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سرمقاله

هزارو یک دلیل

انتخاب شهردار بجنورد در انتظار تصمیم شورای شهرجدید

میز خبر
یامین پور در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
صداوسیما ترسو و محافظه کاره

حسين جوشقاني
عضو هياتعلمي مركز پژوهشهاي پيشرفته
تهران در دانشگاه خاتم

ســربازی را به اتهام همکاری با دشمن نزد قاضی
برده بودند .قاضی از او پرسید چرا وقتی که دشمن
به پایگاه شــما حمله کرد به ســمت آنها شلیک
نکردی؟ سرباز گفت به هزارویک دلیل .اول اینکه
تفنگما فشنگ نداشــت .قاضی با شنیدن همین
جمله گفت ،همین یک دلیل کافی است.
گاهی ادله آنقدر واضح و شــفاف است که نیازی
به توضیحات بیشــتر ندارد .مساله افزایشحقوق
بخشــی از کارمنــدان و مســتمریبگیران تحت
عناوینی چــون همسانســازی و امثالهم از این
دست است .ادله بسیاری وجود دارد که انجام این
سیاستها به این شکل و در این شرایط به صالح
ُملک و مملکت نیست و الزم است هرچه سریعتر
تصمیمگیــران و دلســوزان واقعی این ســونامی
را متوقــف کنند .دلیــل اول و کافی برای هر فرد
دلســوز ،عاقل و صاحبخرد این اســت که خزانه
خالی است! حتی بدتر ،خزانه خالی کلی بدهی هم
دارد کــه ظرف چند ماه دیگر باید بازپرداخت کند،
لذا تا همینجای متن کافی است!
ولــی اگر دالیل دیگــر را میخواهیــد بدانید ،در
ادامه به چند مورد اشــاره میکنم .از منظر عدالت
اجتماعی ،سیاســت عادالنه دســتمزد ،سیاســت
مساوات نیست!
ادامه صفحه 2

ادعای نفتالی بنت علیه ایران درباره حمله به کشتی
اسرائیلی
وعده پژمانفر برای ایجاد  ۱۰میلیون شغل پایدار با
طرح صیانت
واکنش ذوالنوری به احتمال حضور عراقچی در تیم
مذاکرات دولت رئیسی
ادامه صفحه4

نگاه
یک کارشناس با اشاره به طرح صیانت
کاربران در فضای مجازی

صفحه2

بهتر بود ابتدا از شبکه شتاب
صیانت می شد!

ادامه صفحه3

معاون اداره کل راهداری استان خبر داد؛

ساخت  ۵پل مورد نیاز در خراسان شمالی به اتمام رسید
اخبار استان

ادامه صفحه2

سرمقاله

هزارو یک دلیل

ادامه از صفحه اول

ناعادالنهترین سیاست این اســت که حقوق همه را به مساوات
تقســیم کنیم .فرض کنید از فردا اعــام کنند که حقوق همه
بازیکنان فوتبال کشور باید با حقوق بازیکنان بهترین تیم لیگ برتر
برابر شود .آیا این عادالنه است؟ قطعا نه .عدالت آن است که هر
بازیکنی متناسب با ارزشی که خلق میکند حقوق بگیرد .متاسفانه
نظام دولتی سالها به غلط حقوق کارمندان متعدد و متنوع خود را
کنترل میکرده و این روزها تالش در همسانسازی دارد .نهتنها
دولت در کمکردن مداخالت غلط خود در بازار کار تالش نمیکند
بلکه مداخالت خود را وســیعتر و خطرناکتر میکند .اگر شــما
حقوق همه بازیکنان دسته یک و  ۲و محالت را با حقوق قهرمان
لیــگ برتر یکی کردید ،آیا فردا انتظار دارید بازیکن لیگ برتر به
حقوق خودش قانع باشد؟ قطعا او هم حقوق بیشتری طلب خواهد
کرد و این دومینو ادامه خواهد یافت.
دولت به واســطه دسترسی به منابع به ظاهر بیحدوحصر بانک
مرکــزی ،میتواند هرقدر که بخواهد حقوق کارمندان خودش را
افزایش دهد ،ولی بخش خصوصی چطور؟ مجلس و دولت محترم
آیا به این فکر کردهاند که وقتی حقوق کارمندان دولت را افزایش
دهند ،بخش خصوصی چطور میتواند به فعالیت خود ادامه دهد؟
اگر دولت فقط در بخشهایی که مربوط به تامین کاالی عمومی
ت میکرد،
اســت و ارتباطی به بخش خصوصی نداشــت فعالی 
میتوانستیم بپذیریم که بازار کار این دو بخش از هم جدا هستند،
ولی زمانیکه دولت در بســیاری از بخشهایی که اصوال وظیفه
بخش خصوصی هستند ،مانند آموزش عالی ،بهداشت ،مخابرات
و ...وارد شــده است ،بازار کار دولتی با بازار کار بخش خصوصی
کامال ممزوج شده است .استاد دانشگاه خصوصی بحق از دانشگاه
انتظار خواهد داشت که همانند دانشگاه دولتی حقوقش را چندبرابر
کنند .مســتمریبگیر تامین اجتماعی بحق انتظار دارد که مانند
مستمریبگیر صندوق لشکری و کشوری حقوقش افزایش یابد.
معلم مدرسه غیردولتی بحق انتظار دارد حقوقش مانند حقوق معلم
مدرســه دولتی افزایش یابد و...تجربه نشان داده است که وقتی
حقوق افــراد را زیاد میکنید ،دیگر امکان تعدیل آن وجود ندارد.
دولت و مجلس مستقر آیا به این فکر کردهاند که اگر هزینههای
هنگفت این طرحها را برای سالجاری بهنحوی تامین کردهاند،
برای سالهای آتی چه خواهند کرد؟ شنیدهها حاکی از آن است
که در فصل بهار ،دولت مستقر ۵۳هزار میلیارد تومان از صندوق
تنخواه بانک مرکزی اســتفاده کرده است .سالی که نکوست از
بهارش پیداست!
پس معلوم است که تصمیم بر این است که هزینههای این قبیل
طرحها از جیب همه مردم و با رنگ و لعاب تورم تامین شود .نتیجه
این سیاستها تورمیهایی اســت که در چندماه آینده شاهدش
خواهیم بود.
سیاســتهای همسانســازی و افزایشحقوق باعث انتفاع تنها
بخشــی از مردم ،که عموما زندگی متوســط بــه باالیی دارند،
میشــوند .ولی از تورم همه جامعه متضرر میشود و بارها نشان
داده شده است که قشر مستضعف ،بیشترین ضرر را از این پدیده
شــوم میبینند .آیا این انصاف است که به هزینه اکثریت مردم،
ی پرتر کنی م و چندماه
جیب بخشــی از مردم را بهطور موقت کم 
بعد شاهد جیب خالی مستضعفان باشیم؟ مگر یکی از آرمانهای
انقــاب حمایت از مســتضعفان نبود؟ این سیاســتها خالف
آرمانهای انقالب و ضد اکثریت مردم است.
اما طرحی که چنین آثار مخربی دارد ،برای چهکسانی منافع دارد
که از این طرح استقبال میکنند؟ خب بدیهی است که نخستین
برنده این سیاستها بهظاهر کارمندان و مستمریبگیرانی هستند
که شامل این طرحها میشوند .ولی اگر کمی صبر کنند خواهند
دید که همه ســوار بر یک کشتی هستیم و اگر سونامی نزدیک
شــود ،همه را با هــم خواهد برد ،لذا برنــدگان اصلی این طرح
کارمندان نیستند ،بلکه دولتمردانی هستند که بهدنبال نامنیک در
جامعه هستند .متاسفانه بسیاری از دولتمردان تصور میکنند که
اگر حقوق کارمندان و مســتمریبگیران همتراز با تورم در دوره
ایشان افزایش یابد ،کمی از سنگینی نظرات مردم نسبتبه ایشان
کاسته میشود.
میگویند  ۴نوع پول داریم .پولی که برای خودت هســت و برای
خودت خرج میکنی .در خرجکردن این پول بسیار دقت میکنی.
دوم پولی که برای خودت هســت و برای دیگری خرج میکنی.
بازهم با دقت و وسواس این پول را هزینه میکنی .نوع سوم پولی
اســت که برای دیگران است و برای دیگران هم خرج میکنی.
قالب پولی که دولتها خرج میکنند از این نوع است .رسته آخر
پولی اســت که برای دیگران است و برای خودت خرج میکنی.
بهنظر میرسد که دولت و مجلس میخواهند با پول دیگران برای
خود اعتباری کسب کنند.

خبر

کشف بیش از  ۵تن آرد یارانه ای در
شهرستان مانه و سملقان

رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان مانه و سملقان
از کشــف مقادیری آرد یارانه ای نوع یک  ،سبوس زیر چانه ،
قرص نان سالم و نان خشک خرد شده خبر داد.
علی صفرزاده در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :بازرســین این
اداره با همکاری اطالعات ســپاه پاســداران و نیروی انتظامی
تعداد  ۱۴۰کیســه  ۴۰کیلوگرمی بــه وزن  ۵۶۰۰کیلو گرم آرد
یارانه ای نوع یک ۴ ،کیسه سبوس زیر چانه و  ۱۴۰۰کیلو نان
خشکه خرد شــده و  ۲۵۰قرص نان سالم خشک شده در یک
دامداری در اراضی روســتای نجف از توابع شهرســتان مانه و
سملقان کشف و ضبط گردید.
وی در ادامه افزود :برای مجرمین ،پرونده تشکیل و به تعزیرات
حکومتی ارجاع و تالش بــرای پیدا کردن نانوایی های خاطی
نیز ادامه دارد.
صفرزاده همچنین از مردم شهرســتان مانه و سملقان خواست
هر گونه تخلف صنفی را به شماره  ۱۲۴اطالع داده تا در اسرع
وقت به آن رسیدگی گردد.

آغاز واکسیناسیون رانندگان حمل
ونقل عمومی بجنورد علیه کرونا

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد گفت:
اولویت با رانندگان دارای مجوز فعالیت اســت و با هماهنگی
مرکز بهداشت شهرستان  ،درهفته نخست به ترتیب رانندگان
تاکسی های زرد – خط واحدها  -آژانس ها و رانندگان حمل
بار برای دریافت واکسن معرفی می شوند .
شافعی افزود :ظرفیت اولیه اختصاصی مرکز بهداشت به سازمان
حمل ونقل در دور اول  500دز اســت و از  10مردادماه  ،روزانه
یکصد تزریق واکسن انجام می گیرد.
وی عنوان کرد :شناسایی و دعوت از رانندگان از طریق تماس
تلفنی این ســازمان صورت مــی گیرد  ،بنابرایــن به مراجعه
حضوری رانندگان محترم به سازمان نیازنیست.
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روزنامه صبح استان خراسان شمالی
پست الکترونیک E t e f a g h y e h @ g m a i l . c o m :

انتخاب شهردار بجنورد در انتظار تصمیم شورای شهرجدید

منتخبان شــورای اسالمی شــهر بجنورد در
انتخاب شــهردار به پنج گزینه رســیدند که
اعــام برنامههای این افراد بــرای انتخاب
نهایی از روزیکشــنبه آغاز شــد تا با بررسی
آن برای معرفی شهردار تصمیمگیری شود.
جلســات دفــاع از برنامههای پیشــنهادی
نامزدهــای شــهرداری بجنــورد از صبــح
روزگذشــته و بــا حضور رســانهها در محل
شورای اسالمی شهر برگزار شد.
به گزارش اتفاقیه  ٬نخســتین جلسه شورای
اســامی منتخب دور ششــم با کاندیداهای
تصدی پست شــهرداری ٬در محل شورای
شهر بجنورد برگزار شد و در نخستین نشست
دو گزینه تصدی پست شهرداری مرکز استان
خراســان شمالی برنامههای خود را ارائه و به
سئواالت اعضای منتخب شورا پاسخ دادند.
عضو منتخب دوره ششــم شــورای اسالمی
شــهر بجنورد در این مراســم اظهار داشت:
فراخوان ارسال درخواست رزومه کسانی که
آمادگی تصدی شهرداری بجنورد را دارند در
روزنامههای کثیراالنتشار داده شد و با بررسی
های اولیه به لحاظ ضوابط قانونی ابالغی از
سوی وزارت کشــور ،رزومه  ۵۰نفر دریافت
و شــرایط  ۲۱نفر احراز و از آنها درخواســت
برنامه شد.
احمدرضا یزدانی افــزود :در مرحله پایانی و
پس از چند روز بررســی برنامه های پنج نفر
از این تعداد انتخاب شد که این افراد از امروز
برنامــه های خود را در جمع اعضای منتخب
شــورا و خبرنگاران در  ۲نوبت صبح و عصر
ارائه می کنند.
وی افزود :برنامه های این افراد توسط کمیته

فعالیتهای شــهرداری و شــفاف ســازی
امور شــهرداری یکــی از راهبردهای کاری
بنده اســت .شــعار بــرد و باخــت در حوزه
ســرمایهگذاری معنا نمیشود بلکه باید شعار
برد برد عملیاتی شود.
وی با انتقــاد از وضعیت بودجه شــهرداری
بجنورد ٬گفت :بودجه ســه ســال گذشــته
شــهرداری هم برای بهبود حاشــیه شــهر
پاســخگو نیســت .فعالیتهــای همزمان
فرهنگی و زیرســاختی تحت عنوان ســند
توســعه حاشیه شــهر ٬میتواند راهکار حل
مشکالت حاشیه شهر باشد.
کمبود و ضعف نیروی متخصص در حوزههای
مختلف شهرداری وجود دارد

های تخصصی منتخبان شــورای اســامی
دوره ششــم این شهر بررســی و در نهایت
شهردار انتخاب می شود.
وی تصریح کرد :منتخبان دوره ششم شورای
اسالمی شــهر بجنورد فارغ از هر گونه جناح
بــازی سیاســی و تنها بر اســاس مصلحت
مردم و شایســته ساالری گزینه شهرداری را
انتخاب می کنند.عضو منتخب دوره ششــم
شورای اسالمی شهر بجنورد در ادامه افزود:
نامزدهای احراز پست شهرداری هرکدام یک
ساعت به معرفی و ارائه برنامه می پردازند و
هر یک از اعضا ســووال های خود را مطرح
می کنند و نامزدهای نیز به پرسش ها پاسخ
می دهند.یزدانی اسامی نامزدها برای تصدی
پســت شــهرداری بجنورد را علــی نجفی،
سیدعلی میرکریمی ،علی گودرزی ،مرتضی

رحمانی مطلق ،براتعلی خاکپور ذکر کرد.
برنامههای پیشنهادی  ۲نامزد شهرداری
بجنورد

در نخستین نشســت دو گزینه تصدی پست
شــهرداری مرکز اســتان خراســان شمالی
برنامههای خود را ارائه و به سئواالت اعضای
منتخب شورا پاسخ دادند.
آقایان علی نجفی شــهردار نیشابور و علی
گودرزی مدیرعامل سابق سازمان آتش نشانی
بجنورد دو گزینهای بودند که روزگذشــته با
حضور اصحاب رسانه از برنامههای خود برای
تصدی پست شهرداری دفاع کردند.
بزرگترین عامل جذب سرمایهگذار در شهر
توساز است
بجنورد در حوزه ساخ 

استاندار خراسان شمالی؛

هدف مصوبات سفرهای شهرستانی در راستای
رفع نداشته های منطقه است
استاندار خراسان شمالی در جلسه بررسی مصوبات
عمرانی سفرهای شهرســتانی گفت :مصوبات این
ســفرها بر اســاس نیازها و مطالبات مردمی و در
راستای رفع نداشته های منطقه است.
محمدعلی شجاعی در این نشست گفت :مصوبات
به جا مانــده بر روی کاغذ گره ای از مشــکالت
مردم باز نمی کند و مدیران دستگاه های اجرایی و
خدمات رسان باید بر اساس بازه زمانی تعیین شده
نسبت به اجرای مصوبات اقدام کنند.
شــجاعی افزود :در بسیاری از موارد کارها از سطح
ملی پیگیری و مصوبات الزم اخذ می شــود اما به
جامعه هدف مورد مخاطب مصوبات در اســتان به
درستی اطالع رسانی نمی شود که باید این موضوع
مورد توجه مدیران باشد.
مقام عالی دولت با تاکید بر انجام مصوبات مربوط
به حوزه بانوان گفــت :ایجاد مراکز خرید و فروش
محصوالت تولیدکننده های بانوی اســتان بسیار
مهم اســت که باید ایــن اماکن با ســاز و کاری
مشــخص ایجاد و در اختیار بانوتن قرار بگیرد تا با
خیالی آسوده کسب درآمد داشته باشند.

محمدعلــی شــجاعی با اشــاره به وجــود برخی
اختالفات ما بین اداره کل راه و شهرسازی و مردم
در خصوص مالکیت اراضی ،افزود :این موارد نباید
ســریعا به سیستم قضایی ارســال و موجب ایجاد
مشکل و هدر رفت زمان شود بلکه مدیران باید در
چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی خود
موضوعات را حل و فصل کند.
مبارزات انقالبی استان به تصویر کشیده می شود
استاندار خراســان شمالی در جلسه ای با محوریت
ساخت مســتند تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی ویژه
اســتان نیزگفت :در طول تاریخ به ویژه در دوران
 ۸ســال دفاع مقدس افراد زیادی از خطه خراسان
شمالی افتخار آفرینی کرده اند که تالش داریم این
افتخار آفرینی ها با همکاری ســطح ملی در قالب
فیلم یا سریال به نمایش گذاشته شود.
شــجاعی در ایــن نشســت گفت :برای ســاخت
ایــن فیلم یــا ســریال از ســطح ملــی کمک
گرفتــه ایــم تــا قابلیت ارائه در ســطح کشــور
را داشــته باشــد و ایــن افــراد در ســطح ملی
معرفی شوند.

۴مصدوم در اثر واژگونی خودرو سمند
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری بجنورد از واژگونی خودرو سمند در محور
بجنورد _مشهد خبر داد.
مجیــد گریوانی در گفت و گو بــا خبرنگار ما بیان
کرد  :طی اعالم به ســامانه  ۱۲۵ســازمان آتش
نشانی ســاعت  ۱۰:۱۰دقیقه صبح امروز مبنی بر

واژگونی خودرو ســمند در محور بجنورد_مشهد(
جــاده باباامان ) بالفاصلــه از دو پایگاه مرکزی و
شماره  ۳آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :آتش نشــانان با رعایــت کامل نکات
ایمنی موفق شــدند ۴سرنشــین حبس شده را در
عملیاتی سنجیده از خودرو خارج نمایند.

اختصاص تجهیزات پزشکی از سوی سازمان
بهداشت جهانی به استان
مدیــر نظارت بــر تجهیزات و ملزومات پزشــکی
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی از اختصاص تجهیزات پزشکی سرمایه ای
از سوی سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر پروژه
دوم  ICERPبه استان خبر داد.
حسن سهرابی گفت :این تجهیزات برای بیمارستان
های امام حســن (ع) ،امام علی (ع) و بنت الهدی
در بجنورد ،امام خمینی (ره) شیروان اختصاص داده
شد.
وی افزود:اقالم اختصاص یافته برای بیمارســتان
امام حســن (ع) بجنورد شامل یک دستگاه MRI ،

 ، ECMOرادیولوژی پرتابل ،اکوسونوگرافی پرتابل،
سی تی اسکن  256اســایس و اکوکاردیوگرافی
است.
مدیــر نظارت بــر تجهیزات و ملزومات پزشــکی
معاونت غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی
خراسان شــمالی گفت :یک دســتگاه  CRRTو
رادیولوژی پرتابل برای بیمارســتان امام علی (ع)
بجنورد ،یک دســتگاه ویدئو الرنگوســکوپ برای
بیمارستان بنت الهدی بجنورد و یک دستگاه ویدئو
الرنگوسکوپ نیز برای بیمارستان امام خمینی (ره)
شیروان اختصاص یافت.

با صدور و تمدید  ۲۶مجوز سرمایه گذاری بی نام
موافقت شد
سرپرســت معاونت شهرســازی و معمــاری اداره
کل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت:
جلســه کارگروه زیربنایی و توســعه روســتایی،
عشــایری ،شــهری و آمایش ســرزمین و محیط
زیســت اســتان درتاریخ ششــم مــرداد ۱۴۰۰
درمحل ســالن جلســات اســتانداری برگزارشد با
صــدور و تمدید  ۲۶مجوز ســرمایه گذاری بی نام
موافقت شد.
علی علیمردانی گفت  :با جانمایی های پیشنهادی

جهت صدور  ۴مجوز مجتمع گردشگری در بیگان،
اســپاخو ،چمن بید و باش کالته ۳ ،مجوز پرورش
دام در سنخواســت و اســفراین و  ۲مجوز احداث
نیروگاه خورشیدی در بجنورد موافقت شد.
سرپرســت معاونت شهرســازی و معمــاری راه
و شهرســازی خراســان شــمالی تصریح کرد :به
درخواســت شــرکت توزیع نیروی برق ،تمدید ۱۷
مجوز بی نام احداث نیروگاه خورشــیدی در استان
نیز به تأیید رسید.

علی نجفی در ارائــه برنامههای خود اظهار
داشــت :بزرگترین عامل جذب سرمایهگذار
در شــهر بجنورد در حوزه ساختوساز است.
جاذبههــای بصری در بجنــورد وجود ندارد.
نمادی از آبنبات که جاذبه بجنورد است را در
محورهای ورودی این شــهر شاهد نیستیم و
زمینهای بایر و عدم پاکسازی آنها یکی از
مشکالت شهر بجنورد است.
وی افزود :شــهرداری بــه تنهایی نمیتواند
مشکالت حاشیهشهر را سامانبخشیکند ،با
توجه به عرض کم خیابانها تاکید بر شــهر
انسانمحور در بجنورد داریم .در حوزه ایمنی
ی نیز شهر بجنورد با
و تجهیزات آتشنشــان 
مشکالت عدیدهای مواجه است.
نامزد تصدی پست شــهرداری بجنورد ادامه
داد :اجــرای ســاختارهای نظارتــی در تمام

 ٬مدیرعامل ســابق ســازمان آتش نشانی
شــهرداری بجنورد نیز در دفاع از برنامههای
پیشــنهادی خود اظهــار داشــت :کمبود و
ضعــف نیــروی متخصــص در حوزههای
مختلف شهرداری داریم .کار ویژه به صورت
تخصصی در حــوزه امــور پیمانها صورت
نمیگیرد.
علــی گودرزی افزود :فرســودگی سیســتم
لوجستیک شهرداری بجنورد را شاهد هستیم.
عدم اســتفاده از ابزارها و تکنولوژی بروز در
شــهرداری حکمفرما است .بسیاری از پروژه
های شهرداری بجنورد به دلیل کمبود اعتبار
فرسوده شده است.
گودرزی خاطرنشــان کرد :بیشترین دغدغه
مردم بجنورد بحث آســفالت است .وضعیت
آســفالت برخی از روستاهای خراسانشمالی
بــه مراتب بهتر از بســیاری از نقاط شــهر

بجنورد اســت .باید به معنای واقعی به حوزه
سرمایهگذاری نگاه کرد .شهر بجنورد سرشار
از ظرفیتهای سرمایهگذاری است.
نامزد تصدی پست شــهرداری بجنورد ادامه
داد :شــهر بجنورد به دلیــل قرار گرفتن بین
گرگان و مشــهد ٬شــرایط ســرمایهگذاری
بهتری نسبت با سایر شهرها دارد .بستههای
حمایتی قابل توجهی باید برای سرمایه گذار
تعریف کرد.
وی گفــت :در حــال حاضــر از ظرفیت دو
پــارک تفریحــی بشقــارداش و باباامــان
کمترین اســتفاده میشــود که باید در حوزه
ســرمایهگذاری ٬مســافری و زائر پذیری به
ســمت کمپهای اقامتی روزانه رفت .تمام
پیمانها و قراردادها باید به صورت شفاف در
سامانه مربوطه ثبت و ضبط شود .شفافیت در
پرداختها باید به سمع و نظر مردم و رسانهها
برســد .به هیچعنوان نباید عدول از بودجه و
برنامههای مصوب شورا صورت بگیرد.
گــودرزی تصریح کرد :در حال حاضر معضل
شــهر بجنورد حاشیهنشینی اســت.با توجه
به گرانی قیر و بودجه محدود شــهرداری و
پرداخــت ماهانه نزدیک به  15میلیارد تومان
حقــوق کارکنان ،چــارهای جــز خیمهزدن
در تهران بــه منظور اخذ اعتبــار نداریم که
الحمدهلل فضا بــرای این کار برای بنده مهیا
است.گفتنی است ،جلسات دفاع از برنامههای
پیشــنهادی کاندیداهــای تصــدی پســت
شــهرداری بجنورد ٬یکشنبه و دوشنبه ادامه
خواهد داشت و اعضای شورای شهر تا پایان
هفته شهردار را از بین  5گزینه معرفی شده٬
انتخاب خواهند کرد.

معاون اداره کل راهداری استان خبر داد؛

ساخت  ۵پل مورد نیاز در خراسان شمالی به اتمام رسید
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای خراسان شمالی از تکمیل پنج پل مورد نیاز در این
استان خبر داد.
محمد مشــتری در گفت و گو با ایسنا با اشاره اینکه
ســاخت  ۲۳پل از نیازهای اساســی این استان بوده
اســت ،اظهارکرد :ســاخت ۱۱پل طی یکی دو سال
گذشته در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر پنج
پل از این تعداد تکمیل شده است.

وی افزود :ساخت  ۱۱پل دیگر نیز در دستور کار قرار
دارد که به طور میانگین  ۶۰درصد پیشــرفت فیزیکی
دارند.
مشتری ادامه داد :عالوه بر پل های ساخته شده و در
حال ساخت ،استان به ساخت هفت پل دیگر نیاز دارد.
به گفته وی ،ســاخت هفت پل مذکور نیاز به سرمایه
گذاری  ۲۲میلیارد تومانی دارد.
این مقام مسئول بیان کرد ۱۱ :پل در حال ساخت نیز

نیاز به  ۱۵میلیارد تومان اعتبار دارد تا تکمیل شود.
وی گفت :برای ســاخت هر پل باید مبلغی حدود پنج
میلیارد تومان هزینه کرد.
معاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل
جاده ای خراســان شــمالی افزود :پل های مورد نیاز
در شهرســتان راز و جرگالن ساخته شده و بیشتر پل
های در حال ساخت در شهرستان های شیروان ،مانه
و سملقان و اسفراین است.

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی عنوان کرد؛

ثبت  ۱۰۱۳جریمه یک میلیون تومانی ورودی شهرهای خراسان شمالی
جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی گفت:
بــا آغاز طرح محدودیت های ترافیکی در پیک پنجم
کرونا ،تاکنون اعمال قانون جریمه  200هزار تومانی،
تعداد پنج هزار و  920فقره ،یک میلیون تومانی داخل
شــهر  21مورد و جریمه یک میلیون تومانی ورودی
شهرها یک هزار و  13مورد به ثبت رسیده است.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازعصراترک ،محمد غالمی
اظهار داشت :براساس آخرین آمار ثبت شده در پیک
پنجم کرونا از دوازدهم تیرماه تا هشتم مرداد ماه سال
جاری ،در حوزه تذکر لسانی 10 ،هزار و  709مورد در

ورودی و خروجی استان انجام شده است.
وی با اشــاره به اینکه ســه هزار و  553مورد عودت
خودروها به مســیر ابتدایی اعمال شــده است ،گفت:
اعمــال قانون جریمه  200هــزار تومانی ،پنج هزار و
 920فقره ،یک میلیون تومانی داخل شهر  21مورد و
جریمه یک میلیون تومانی ورودی شهرها یک هزار و
 13مورد بوده است.
وی یادآور شد :مجموع اعمال قانون در طرح شبانه و
ایستگاه های استقراری ،از ساعت  22تا  3صبح است
که در این فاصله زمانی  6هــزار و  954فقره اعمال

قانون به ثبت رسیده است.
برگزاری عروسی به صورت غیرقانونی در هفت تاالر
پلمب شده بجنورد
همچنیــن در ادامه غالمرضا عــوض زاده ،فرماندار
بجنورد اظهار داشــت :شب گذشته عروسی هایی در
بجنورد برگزار شده اند که این مراسم ها در تاالرهایی
که پلمب شده بودند ،به صورت غیرقانونی برگزار شده
است.
وی اتاکیــد کرد :نیازمنــد به ورود قــوه قضاییه و
برخوردهای قضایی در موضوع تاالرها است.

خشکسالی و زمین های کشاورزی ،عوامل تولید گرد و غبار در بجنورد
کارشــناس جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش
کشــاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت :کم
بارشی ها و تداوم خشکسالی همچنین برداشت خاک
از زمین های کشــاورزی بر اثر وزش باد ،میزان تولید
گرد و غبار در آســمان شهر بجنورد را امسال افزایش
داده است.
ســید جواد میری سلیمان در گفت و گو با عصراترک
اظهار کرد :در ســال جاری ،شــهر بجنورد در زمینه
آلودگی هوا ،بیشــتر با پدیده گرد و غبار روبرو شد تا

اینکه با آلودگی عناصر صنعتی در هوا مواجه باشد.
میری سلیمان بیان کرد :در سال جاری کم بارشی ها،
برداشــت خاک از زمین های کشاورزی بر اثر وزش
باد ،میزان زیرگرد در آسمان بجنورد را افزایش داد.
وی خاطر نشان کرد :آلودگی های سنگ شکن های
بجنــورد و حتی آلودگی عناصر صنعتی موجود در هوا
که توسط شهرک های صنعتی بیدک و بجنورد که در
مسیر وزش باد مستقر شده اند همچنین ریزگردهای
صنعتی که از شهرســتان جاجرم با وزش باد به سوی

شــهر بجنورد انتقال یافته اند نیز بر وضعیت افزایش
آلودگی هوا در شهر بجنورد اثرگذار بوده اند.
کارشــناس جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش
کشــاورزی و منابع طبیعی خراسان شــمالی ،ایجاد
بادشکن در قبل از حریم مناطق شهرک های صنعتی
و بیدک شهر بجنورد همچنین پیروی از برنامه خاک
ورزی در زمین های کشــاورزی که به موقع اجرایی
شــوند را از مهمترین راهکارهــای کنترل ریزگرد در
آسمان بجنورد عنوان کرد.

 ۴۰دانش آموز خراسان شمالی در جشنواره فرهنگی کشور برگزیده شدند
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
خراســان شــمالی گفت ۴۰ :دانش آموز استان در ۶
بخش ،ســی و نهمین جشنواره فرهنگی فردا انتخاب
شدند که روزیکشنبه در آیینی از آنها تجلیل شد.
محمد عقیقی اظهار داشت :برگزاری این جشنواره از
مهرماه  ۱۳۹۹جشنواره فرهنگی هنری فردا در سطح
مدارس و در  ۸۰رشته آغاز شد.
وی بــا بیان اینکه فراخوان این جشــنواره در آذر ماه

سال گذشته انجام شد ،گفت :این جشنواره با توجه به
همهگیری ویروس کرونا در فضای مجازی و در بستر
شبکه شاد اجرا شد و به پایان رسید.
وی افزود :دانش آموزان برای شرکت در این جشنواره
آثار خود را در بستر سامانه همگام مدارس ثبت کردند.
عقیقی اظهــار داشــت :مجموع شــرکت کنندگان
شهرستانی این جشنواره  ۱۶هزار و  ۵۰۰دانش آموز
بودند که از این تعداد ســه هزار و  ۴۵۸نفر به مرحله

استانی این جشنواره راه یافتند.
وی افزود :از این تعداد دانش آموز  ۱۲۵نفر در مرحله
از اســتان راه یافته بودند کــه در نهایت  ۴۰نفر در ۶
بخش «هنرهای آوایی»« ،فیلم و هنرهای نمایشی»،
«هنرهای دستی و تجسمی»« ،آفرینشهای ادبی»،
«رسانه و فضای مجازی» و«نقد» انتخاب شدند.
وی گفت :درحالی که ســال گذشته در مرحله نهایی
این جشنواره  ۳۷نفر انتخاب شده بودند.

اهدای ۳۰سری جهیزیه از هدایای مقام معظم رهبری به نوعروسان بجنوردی
مصادف با ســالروز والدت امام موســی کاظم(ع)۳۰ ،
سری جهیزیه ،اهدایی مقام معظم رهبری به زوج های
جوان که با مشارکت موسسه خیریه حضرت رقیه(س)
و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت جواداالئمه(ع)
تهیه و تقدیم شد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از پایگاه خبری بجنا ،سرهنگ
پاسدار مجید فغانی ،جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی
سپاه حضرت جواداالئمه(ع) ،عصر امروز در حاشیه اهدای

 30سری جهیزیه به نوعروسان اظهار داشت :مصادف با
سالروز والدت امام موسی کاظم(ع) ۳۰ ،سری جهیزیه،
هدایای مقام معظم رهبری به زوجین جوان با مشارکت
موسســه خیریه حضرت رقیه(س) و قرارگاه پیشرفت و
آبادانی سپاه حضرت جواداالئمه(ع) تهیه و تقدیم شد.
وی افزود :هر ســری جهیزیه شامل :یک تخته فرش،
اجاق گاز ،یخچال ،جاروبرقی ،سرویس قاشق و چنگال و
لباسشویی می باشد ،که ارزش هر کدام 20میلیون تومان

می باشد.
جانشــین قرارگاه پیشــرفت و آبادانی سپاه حضرت
جواداالئمه(ع) گفت :از شروع به کار موسسه حضرت
رقیــه(س) تاکنون دو مرحلــه از هدایای مقام معظم
رهبری به ارزش یک میلیــارد و  350میلیون تومان
تهیه و تقدیم نوعروسان گردید .همچنین رسالت این
موسسه حمایت از کاالی ایرانی و کسب و کار جوانان
ایرانی می باشد.
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روحانی در آخرین جلسه هیات دولت؛
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آثار مذاکرات در اقتصاد دیده شد

رییسجمهــور با بیان اینکــه ما در این
سالها واقعیتها را به مردم گفتیم ،گفت:
ما خیلی از اشــکاالت را پاسخ ندادیم تا
وحدت ملی در کشور حفظ شود.
به گزارش اتفاقیه به نقل از اقتصادآنالین،
حســن روحانی روز یکشــنبه در آخرین
جلســه هیات وزیران در دولت دوازدهم،
تاکیــد کرد :خیلی از مســایل را به جان
خریدیم و خیلی از اشــکاالت را پاســخ
ندادیم برای اینکه انسجام ملی و وحدت
ملی در کشور حفظ شود.
روحانی بــا بیان اینکه مــردم به خوبی
آگاهی دارند که شــرایط ایــن دولت در
 ۴ســال اول با  ۴سال دوم یکسان نبود،
گفت :در  ۴ســال اول از از لحاظ داخلی،
بینالمللی ،ســرمایه اجتماعی ،امید مردم
به آینده شرایط بهتری داشتیم ولی در ۴
سال دوم شرایط کمی متفاوت بود.
رییس جمهــور افزود :در  ۴ســال اول
در دوران تعامــل با جهــان بودیم و به
خودمان کام ً
ال اطمینان داشتیم که حریف
قدرتهای بزرگ در مذاکره هســتیم و
یــک در میلیون هم تردید نداشــتم که
در مذاکره با جهان شکســت نمیخوریم
و شکســت نخوردیــم و دیدیــد که با
دیپلماتهــا و حقوقدان هــای توانمند در
مقاطع حساس به پیروزی رسیدیم و آثار
این پیروزی ها را شاهد بودید.
برخی انحصارها شــکاف طبقاتی ایجاد
کرده است  /هنوز مقوله گسترش عدالت

به نحو کامل تبیین نشده است
روحانــی با اشــاره به اینکــه اگر جنگ
تحمیلی اقتصادی نبود روند موفقیت ها را
ادامه می دادیم ،گفت :در شرایط سخت
تحریم و جنگ اقتصادی واردات  ۲هزار
و  ۵۰۰نوع کاال از جمله خودرو را ممنوع
کردیم و نتیجه ایــن ممنوعیت واردات،
گرانی این کاالها بود.
رییس جمهور با بیــان اینکه نمی گوئیم
کار ما بینقص و بیعیــب بوده و حتم ًا
نقص و عیب داشــتیم ،معصوم نبودیم و
معصوم نیستیم ،گفت :تالشما این بوده
که نقص و عیب ما کمتر باشــد ،اما اگر
عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی
میکنیــم و از آنها طلــب عفو و رحمت
میکنیم.
روحانی با بیان اینکه پیروزی یا شکست
بــه گفتن و حرف نیســت ،تصریح کرد:
پیــروزی و شکســت از روی عالئــم و
نتایجی که دارد قابل تشــخیص اســت.
کاهش تــورم ،افزایش رشــد اقتصادی،
اشــتغال ،ســرمایهگذاری و کاهش تورم
پس از  ۲۳تیر سال  ۹۴گواه آن بود که در
مذاکرات با قدرتهای بزرگ به پیروزی
رسیدیم.
رییــس جمهور با بیان اینکه اگر کســی
تفاوت زمان صلح و جنگ را تشــخیص
ندهد ،باید خیلی غصــه بخوریم ،اظهار
داشــت :از بهــار ســال  ۹۷یک جنگ
اقتصادی تمام عیار را به ما تحمیل کردند

کــه اگر این دوران جنگ تحمیلی نبود و
همان روند قبل را ادامه میدادیم وضعیت
بسیار بهتر از االن بود.
روحانــی با اشــاره به اینکــه ممنوعیت
صادرات نفت و مســدود شدن تعامالت
بانکــی به معنــای گران شــدن اقالم
وارداتی و کاهش درآمدهای ارزی است،
تصریح کرد :طبیعی اســت که در چنین
وضعیتی مردم تحت فشار قرار میگیرند.
در این وضعیت ناچــار بودیم تامین مواد
اولیه کارخانجات و کاالهای اساســی را
در اولویت قرار دهیم اما قطعا در شــرایط
جنگی تحقق اهداف طراحی شــده برای
زمان صلح مقدور نیست.
رییس جمهور با بیان اینکه باید شــرایط
جنــگ را بــا اقتضائات جنگ ســنجید،
خاطرنشــان کرد :باید توجه داشته باشیم
کــه دولــت در زمان جنــگ اقتصادی،
سیاســت جیرهبندی و نظام توزیع کوپنی
را که سیاستی رایج در زمان جنگ است،
اجرا نکرد و کشــور در ســه سال و نیم
جنگ اقتصادی بر اســاس سیاست وفور
کاال که مورد تاکید بنده بود ،اداره شد.
روحانی در ادامه ســخنان خــود اظهار
داشــت :باور بنــده این بــود که جنس
باید در بازار به وفور وجود داشــته باشد،
ت آن البته دســت دولت نیست ولی
قیم 
تا جایی کــه میتوانیم باید کنترل کنیم.
برای واردات کاالهای اساسی ارز ۴۲۰۰
تومانی اختصاص دادیــم اما قیمت کاال

فقط بر مبنای قیمت ارز تعیین نمیشــود
و هزینههای حمل و نقل و مسایل دیگر
مثل تورم نیز تعیین کننده است.
رییس جمهور بــا تاکید بر اینکه با وجود
یک جنگ اقتصادی تمام عیار سیاســت
توســعه کشــور را رها نکردیــم ،اضافه
کرد :کشــوری که وارد جنگ میشــود،
قاعدتا مســیر توســعه را رها میکند و
مشــغول مدیریت امور روزمــره زندگی
مردم میشــود ،اما دولــت دوازدهم در
همین شــرایط جنگ تحمیلی فقط ۳.۵
میلیارد دالر بــرای پاالیشــگاه بیدبلند
سرمایهگذاری کرد.
روحانــی بــا تشــریح برخــی از دیگر
اقدامــات و طرحهــای زیربنایی دولت
از جمله سدســازی ،آبرســانی ،ساخت
تصفیهخانههــای فاضــاب و امثال آن
اظهار داشــت :جمعیت روستایی بهرهمند
از آب شرب سالم و پایدار در این دولت از
زیر یک میلیون نفر به بیش از  ۱۰میلیون
نفر رسیده و گازرسانی به روستاها از ۱۴
هزار روســتا به بیش از  ۳۳هزار روســتا
افزایش یافت.
رییس جمهــور با بیان اینکــه امروز در
زمینــه تولید بنزیــن نه تنهــا خودکفا
هســتیم بلکه صادرات نیز داریم ،تصریح
کــرد :اگــر هر چیــزی را انــکار کنند،
افتتاحهای پنجشــنبهها قابل انکار نیست
و امروز هشتاد و هشتمین افتتاح از سری
افتتاحهای پنجشــنبهها را انجام خواهیم

افزایش سقف اعتباری کارت خرید تا  ۲۰۰میلیون تومان

بهتر بود ابتدا از شبکه شتاب صیانت می شد!
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایی
فروشگاههای اینترنتی با اشاره به اثرات طرح صیانت
از حقوق کاربران در فضای مجازی بر مشاغل خانگی
و متوســط به ویژه در اینســتاگرام ،نســبت به شیوع
فعالیتهــای خالف در فضای تاریــک وب در آینده
هشدار داد و تصریح کرد :بهتر بود نمایندگان مجلس
قبل از صیانت از کاربران ،از شــبکه شــتاب صیانت
میکردند که طی ســال گذشته تمام سایتهای قمار
به آن دسترسی داشتند.
به گــزارش اتفاقیــه و به نقل از ایســنا ،نمایندگان
مجلس شــورای اسالمی به تازگی تصویب کردند که
طــرح صیانت از حقوق کاربــران در فضایمجازی و
ی اجتماعی به صورت اصل
ساماندهی پیامرســانها 
 ۸۵قانون اساســی و در کمیســیون مشترک بررسی
شــود .طبق این اصل« ،ســمت نمایندگــی قائم به
شــخص اســت و قابل واگذاری به دیگری نیســت.
مجلــس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شــخص
یا هیئتی واگذار کند ولــی در موارد ضروری میتواند
اختیــار وضع بعضی از قوانین را بــا رعایت اصل ۷۲
به کمیســیونهای داخلی خــود تفویض کند .در این
صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند
به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها
با مجلس خواهد بود».
در ایــن رابطه حمیدرضا اعتــدال مهر در گفتوگو با
ایسنا ،با بیان اینکه در حوزه آموزش و زیرساخت برای
کسب و کارهای اینترنتی هزینه شده است ،اظهار کرد:
از ابتدای وجود اینترنت در ایران در حوزه زیرســاخت
از اینترنت بین الملل اســتفاده شده و در حوزه آموزش
نیز در بخشهایی ماننــد دیجیتال مارکتینگ حداقل
 ۴۰درصــد ریل گذاریها در بخش اینترنت بینالملل
انجام شده است.
بــه گفته وی بنابراین در حال حاضر افرادی هســتند
که چندین ســال مشــغول اجرای پروژهای هستند و
برای ایجاد کسب و کار اینترنتی خود سرمایه گذاری
کردهانــد ،اما حاال یک دفعه بــا اجرای این طرح۴۰ ،
درصد کار از آنها گرفته میشود.
آنالین شدن مشاغل سنتی اجتناب ناپذیر است
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایی
فروشگاههای اینترنتی با بیان اینکه این وضعیت مانند
این است که به پروژههای ساختمانی تیرآهن ندهند،
تصریح کرد :جهان به سمت کسب و کارهای مجازی
و اینترنتی حرکت میکند و شیوع ویروس کرونا فقط
ســرعت آن را بیشتر کرده است .طی  ۲۰سال گذشته

پلتفرمهای رایگان ،راه توسعه مشاغل خانگی در
شهرهای کوچک

بــه گفته این مقام صنفی بحث دیگری که وجود دارد
کســب و کارهای خانگی و متوسط است که در بستر
پلتفرمهــای رایگان فعالیت میکنند که بهترین نمونه
آن اینستاگرام اســت .آمار دقیقی در این زمینه وجود
ندارد اما اگر گفته شــود که حــدود  ۳۰۰هزار نفر به
طور مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام کسب درآمد
میکنند عدد خالف واقعیت نیست .برای مثال ممکن
است فردی خارج از شــهرهای بزرگ گلخانه داشته
باشــد ،اما از طریق اینستاگرام کســب و کار خود را
گسترش و به مشــتریان بیشتری مشاوره و محصول
ارائه کند.
هشدار نسبت به فعالیت در وب تاریک

اعتدال مهر در ادامه با اشــاره به اقدامات قبلی مشابه
در بخش فیلترینگ یا ماهواره که دسترســی به برخی
برنامهها و وســایل محدود شــد ،تصریح کرد :با این
محــدود ســازیها در نهایت وضعیــت قبلی در یک
فضای غیر رســمی پیــدا کرد و افــرادی که در این
حوزهها نفع میبردند ،با برچســب خالفکار یا فعالیت
غیرقانونی کارشان را ادامه دادند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت کارگروه مصادیق مجرمانه
از دهه  ۸۰اظهار کرد :بســیاری از کســب و کارها از
تصمیم گیریهای این کارگروه آســیب دیدند و هیچ
یک از مسئوالن قبلی که حاال در مناصب دیگر فعال
هستند ،مسئولیت اقدامات خود را به عهده نمیگیرند.
وی همچنین ادعا کرد که اگر این طرح اجرا شود باید
منتظر فعالیت کاربــران در وب تاریک ()dark web
باشیم که فضای بســیار خطرناکی است و هر چه به
فعالیتهای غیرقانونی دامن بزنیم افراد را به این فضا

ســوق میدهیم .امیدواریم به این نکته توجه شود که
در صورت اجرای طرح ممکن اســت طی ســالهای
آینده با این پدیده مواجه شــویم که افرادی در فضای
وب تاریک خــاف کنند و دیگر تحت کنترل و قابل
رصد نباشند.
اول از شبکه شتاب که در دسترس قماربازان است
صیانت کنید!

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی
فروشــگاههای اینترنتی ،بهتر بود نمایندگان مجلس
قبل از صیانت از کاربران از شــبکه شــتاب صیانت
میکردند که طی ســال گذشته تمام سایتهای قمار
به آن دسترسی داشتند و از طریق شبکه رسمی بانکی
کشــور پول خود را جابجا میکردنــد .چگونه ممکن
است در حوزه اجرا نتوانیم از شبکه بانکی رسمی کشور
محافظت کنیم ،اما میخواهیــم از تک تک کاربران
صیانت کنیم؟
طرح «صیانت کاربران در فضای مجازی» چیست؟
در طــرح «صیانت از حقوق کاربــران و خدمات پایه
کاربــردی فضای مجازی» که حــاال با نام «صیانت
از کاربــران در فضای مجازی» شــناخته میشــود،
کمیســیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه
جلسه هشــتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد،
به منظور اجرای مصوبات این شــورا و قوانین مربوط
به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی،
خدمات ارتباطاتی و فناوری اطالعات شــناخته شده
کــه در ترکیــب این کمیســیون در کنــار نهادهای
مرتبط نهادهایی همچون ســازمان صدا و سیما ،وزیر
اطالعات ،رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ،فرمانده
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی و فرمانده نیروی
انتظامی دیده میشود.
همچنین در ماده  ۱۲طــرح صیانت ،بر صدور مجوز
بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی ،داخلی
و خارجی تاکید شــده و در تبصره  ۱آن آمده اســت:
«عرضــه و فعالیــت خدمات پایه کاربــردی خارجی
اثرگــذار مســتلزم معرفی نماینده قانونــی و پذیرش
تعهدات ابالغی کمیسیون است”.
به گفته یک حقوقدان فضای مجازی ،شــرکتهای
خارجــی چندملیتــی بــا کشــوری مانند ایــران با
وجود تحریمهــای مالی و حقوق بشــری همکاری
نمیکنند و از طرف دیگر ،پیامرســانها و موتورهای
جســتوجوی بومــی نشــان داده کــه مــا تجربه
موفقی بــرای فراهم کردن زیرســاختهای الزم را
در این حوزه نداریم.

دژپسند:

پارسال  ۶۸۰هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :سال گذشته ۶۸۰
هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه
برای اقتصاد کشور انجام شد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا« ،فرهاد دژپســند»
درآخرین جلســه هیــات دولت دوازدهــم در جمع
خبرنــگاران درباره اشــتغالزایی در وزارت اقتصاد،
اظهار داشــت :وزارت اقتصاد بهطور عمده در تنظیم
سیاســت اقتصادی ایفای نقش میکند .وی افزود:
این وزارتخانه باید اقداماتی در راســتای روانسازی
کسب و کار و رفع موانع انجام دهد تا سرمایهگذار با
طیب خاطر وارد شــود و سرمایهگذاری انجام دهد و
در نتیجه فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
وزیر اقتصاد تصریحکرد :وقتی میگوییم تامین مالی

باید روان شــود ،یعنی همان اقدامی که سال گذشته
انجــام و در نتیجه  ۶۸۰هزار میلیــارد تومان تامین
مالی اقتصاد از بازار ســرمایه انجام شد که به موجب
آن نرخ بهرهبرداری از ظرفیت فعلی افزایش یافت و
از سوی دیگر ظرفیت جدید برای اشتغالزایی ایجاد
شد.
شرایط اقتصادی کشور جای امیدواری دارد

وی درباره وضعیت اقتصادی کشــور در پایان دولت
دوازدهم ،گفت :شــرایط اقتصاد به گونهای است که
جای امیدواری زیاد است.
دژپســند افزود :یکی از بحثهــای جدی در راس
برنامههای ما «اقتصاد هوشمند» بود و در این زمینه
نقشه راه تدوین و گامهای خوبی برداشته شد ،برای

چگونه میخواستیم مقابله کنیم.
رییس جمهور به اقدامــات بزرگ انجام
شده در عرصه صنایع پتروشیمی ،انتقال
آب به فالت مرکزی ،گســترش خطوط
ریلــی و افتتاح  ۷۵۷کیلومتر ریل در یک
روز که در تاریخ کشــور بیســابقه است
و نظایر آن اشــاره کرد و گفت :درســت
است که مردم در سختی معیشت بودند،
اما توامان با تالش برای تسهیل زندگی
مردم طرحهای توســعهای کشور را نیز
ادامه دادیم.
روحانی درخصــوص مذاکــرات برجام
و تالش هــا برای رفع تحریــم ها نیز،
تصریح کرد :تحریمها را نیز میتوانستیم
در همان چارچوبی که مقام معظم رهبری

تعیین کردند برطرف کنیم ،اما جای دیگر
گرفتار شــدیم که االن جــای بحث آن
نیست.
رییس جمهور در بخش پایانی ســخنان
خــود از وزرا و معاونیــن رییس جمهور
که در  ۸ســال گذشته روزهای سختی را
پشت سر گذاشتند تشکر و قدردانی کرد و
گفت :در ایام شیوع کرونا روزهای سختی
بر مدافعین سالمت گذشت .میدانم این
افتخار که امــروز بتوانیم صدها هزار نفر
را در روز واکســینه کنیم چقدر سخت به
دست آمده است.
روحانی اظهار داشت :اگر کسی میخواهد
درباره دولت قضاوت کنــد باید تحریم،
کرونــا و خشکســالی را با هــم ببیند و

بعد قضــاوت کند .همچنیــن از وزارت
اطالعات ،وزارت کشور و وزارت دفاع که
در این شــرایط سخت امنیت مطلوبی در
کشور ایجاد کردند تشکر میکنم.
رییــس جمهور از وزارت کشــاورزی که
تولید محصوالت کشــاروزی و گسترش
آبیاری مکانیزه را ســرلوحه اقدامات خود
قرار داد نیز تشکر کرد و گفت :البته تشکر
اصلی را باید از ملت ایران داشــته باشیم
که همه این پیروزیها در سایه همراهی
و مقاومت این مردم بزرگ و رهنمودهای
مقام معظم رهبری به دســت آمده است.
ملت ایــران دو پیروزی بزرگ را یکی در
تعامل ســازنده و دیگری در مقاومت در
برابر جنگ اقتصای به دست آوردند.

بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری ابالغ کرد؛

یک کارشناس با اشاره به طرح صیانت کاربران در فضای مجازی

با شیب تندی مشاغل سنتی در حوزه تولید و خدمات
به بستر اینترنت وارد شده که سرعت آن در دوره کرونا
به شدت باال بود؛ بنابراین میتوان گفت که این انتقال
اجتناب ناپذیر است.
وی درباره افزایش تعداد فروشگاه مجازی در سالهای
اخیر ،اظهار کرد :افزایش تعداد فروشگاههای اینترنتی
معیار خوبی برای مجازی شدن مشاغل نیست بلکه در
این رابطه باید مشخص شود چه تعداد تامین کننده به
شــکل فیزیکی فعالیت میکردند و حاال طرف قرارداد
پلتفرمهایی هســتند که جدید ایجاد شده و به شکل
( B۲Bخردهفروشها) و ( B۲Cعمدهفروشها) فعالیت
میکنند ،اما آمارگیری از آنها بســیار سخت و شاید
نشدنی است.

داد.
روحانی خاطرنشــان کــرد :البته دولت
برنامههای توســعهای بزرگی نیز داشت
که محدودیتهای ایجاد شــده در نتیجه
اعمال تحریمها مانع از تحقق آنها شــد.
ورود قطارهای سریعالســیر به کشــور،
نوسازی ناوگان حمل و نقل و مدرنسازی
تجهیزات دفاعی از جمله برنامههایی بود
که دولت بــه دلیل ایجاد محدودیتهای
مالی بــه دلیل تحریم نتوانســت آنها را
محقق کند.
رییس جمهور ادامه داد :از ســوی دیگر
تعداد قابل توجهــی از طرحهای عظیم
را در دســت احداث داریم که به مراحل
پایانــی خود رســیده و بــرای هفتهها و
ماههای آینده قابل بهرهبرداری هســتند.
طرح احیای دریاچه ارومیه و بیمارســتان
عظیــم  ۱۰۰۰تختخوابــی در تهران از
جملــه ایــن طرحها هســتند .همچنین
طرحهای مهمی داریــم که فاز اول آنها
به بهرهبرداری رســیده که خط لوله نفت
گوره جاسک به عنوان یکی از آرزوهای
تاریخی ایــران برای صــادرات نفت از
دریای عمان از جمله آنهاست.
روحانی افزود :در هشــت ســال گذشته
همچنین طرح های عظیم تحول در نظام
سالمت و گسترش دسترسی به اینترنت
پرسرعت در کشــور اجرایی شد که اگر
گسترش پهن باند در کشور اتفاق نیفتاده
بود ،معلوم نبــود امروز با شــیوع کرونا

نمونه در حوزه بانکــداری و گمرک ورود کردیم اما
هنوز با نقطــه مطلوب فاصله داریم و امیدواریم این
فاصله با اقدامات جدی در دولت آینده رفع شود.
وی تاکیــد کرد :وزیر آینده اقتصــاد باید به اقتصاد
هوشمند اهتمام ویژهای داشته باشد ،زیرا با انجام این
کار فضای کسب و کار روان میشود ،سرمایهگذاری
افزایش مییابد ،کارهای دولت در حوزههای مختلف
شــفاف میشــود و وصول مالیات با شفافیت انجام
میشود.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی ادامهداد :این امر برای
منابع مالی دولت خوب است ،فساد کاهش مییابد و
نقش قابل توجهی در بهبود روابط ایران با کشورهای
مختلف دارد.

براساس بخشنامه بانک مرکزی به بانکها و موسسات
اعتباری ،ســقف پرداختــی در قالــب کارت اعتباری
مرابحــه از  ۵۰میلیون تومان بــه  ۲۰۰میلیون تومان
افزایش یافت.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از ایرنــا ،در الگوی کارت
اعتبــاری مرابحه ،بانک ناشــر پس از اعتبارســنجی
مشتری متناسب با اعتبار وی ،کارت اعتباری در اختیار
مشــتریان قرار میدهد و طبق قرارداد ،دارنده کارت را
وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک میکند.
برابر بخشــنامه بانک مرکزی ،با تصویب کمیســیون
اعتبــاری این بانــک ،بانکها و موسســات اعتباری
میتوانند براســاس ارزیابی و اعتبارســنجی مشتریان
خود ،نســبت به تخصیص اعتبار تا ســقف مبلغ ۲۰۰
میلیون تومان در قالــب کارت اعتباری مرابحه اقدام
کنند.
بانک مرکــزی پیش از این در دســتورالعمل ابالغی
کارت اعتباری مرابحه به موسسات اعتباری و بانکها
تاکیــد کرده بــود که با توجه به ظرفیــت باالی عقد
مرابحــه و کارتهای اعتبــاری مبتنی بر این عقد که

اعطای تســهیالت برای تامین طیف وسیعی از کاالها
و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شــامل میشود ،این
کارتها باید به تدریج جایگزین تسهیالت متنوع خرد
فعلی شبکه بانکی کشور در زمینههای مختلف شود تا
از این راه ،ضمن تأمین نیازهای مالی اقشــار مختلف
جامعــه در زمینههــای گوناگون کاالیــی و خدماتی،
فرآیندهای زمانبر و پرهزینه اعطای تســهیالت بانکی
کوتــاه و انحرافــات موجود در مصرف تســهیالت با
موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.
همچنین براســاس این دستورالعمل مقرر شده بود که
هریک از بانکها و مؤسســات اعتباری تنها مجاز به
اعطــای یک کارت اعتباری به متقاضیان باشــند ،اما
دریافت کارتهــای متعدد از چند بانک یا موسســه
اعتباری ،منــوط به رعایت ســقف دریافتی برای هر
مشتری ،بالمانع است.
ســقف قبلی پرداخت کارت اعتباری به مشتریان ۵۰
میلیون تومان بود که در بخشــنامه جدید این سقف به
 ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافته است.
برخی از تمهیدات دیگری که در دســتور العمل کارت

اعتباری در نظر گرفته شــده عبارتنــد از ایجاد امکان
بازپرداخت تسهیالت دریافتی با کارت اعتباری مرابحه
به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل  ۱۲تا حداکثر
 ۳۶ماهه .عالوه بر نسیه دفعی؛ الزام به تخفیف حداقل
 ٩٠درصد ســود مســتتر در قسط/اقساط زود پرداخت
(متناســب با مدت باقیمانده تا سررســید قسط/اقساط
پرداخت شــده) ،در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی
از تســهیالت کارت اعتباری توســط مشتری پیش از
سررسید.
عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق موسسه
اعتباری و پذیرنــده کارت ،مبنی بر پرداخت مطالبات
پذیرنده از ســوی مؤسســه اعتباری (ناشی از استفاده
مشــتری از کارت اعتبــاری) در پایــان دوره تنفس،
مشــروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا پایان دوره
تنفــس پرداخت کند .ایجاد امکان واریز وجه به کارت
اعتباری از سوی مشتری ،به منظور افزایش مبلغ قابل
پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقفهای تعیین
شــده با استفاده از کارت اعتباری از دیگر تمهیدات در
نظرگرفته شده در کارت اعتباری است.

رشد  27درصدی تامین ارز کاالهای اساسی نسبت به چهارماهه اول سال گذشته؛

 15میلیارد دالر صرف تامین ارز کاالهای اساسی و ضروری شده است
طی چهار ماهه نخســت سال جاری ،به منظور واردات
کاالهای اساســی و ضروری حــدود  15میلیارد دالر
تأمین ارز شــده است که نســبت به دوره مشابه سال
 1399رشدی بالغ بر  27درصد را نشان میدهد .ضمن ًا
تأمین ارز به منظور واردات کاالهای اساسی ،تجهیزات
پزشــکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش  70درصدی
نســبت به مدت مشابه ســال قبل به عدد  4.6میلیارد
دالر رسیده است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،
از میزان فوق 1546میلیون دالر برای ذرت ،جو و گندم،

1124میلیون دالر بــرای دانههای روغنی و روغن خام،
1171میلیون دالر برای دارو و تجهیزات پزشــکی348 ،
میلیون دالر کنجاله سویا تأمین ارز شده است .عالوه بر
آن برای ســایر کاالها  10.4میلیارد دالر تأمین ارز شده
است که رشدی بالغ بر  15درصد را نسبت به مدت مشابه
سال قبل نشان میدهد .از جمله این کاالها می توان به
ماشــین آالت اشاره کرد که برای آن  3564میلیون دالر
تامین ارز شده است.
بنابر گــزارش اعالمــی اداره صادرات بانــک مرکزی،
صادرکننــدگان همچنین طی دوره مــورد نظر ،حدود 8

میلیارد دالر با نرخ میانگین موزون دالری معادل 21800
تومان در سامانه نیما اقدام به فروش ارز کرده اند که این
رقم در مقایســه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از
رشد حدود  55درصدی است.
گفتنی است،در بازه زمانی مذکور در بازار متشکل معامالت
ارزی حدود  515میلیون اســکناس دالر با نرخ میانگین
 23247تومان و حدود  94میلیون اســکناس یورو با نرخ
میانگین  27632تومان معامله شــده اســت که نسبت
به دوره مشابه سال گذشــته به ترتیب با رشدهای 286
درصدی و  661درصدی همراه بوده است.

ابالغ طرح تولید و صادرات محصوالت ایران خودرو به سوریه
دولــت مصوبــه مربوط به طــرح تولیــد و صادرات
محصوالت ایران خودرو در کشور سوریه را ابالغ کرد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر
هیئت دولت ،هیئت وزیران در جلســه مورخ  ۶مرداد
 ،۱۴۰۰به منظور حمایت مالی از شــرکت ایران خودرو
جهت فعال ســازی بخش های مورد نیاز در شــرکت
سیامکو ســوریه برای مونتاژ محصوالت ایران خودرو

در این کشور ،طرح تولید و صادرات خودروهای تولید
شده توسط شرکت ایران خودرو به کشور سوریه را به
تصویب رساند.به موجب این مصوبه ،صندوق ضمانت
صادرات ایران مکلف است بدون فرآیند اعتبارسنجی،
خطرپذیری (ریســک) عدم بازپرداخت اصل و ســود
اقساط تســهیالت مصوب بانک توسعه صادرات ایران
برای اعطا به شــرکت ایران خودرو در سوریه مشروط

به افتتاح حساب مشترک بین ایران خودرو و بانک یاد
شده به منظور واریز وجوه ناشی از فروش در آن کشور
را حداکثر تا ســقف معادل ریالی  ۱۰میلیون دالر نزد
بانک توســعه صادرات ایران در قبال دریافت چک و
سفته از شرکت ایران خودرو به مدت یک سال تضمین
نماید.نــرخ کارمزد ضمانت نامــه قابل صدور ،حداکثر
ساالنه دو درصد است.

مخازن ذخیره  CNGخودروهای دوگانهسوز
خراسان شمالی بازرسی میشوند
مدیرکل اســتاندار خراسان شــمالی از بازرسی و
آزمون ادواری مخازن ذخیره  CNGنصب شده بر
روی خودروهای دوگانهسوز خبر داد.
فهیمــه مهمان نواز در گفتوگو بــا اتفاقیه با بیان
اینکه در این طرح ،بازرسی و تست ادواری مخازن
 CNGبر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره
های  ۹۷۴۷-۹۴۲۶ -۶۷۹۲انجام میشود ،افزود:
در قالب این طرح از سیستم سوخت رسانی ،نحوه
بســتن اتصاالت ،تجهیزات استقرار مخزن و سایر
قسمتهای این تجهیزات بازدید به عمل میآید.
وی ادامه داد :درحال حاضر پنج آزمایشگاه همکار و

مورد تأیید استاندارد در زمینه آزمون هیدرواستاتیک
مخازن  CNGخودرو در استان فعالیت دارند که بر
اساس استاندارد ملی مربوطه و با همکاری بازرسان
اســتاندارد ،مخازن ذخیره  CNGمنصوبه بر روی
خودروهای دوگانه ســوز را مورد بازرسی و آزمون
ادواری قرار میدهند.
مدیرکل اســتاندارد اســتان خراسان شــمالی با
بیــان اینکه آزمایشــگاه هــای همکار ســازمان
ضمــن نظارت و پایش ،در صورت تامین شــرایط
کیفــی ،در مقاطــع زمانی دو ســاله تمدید اعتبار
مــی شــوند ،گفــت :آزمایشــگاه آزمون فشــار

هیدرواســتاتیک مخازن  CNGنوع یک خودروها،
به طــور مرتــب توســط کارشناســان اداره کل
اســتاندارد مورد بازرســی و ارزیابی مراقبتی قرار
می گیرند.
مهمان نواز افزود :از ابتدای سال جاری با توجه به
اجباری بودن استاندارد تست فشار هیدرواستاتیک
مخازن  CNGنصب شــده در خودروهای دوگانه
سوز  ۵۰۵ ،مخزن  CNGخودرویی در این استان
در آزمایشــگاه های همکار که توســط اداره کل
استاندارد خراسان شمالی تایید صالحیت شده اند،
مورد آزمون قرارگرفت.
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میز خبر
کسی که نمی خواهد حال و هوای شهرها حسینی باشد ،ابلیس است

حجتاالسالم محمد قمی ،رئیس سازمان تبلیغات اسالمی :حال و هوای شهرها در این
کشــور حسینی باید معلوم شود که محرم است و کســی که نمی خواهد اینگونه باشد،
ابلیس است.اگر مســاله مراعات شیوه نامه های بهداشتی است که اصرار کردیم هیاتی
ها بیش از همه رعایت کردند و برگزاری برنامه ها با انضباط و مراعات بوده است.هیات
های محلی مسئول محله خود هستند تا حال و هوای محل را حسینی کنند و هیات های
در سطح شهر نیز مسئولیت شــهر خود را دارند .در ارتباط با دولت نیز به رئیسی رئیس
جمهور منتخب گفتم هیاتی ها به شــما کمک مــی کنند .دولت وظیفه ای دارد ولی ما
قدرت محافل حســینی را دست کم نمی گیریم و همه دستگاه ها موظفند امکانات خود
را در اختیار هیات ها قرار دهند /.ایرنا
زمان معرفی کابینه ابراهیم رییسی به مجلس

حسینعلیحاجیدلیگانیعضوهیاترئیسهمجلسشورایاسالمیدرخصوصزماناعالملیست
وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی و روند بررسیهای مجلس ،گفت :آنچه که ما شنیدهایم،
اینطور است که آقای رئیسی تصمیم دارند در همان روز که مراسم تحلیف برگزار میشود ،اسامی
وزرای پیشنهادیشان را به همراه کلیاتی از برنام ه و خط و مشی دولت به مجلس ارائه دهند.اگر
چنین اتفاقی رقم بخورد یعنی معرفی کابینه به مجلس در روز تحلیف انجام شود ،میتوان گفت که
تا قبل از فرارسیدن تاسوعا و عاشورا کابینه مشخص خواهد شد .اما اگر آقای رئیسی تصمیم داشته
باشند از مهلت دوهفتهای که براساس قانون دارد ،استفاده کنند این مساله به بعد از تاسوعا و عاشورا
موکولخواهدشد/.ایلنا
چرا مجلس انقالبی ،طرح شفافیت آرای نمایندگان را تصویب نمی کند؟

شــرق نوشت:ماجرای رأی نمایندگان به طرح مصونیت فضای مجازی آن هم به شکل
غیرعلنی در کمیســیون فرهنگی و به بهانه اســتناد به اصل  85قانون اساســی به جز
از منظــر محتوایــی از منظری دیگر هم مورد انتقاد و هجمه قرار گرفته اســت« .عدم
شــفافیت آرا».مجلسی که قرار بود شــفافیت را به عرصه تصمیمسازی بیاورد ،یکی از
سرنوشتسازترین تصمیمات روی زندگی مردم را غیرعلنی گرفته است .برخی از حامیان
و رأیدهندگان به طرح محدودیت اینترنتی در مجلس قبلی مدعی و خواســتار شفافیت
رأی نماینــدگان بودند .حتی طرحش را هم تهیه کرده بودند؛ اما چون تصویب نشــد،
تقصیرش را بر گردن اصالحطلبان آن مجلس انداختند.
اعتراف یک نماینده به استفاده از تلگرام

حســن نوروزی ،نماینده مردم رباط کریم در مجلس یازدهــم گفت :اگر در زمان فیلتر
تلگرام شــبکه های داخلی با اقبالی مواجهه نشدند به این علت بود که بودجه نداشتند و
ضعیف بودند .مث ً
ال خود من پایگاه خبری ام را به ســروش و ایتا انتقال دادم ولی چون
بیش از  ۳۰۰-۲۰۰فالور نداشتم مجبور شدم تلگرام را احیا کنم/.برنا
واکنش محمد دادکان به برخورد صداوسیما با کیمیا علیزاده

محمــد دادکان گفت:بعضیها فکر میکنند در مســابقه کیمیا علیزاده و ناهید کیانی آن
کســی که برنده شــد فالنی بود یا فالنی بازنده .نه! بازنده اصلی صداوسیماست .بازنده
اصلی آن مجریانی هستند که میآیند آن حرفهایی که هیچ ارزشی ندارد میزنند .البته
مجری هم تقصیری ندارد .مدیر یادش میدهد .آن برنامهریز ،کارگردان و آن کسانی که
پشت صحنه هستند به مجریان میگویند این حرفها را بزنید/.اعتماد

عکس روز

اهدای ۳۰سری جهیزیه از
هدایای مقام معظم رهبری به
نوعروسان بجنوردی
مصادف با سالروز والدت امام موسی
کاظم(ع) ۳۰ ،سری جهیزیه ،اهدایی
مقام معظم رهبری به زوج های جوان
که با مشارکت موسسه خیریه حضرت
رقیه(س) و قرارگاه پیشرفت و آبادانی
ســپاه حضرت جواداالئمه(ع) تهیه و
تقدیم شد.

حاال که تمام قوا همصدا شدهاند ،خدا به خیر بگذراند!

محمــود میرلوحی فعال سیاســی اصالح طلب :حــاال که تمام قوا هم صدا شــده اند،
خدا به خیر بگذراند .چرا که ممکن اســت همین که روزنامــه نگاری ،دبیرکل حزبی یا
منتقدی حرفی بزند همه قوا به عالوه ســپاه و اطالعات و صداوسیما بگویند این حلقوم
صهیونیست ها و بی بی سی است .همچنان که در گذشته نیز گفته اند .یادمان نمی رود
که به مرحوم شجریان چه القابی دادند.
وعده پژمانفر برای ایجاد  ۱۰میلیون شغل پایدار با طرح صیانت

نایب رئیس کمیســیون اصل  ۹۰مجلس گفت :اجرای طــرح صیانت از حقوق کاربران
فضای مجازی  ۱۰میلیون اشــتغال پایدار در فضای مجــازی ایجاد خواهد کرد.نصراهلل
پژمانفر نایب رئیس کمیســیون اصل  ۹۰مجلس و طراح طرح صیانت از حقوق کاربران
فضــای مجازی در گفتگو با مهر گفت :در صورت اجرای این طرح  ۱۰میلیون اشــتغال
امن و پایدار ایجاد خواهد شــد.نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
در حال حاضر حدود  ۱۰۰هزار شــغل در فضای مجازی وجود دارد که پایدار نیســت اما
در صورت اجرای طرح صیانت این اشــتغال پایدار خواهد شد.رئیس کمیسیون اصل ۹۰
مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه خدمات اینترنت در ایران بسیار بیکیفیت است
اظهار داشــت :در صورت اجرای طرح صیانت کیفیت خدمــات اینترنت افزایش خواهد
یافت.وی با اشــاره به کالهبرداریها در فضای مجازی گفت :در حال حاضر مشکالت
زیادی به خاطــر ناامنی در فضای مجازی وجود دارد .هکرها صفحات شــخصی مردم
را هک میکننــد و کالهبرداران در فضای مجازی جــوالن میدهند.وی تصریح کرد:
پروندههــای زیادی در این خصوص در دســتگاه قضائی وجــود دارد ،چون هویت افراد
در فضای مجازی مشــخص نیست اقدامات خالف قانون انجام میشود ،با اجرای طرح
صیانت ،هویت افراد علنی خواهد شد و اینگونه جرمها کاهش خواهد یافت.
اظهارات مهم یکی از طراحان طرح صیانت؛ پهنای باند برای اینستاگرام محدود می
شود

سید عباس مرادی از طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» گفت:
فیلترینگی در کار نیســت ،ولی قطعا محدودیت هست مثال محدودیت پهنای باند برای
اینستاگرام .وی افزود :به میزان مهاجرت مردم به نمونههای داخلی ،برای اپلیکیشنهای
خارجی محدودیت پهنای باند در نظر گرفته میشود.سید عباس مرادی از طراحان طرح
«صیانت از حقوق کاربــران در فضای مجازی» در برنامه جهان آرا گفت :بهترین نقطه
برای حکمرانی در فضای مجازی ،همین جایی اســت که طرح صیانت قرار اســت وارد
شــود ،یعنی خدمات پایه کاربردی باید فضای رقابتی ایجــاد کنیم ،با مزیت رقابتی که
برای کاربر قابل لمس باشــد.وی افزود :فعال هیچ مشابه داخلی اینستاگرام نداریم .هدف
طرح صیانت این اســت که پلتفرمی امن ایجاد شــود تا زمینه مهاجرت کاربر ایرانی به
نمونه داخلی فراهم شود.مثال در اینستاگرام پالس ،بانکداری الکترونیکی خواهیم داشت.
مرادی بیان کرد :رویکرد طرح صیانت ،بومیســازی و داخلیســازی نیست ،چرا که اگر
نمونههای خارجی هم قوانین ما را بپذیرند ،همان تسهیالت نمونههای داخلی را دریافت
میکنند .فیلترینگی در کار نیســت ولی قطعا محدودیت هســت مثال محدودیت پهنای
باند برای اینستاگرام.
او در ادامه گفت :تخفیفهای مالیاتی برای انجام تبلیغات در اینســتاگرام ایرانی در نظر
گرفته خواهد شــد ،ولی این تخفیف برای اینســتاگرام آمریکایی نخواهد بود.وی افزود:

بــه میزان مهاجرت مردم به نمونههای داخلی ،برای اپلیکیشــنهای خارجی محدودیت
پهنای باند در نظر گرفته میشــود.وی در بخشــی از صحبتهای خود افزود :مدعیان
بارداری با  2گیگ اینترنت و مدافعان وایت لیســت ،از طرح صیانت کنار گذاشته شدند و
جزو مخالفان طرح هســتند .در این طرح بر خالف سیاهنماییها ،دیجیکاال و اسنپ و ...
هیچ کدام خدمات پایه کاربردی محسوب نمیشوند .داریم چوب رویکرد و نگاه تیم اول
نویسنده طرح را میخوریم.
عارف :ملت مظلوم را عصبانی نکنید

ادعای نفتالی بنت علیه ایران درباره حمله به کشتی اسرائیلی

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی ادعاهایی را درباره دست داشــتن ایران در هدف قرار
گرفتن یک کشــتی اســرائیلی در ســواحل دریای عمان مطرح کرد.به گزارش روزنامه
صهیونیســتی اورشلیم پست ،نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه
مدعی شــد که هدف قرار دادن کشتی مِرسِ ر اســتریت در سواحل عمان از سوی ایران
انجام شــده است و اسرائیل به آن پاسخ خواهد داد.بنت مدعی شد :کامال مشخص است
که ایران کســی است که به این کشــتی حمله کرده است .شواهد اطالعاتی آن موجود
اســت و ما از جامعه جهانی انتظار داریم تا برای حکومت ایران روشــن سازد که اشتباه
بزرگی مرتکب شده است.نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه این ادعاها در اظهاراتی
تهدیــد آمیز گفت :ما می دانیم که چگونه در هر موردی به روش خودمان به ایران پیام
بفرستیم.او ادامه داد :رفتار زورگویانه ایران نه تنها برای اسرائیل خطرناک است ،بلکه به
منافع جهانی ،آزادی دریانوردی و تجارت بین المللی آسیب می زند.

اندیش
رئیس پیشــین فراکسیون امید نوشت؛ شرایط کنونی محصول ناامیدسازان خیال
ِ
ضد مصالح ملی و امیدسوزان ناوفادار به رای ملت است؛ واقع بینانه با مسائل روبرو شوید
و ملت مظلوم را عصبانی نکنید.محمدرضا عارف نوشــت :انقالبی گری به معنای تالش
برای تحدید و تهدید آزادی های مردم ،انســداد آفرینی در مسیر گردش آزاد اطالعات و
اندیش
تعمیق شکاف ملت و حاکمیت نیست .شرایط کنونی محصول ناامیدسازان خیال
ِ
ضد مصالح ملی و امیدسوزان ناوفادار به رای ملت است .واقع بینانه با مسائل روبرو شوید
و ملت مظلوم را عصبانی نکنید.

واعظی :روحانی واکسن زد ه است

وحید یامین پور از مجریان صدا و سیما که پیشتر با برنامه های مرتبط با اتفافات سال ۸۸
مانند :ایران  ،۸۸روبه فردا ،دیروز ،امروز و فردا معروف شــده در کنایه ای تند به مدیران
صدا و سیما آن ها را ترسو خواند.

فراخوان مجازی صفحه مرتبط با قوه قضائیه و درخواست نظارت همگانی

کنایه تند یامین پور به صدا و سیما

یامین پور در صفحه اینستاگرام خود نوشت :صداوسیما ترسو و محافظه کاره

اصال متوجه نیست مختصات رسانه ای تغییر کرده و در یک رقابت جدید افتاده است.
البته بســیاری از برنامه سازها و دســت اندر کاران متوجه اند ولی مدیران ‹›باکفایت››
دنبال دردسر نمی گردند.
طعنه محسن هاشمی به طرح مجلس :شورای پنجم شورای «شفافیت» بود نه
«صیانت»

رییس شــورای شهر تهران با اشــاره به طرح صیانت از فضای مجازی مجلس شورای
اسالمی و انتقاد از آن،گفت :شورای دوره پنجم شورای شفافیت بود نه صیانت و مجلس
هم به جای رفتن به ســمت چنین طرح هایی ،باید حل مشــکالت معیشتی و مطالبات
واقعی جامعه را دنبال کند.محســن هاشمی در سیصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای
اســامی شهر تهران گفت :از شهردار تهران و همکارانشان تشکر میکنم که در مناطق
 ۱۷و  ۱۸باالخــره طلســم بازآفرینی روی ریل راه آهن تهران -تبریز شکســت و این
منطقــه در اختیار مردم قرار گرفت.وی افزود :ابتدا قرار بود روی این منطقه به گونه ای
بازآفرینی شــود که با ساخت و ساز  ،هزینه ساخت این تونل فراهم شود .خوشبختانه در
این دوره شهرداری تصمیم گرفت در این منطقه بزرگ یک باغراه طوالنی ایجاد کند و
دید کاســبکارانه نداشت و آن را تبدیل به یک فضای عمومی برای مردم کرد.وی ادامه
داد :در این روزها مســاله صیانت از فضای مجازی مطرح شده است .خوشبختانه شورای
پنجم شورای شفافیت بود و نه صیانت و مجلس شورای اسالمی در این شرایط حساس
و سخت جامعه ،بجای طرحهایی که واکنش منفی گسترده در جامعه ایجاد کند به دنبال
حل مشــکالت معیشــتی و مطالبات واقعی جامعه برود و قطعا شفافیت نیز از مطالبات
اصلی جامعه و وعده های محقق نشده در مجلس است.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاســخ به این پرســش که آیا آقای روحانی واکسن زده اند
گفت :بله ایشان واکسن زده اند.محمود واعظی ادامه داد :در آن زمان ( سن باالی هفتاد
سال ) نزده بودند اما وقتی واکسیناسیون به پایین  ۷۰سال رسید ،واکسن زدند.
صفحه  ejeii_orgدر اینســتاگرام ،آپــارات و روبیکا ضمن انتشــار ویدئوی اظهارات
حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای در انتقاد به برخی روندهــای قضایی از
مخاطبین برای نظارت همگانی بر روندهای قضایی کمک خواســت.متن این فراخوان
مجازی بدین شرح است:
از مخاطبین عزیز ،فعالین فضای مجازی و مردم شریف دعوت میشود به منظور بسط و
گســترش ارتباط دو سویه میان رئیس قوه قضاییه و مردم ،در صورتی که موارد مشابهی
از نادیده گرفته شدن حقوق افراد در طوالنی شدن غیر معمول روند دادرسی و رسیدگی
به یک پرونده را مطلع هســتند ،مســتندات را به صورت دقیق در بخش پیام خصوصی
(دایرکت) صفحه  ejeii_orgارسال کنند.
همان طور که حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای بارها تاکید کرده است رسیدگی
مورد به مورد به این پروندهها جزو دغدغههای ایشان و مدیران دستگاه قضایی میباشد
و موارد ارسال شده به  Ejeii_orgنیز به سرعت و دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واکنش ذوالنوری به احتمال حضور عراقچی در تیم مذاکرات دولت رئیسی

ذالنوری در مورد اینکه تا چه اندازه احتمال دارد از تیم مذاکره کننده فعلی در تیم مذاکره
کننده دولت آقای رئیســی استفاده شــود گفت :اگر تیم مذاکره کننده فعلی این ظرفیت
را داشــت تا االن باید منافع ملی را محقق می کرد .اینکه بپرســیم آیا این تیم می تواند
منافع را محقق کند؟ باید بگویم خیر .در واقع اگر این تیم کفایت الزم را داشت نتیجه آن
کفایت را باید مردم استفاده می کردند؛ اما این به معنی آن نیست که تیم مذاکره کننده
دولت جدید از اطالعات ،تجارب ،دســتاوردها و پشــت پرده هایی که تیم مذاکره کننده
دولت آقای روحانی دارد استفاده نکند و آنها را کنار بگذارد ،بلکه از آنها استفاده می کند.
اگر تیم مذاکره کننده قبلــی بضاعت و امکانات و توانمندی هایی دارند با توجه به نگاه
بازی که دولت رییسی دارد قطعا از توانمندی آنها استفاده می کند.

