران در سـال جاری رسـیده است./ایسنا

خارجی ها چند برابر ایران در ترکیه سرمایه گذاری کردند؟
برآوردها نشـان می دهد، میزان سـرمایه گذاری انجام شـده در ترکیه و در سـال ۲۰۲۰، 
حـدودا هشـت میلیـارد دالر بـوده که شـش برابر ایران به شـمار مـی رود. ایـن در حالی 
اسـت کـه در ترکیه نیز میزان سـرمایه گـذاری خارجی حـدودا ۱5 درصـد کاهش یافته 
است.سـهم سـرمایه گذاری خارجی در کل سـرمایه ثابت ناخالص ترکیه نیز حدودا ۳.5 
درصد اسـت که سـه درصد بیشـتر از ایران اسـت. با این وجود ترکیه نیز در مقایسـه با 

عملکـرد سـال های گذشـته خـود، افتی قابل توجه را ثبت کرده اسـت. /ایسـنا

نظر سالک درباره حضور زنان در کابینه رئیسی
عضـو جامعـه روحانیـت مبارز گفـت: نکته بعدی اینکـه نباید در دولت توجهی به سـهم 
خواهـی اسـتان هـا یـا جریـان های سیاسـی چـه اصالح طلـب و چـه اصولگرا بشـود، 
مگـر اینکـه آن اشـخاصی کـه از این طریق معرفی می شـوند شایسـتگی اداره کشـور 
در بخـش خـود مثـل نفت، جهاد و وزارت خارجه را داشـته باشـند.حجت االسـالم احمد 
سـالک، عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز، در گفت و گو بـا برنا در خصـوص کابینه رئیس 
جمهـور منتخـب اظهـار کرد: آنچه مهم اسـت، باید دولتی همسـو، همگـرا، هماهنگ و 
بـدون هیچ گونه تنشـی برای اداره کشـور شـکل بگیرد. بایـد وزرا از نیروهـای انقالبی، 
حزب الهی و متدین و انسـانهایی باشـند کـه بتوانند آینده نگر بوده و قـدرت کالن اداره 
کشـور را در بخـش هـای مختلف داشـته باشـند، انتخاب چنیـن افرادی مهم اسـت. او 
افـزود: نکتـه بعـدی اینکـه نباید در دولت توجهی به سـهم خواهی اسـتان هـا یا جریان 
هـای سیاسـی چـه اصالح طلـب و چه اصولگرا بشـود، مگـر اینکه آن اشـخاصی که از 
ایـن طریق معرفی می شـوند شایسـتگی اداره کشـور در بخش خود مثـل نفت، جهاد و 
وزارت خارجـه را داشـته باشند.سـالک گفـت: بایـد بدانند که این دولتی که تشـکیل می 
شـود دولـت کار و تدبیـر و تدبیـر اسـت. علیرغـم حرف هایی کـه آقای رئیـس جمهور 
مـی زننـد کـه ما همه چیـز را آماده کرده ایم برای دولت سـیزدهم بیکاری و مشـکالت 
را آمـاده کردنـد و گرانـی را گذاشـتند تـا موقعـی کـه وی روی صندلی نشسـت پخش 
شـود. ولـی ایـن دولتـی که بخواهـد بیاید، بایـد از این معضـالت عبور کند، بایـد بتواند 
کسـری بودجـه آخر سـال را حـل کند. باید حقـوق کارمندان را حل کند. معیشـت مردم 
کـه خـط قرمز آقای رئیسـی هسـت باید حل شـود. لذا کار بسـیار سـخت اسـت و باید 

دولـت قـوی سـرکار بیاید کـه بتواند ایـن کارها را انجـام دهد.

سامانه معرفی مدیران دولت به رئیس جمهور منتخب راه اندازی شد
رئیـس جمهـور منتخـب سـامانه ای را بـرای مشـارکت مـردم در معرفی اعضـا و مدیران 
دولـت سـیزدهم معرفـی کرد. در این سـامانه که بـا عنوان » یـاران رئیسـی » راه اندازی 
شـده، از همـه نخبـگان، فرهیختـگان، گروه ها، احزاب، تشـکل هـا و آحاد مـردم دعوت 
شـده تـا چنانچـه فـردی را در تـراز دولـت مردمـی مـی شناسـند نسـبت بـه معرفی وی 
اقـدام کنند.«کارآمدی«، » فسادسـتیزی«، » روحیه انقالبـی« و »مردمی بودن« از جمله 
ویژگـی هایـی اسـت کـه رئیس جمهـوری منتخـب بر آنهـا تاکید کـرده اسـت. آیت اهلل 
دکتر سـید ابراهیم رئیسـی در معرفی این سـامانه خطاب به مردم و نخبگان آورده اسـت: 
بـا حمـد و ثنـای الهـی و ضمـن تشـکر و قدردانـی مجـدد از یکایـک ملت بـزرگ ایران 
جهـت خلـق حماسـه باشـکوه انتخابات ریاسـت جمهـوری و حسـن اعتماد به ایـن بنده 
خـدا و خـادم مـردم، آن گونـه که قبال نیز بیـان کردم اعضـای دولت و همـکاران بنده بر 
مبنای شایسـته سـاالری و براسـاس شـاخص هایی نظیر »کارآمدی«، » فسادسـتیزی«، 

» روحیـه انقالبـی« و »مردمی بـودن« انتخاب خواهند شـد.

واکنش سخنگوی دولت به طرح صیانت از فضای مجازی
سـخنگوی دولت در رابطه با »طرح صیانت از فضای مجازی و سـاماندهی پیام رسـان 
هـا« گفـت: توصیـه من بـه پیشـنهاددهندگان ایـن طرح آن اسـت که ضمـن توجه به 
واقعیت هـای مرتبـط بـا فضای مجـازی و فضای منفی شـکل گرفته در افـکار عمومی، 

هـر تصمیمـی در این  خصـوص باید با هماهنگـی دولت جدید اتخاذ شـود.

فعال اصولگرا: در انتخابات ۱۴۰۰ هر دو جناح سیاسی شکست خوردند
ناصـر ایمانـی، فعـال سیاسـی اصولگـرا، معتقد اسـت، در انتخابـات ۱۴۰۰ هـر دو جناح 
سیاسـی شکسـت خوردنـد و در انتخاباتـی کـه مردم به جناح های سیاسـی بـی اعتنایی 
و اصولگرایـان کـه خـود را پیـروز این انتخابـات می دانند نیـز روی بازیکن برنده شـرط 
بنـدی کـرده انـد، نمی تـوان گفـت، جناحـی در ایـن انتخابـات پیروز شـده اسـت. البته 
ایـن را هـم نبایـد فرامـوش کنیم که سـیدابراهیم رئیسـی تأکید کرده مسـتقل وارد این 
انتخابـات شـده و از سـوی دیگـر، عیـار اصولگرایـان را در بـه اجماع نرسـیدن آن ها در 

انتخابـات شـورای شـهر و میـزان رأی مـردم به لیسـت آن ها می تـوان دید.

درخواست محسن رضایی از روحانی و نهادهای انقالبی
محسـن رضایـی بـه کم آبـی خوزسـتان واکنش نشـان داد. محسـن رضایی در توئیتر نوشـت: 
فریـاد تشـنگِی خوزسـتاِن حاصلخیـز، ازکـم آبـی، بلنـد اسـت. نـه تنهـا روسـتا ها بلکـه برخی 
شـهر ها نیـز، درمضیقه اند. بجاسـت آقـای دکتر روحانـی برای رسـیدگِی فوری، نماینـده ای به 
خوزسـتان اعـزام کننـد. از نهاد های انقالبی، برادران سـپاهی و بسـیجی ام می خواهم، همچون 

گذشـته، به کمک مردم خوزسـتان بشـتابند.
محمد مخبر در کابینه رئیسی حضور دارد؟

رئیـس مرکـز اطـالع رسـانی سـتاد اجرایـی فرمـان امام بـا رد برخـی گمانـه زنی ها در 
مـورد عضویت ریاسـت این سـتاد در کابینه دولـت آینده تاکید کرد، دکتـر مخبر با تمام 
تـوان پیگیـر پروژه هـای سـتاد مخصوصا در موضـوع مقابله با کروناسـت. در یادداشـت 
توئیتـری حجـت نیکـی ملکـی آمده اسـت: جلسـه چنـد روز قبـل دکتر مخبـر و دکتر 
جهانگیـری ارتباطـی بـه دولـت آینـده و گمانـه زنی هـای رسـانه ای بـرای نقـش دکتر 
مخبـر در آن نداشـته و بـرای پیگیـری پروژه های سـتاد اجرایی در شـورای اقتصاد بوده 
ایشـان بـر خـالف برخـی ادعا هـا با تمـام تـوان پیگیـر پروژه هـای سـتاد مخصوصا در 

موضـوع مقابلـه با کرونا هسـتند.

سعیدی: دشمنان در انتخابات ۱۴۰۰ قصد تکرار اتفاق ۸۸ را داشتند، مردم آن را 
خنثی کردند

رئیـس دفتـر عقیدتی سیاسـی، فرمانده معظم کل قوا با اشـاره به اینکه مـردم در تمامی 
ایـن سـال ها هـر جایـی که پـای منافـع ملی در میـان بـود کنار رهبـری ایسـتادند و با 
بصیـرت به پشـتبانی پرداختنـد، گفت: مردم ایـران فتنه هایی مانند کوی دانشـگاه، فتنه 
۸۸ و حتـی در انتخابـات ۱۴۰۰ نیـز که دشـمنان قصد تکرار اتفاق ۸۸ را داشـتند، خنثی 
کـرده و حافـظ منافـع ملـی بودند.حجت االسـالم علی سـعیدی ظهر جمعه در سـخنان 
پیـش از خطبـه نمـاز جمعـه ایـن هفته رشـت در مصلی این شـهر با اشـاره به حماسـه 
مـردم بصیـر ایران اسـالمی در انتخابـات ۱۴۰۰ اظهار کرد: گیالنیان با شـرکت پرشـور 
خـود در انتخابـات، بصیرت و هشـیاری خود را به نمایش گذاشـته و بـرگ زرین دیگری 
بر افتخارات این اسـتان والیت مدار ثبت کردند. وی نظام دینی را متشـکل از شـریعت 
الهـی و مـردم دانسـت و گفت: حضـور فیزیکی مـردم در کنار رهبری الهی در تشـکیل 
حکومـت دینـی الزم اسـت، چـون اگر مـردم حضـور فیزیکی نداشـته باشـند حاکمیت 
دینـی شـکل نمی گیـرد. رئیس دفتـر عقیدتی سیاسـی فرمانده معظـم کل قوا با اشـاره 
بـه اهمیـت حاکمیت دینی افـزود: امام خمینی )ره( نسـبت به میراث بعـد از خود نگران 
بودنـد لـذا پشـتیبانی از والیـت فقیه و حفاظت از انقـالب در برابر نامحرمـان دو وصیت 
مهـم امـام )ره( اسـت کـه همـواره ایشـان به خـواص و مردم، ایـن دو مهم را سـفارش 

منبع: تابناک می کردند.  
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خراسان شمالی خسارت وارد کرد.


