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کسب و کار سیاه 
مجوزفروشی

دنیای اقتصاد: نامســاعد بودن محیــط فعالیت اقتصادی، 
کسب وکار سیاه مجوزفروشــی را رواج داده است. صادر 
نکــردن مجوز بــرای داوطلبان جدیدالورود بــه بازار به 
بهانه هایی چون اشــباع بازار یا بهره مندی کسب وکار از 
یارانه ها، باعث ایجاد انحصار برای فعاالن فعلی بازار شده 
اســت. ارزیابی ها حاکی از این است که اگر صرفا ضوابط 
الزم برای آغاز یک کســب وکار از ســوی دستگاه ها و 
نهادهای متولی به صورت شفاف اعالم شود و در صورت 
تخلف صاحبان کسب وکار از ضوابط، مراجع قانونی پیگیر 
امور شــوند، عمال سیســتم خریدوفروش مجوزها حذف 

می شود.
چرا محیط فعالیت اقتصادی نامساعد است؟ صادر نکردن 
مجوز برای داوطلبان جدیــد ورود به بازار به بهانه هایی 
چون اشــباع بــازار یــا بهره مندی یک کســب وکار از 
معافیت ها و یارانه ها، باعــث ایجاد انحصار برای فعاالن 
فعلی بازار شــده اســت و پدیده فروش یــا اجاره مجوز 
فعالیت در کســب وکارها را رواج داده اســت. به عبارت 
دیگر کسب وکار ســیاه مجوزفروشی شکل گرفته است. 
ارزیابی کارشناســان حاکی از این اســت که این رویه، 
انرژی فعاالن اقتصادی را به جای خلق ثروت به ســمت 
کسب وکار ســیاه منحرف کرده، به گونه ای که مجبورند 
مجوز مورد نیاز خود را از کســانی که قبال مجوز گرفته 
انــد یا می توانند مجوز بگیرند، خریــداری کنند. دریافت 
مجوز در حالی اولین گام شروع کسب وکار است که ایران 
بدترین رتبه را در این زیرشاخص سهولت کسب وکار در 
سال 2020 کسب کرده است. گزارش سهولت کسب وکار 
بانک جهانی نشان می دهد که رتبه ایران در زیرشاخص 
شروع کســب وکار در بین 190 کشــور در سال گذشته 
میالدی، 178 ثبت شــده اســت. اما راه حل عبور از این 
بحران چیســت؟ ارزیابی کارشناسان حاکی از این است 
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سرمقاله

که اگر سیســتم مجوزدهی حذف شــود و صرفا ضوابط الزم برای 
آغاز یک کسب و کار از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی به صورت 
شفاف اعالم شود، عمال سیستم خرید و فروش مجوزها با نرخ های 
نجومی نیز جمع خواهد شــد. در مقابل نیز در صورت اثبات تخلف 
در فرآیند کاری دادگاه ذی صالح می تواند پیگیر آن شــود. بر اساس 
این گزارش، اگرچه فروش مجوز سال هاست که بازاری غیررسمی 
را درســت کرده، اما با توســعه و گسترش شــبکه های اجتماعی،  
مجوزفروشــی بیش از گذشته رونق گرفته است. مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی به بررســی علل پدیده مجوزفروشی پرداخته و 
برای عبور از این ناهنجاری نیز راه حل هایی ارائه داده اســت. در این 
گزارش، مظنه 17مجوز نیز بســته به نوع کســب و کارها در فضای 
مجازی اعالم شــده است. قیمت مجوزها با یکدیگر متفاوت است و 
حتی برخی از مجوزها به جای واگذاری، اجاره داده می شــوند. نرخ 

فروش مجوز از 30 میلیون تومان تا 50 میلیارد تومان متغیر است.
بررسی های بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد دو عامل موجب 
بروز این پدیده و گسترش آن در فضای کسب و کار شده است؛ یکی 
»عدم تسهیل صدور مجوز از سوی هیات مقررات زدایی« و دیگری 
»بی اعتنایی دستگاه های صدور مجوز به مصوبه هیات و حکم ماده 
)7( قانون اصل چهل وچهارم قانون اساسی«. در عین حال، راه های 
برون رفت از این ناهنجاری نیز از یکســو بــه ارائه اطالعات صدور 
مجــوز و اعالم آن به وزارت اقتصاد و شفاف ســازی این وزارتخانه 
درخصوص مجوزها و از سوی دیگر حذف مجوزهای زائد و تسهیل 

دریافت مجوز برمی گردد.
در ســال های اخیر به ویژه با فعالیت سایت های آگهی و شبکه های 
اجتماعــی »آگهــی فروش مجــوز« برخی از کســب و کارها مورد 
توجه قرار گرفته اســت. پدیــده فروش یا اجاره مجــوز فعالیت در 
کســب و کارهایی رواج دارد که با وجود متقاضی )به هر دلیل اعم از 
همــراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص( یا به آنها مجوز 
داده نمی شــود )به هر دلیل اعم از اشباع بازار( یا فرآیند دریافت آن 
دشوار و زمانبر است. البته صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به 
موجب ماده )7( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل وچهارم 
قانون اساســی ممنوع اســت؛ اما این حکم قانونی در عمل، نقض 
می شــود. برخی از مجوزهایی که با یارانه همراه اســت، عبارتند از: 
مجوز نانوایی به دلیل داشــتن ســهمیه آرد یارانه ای،  مجوز روزنامه 
به دلیل داشتن ســهمیه کاغذ یارانه ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز 
ارزان یا مجوز موسســه فرهنگی و هنــری به دلیل معافیت مالیاتی. 
صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید الورود به بازار، باعث ایجاد 
انحصار بــرای فعاالن فعلی بازار می شــود. چنین انحصارهایی هم 
باعث منافع رانتی برای انحصارگران می شــود و هــم بازارها را از 

کارآیی و منافع رقابت برای کشور دور می کند.
ماده )7( اجرای سیاســت های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی 
مصوب 1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده اســت 
که شــرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل 

کند.
مهم ترین مفاد این حکم قانونی عبارتند از:

 1 اطالع رسانی در ارتباط با شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت 
مجوز در پایگاه اطالع رســانی مجوزهای کسب و کار ظرف مدت سه 
ماه از الزم االجرا شــدن قانون.2صدور مجوز در حداقل زمان ممکن 
صرفــا با ارائه مدارک مصرح در پایگاه.3 تعیین ســقف زمانی برای 
صدور مجوز در هر کســب و کار، کاهش دادن هزینه و مراحل صدور 
مجوز کسب و کار و تسهیل توســط »هیات مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کســب و کار« ظرف مدت ســه ماه از الزم االجرا 
شــدن قانون.4 ممنوعیت عدم پذیرش تقاضــا یا عدم صدور مجوز 
کســب و کار به دلیل اشــباع بازار.5 پیش بینی راهکار قانونی برای 
شکایت از دستگاه های متخلف در اجرای این حکم و در نظر گرفتن 
ضمانت اجــرا. 6 ایجاد پنجره واحد برای آن دســته از فعالیت های 

اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند.
گزارش های رسیده از متقاضیان مجوز کسب و کار و تحقیقات میدانی 
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با گذشت بیش از 12 سال 
از تصویب این حکم قانونی، شــرایط صدور مجوز برای بسیاری از 

کسب و کارها هنوز شفاف یا تسهیل نشده است.
هدف قانون گذار از حکم )7( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 
چهل وچهارم قانون اساســی این بوده است که هر شهروند متقاضی 
شــروع کســب و کار، بداند با ارائه چه مدارک و داشتن چه شرایطی 
می توانــد مجوز کســب و کارها را دریافت کند و ایــن فرآیند با چه 
میــزان هزینه و طی چه زمانی انجام می شــود؟ هدفی که در حال 
حاضر محقق نشــده و در نتیجه در برخی کســب و کارها،  متقاضیان 
ســرمایه گذاری ناچارند یا از ســرمایه گذاری منصرف شوند یا مجوز 
مورد نیازشان را از کسانی که قبال مجوز گرفته اند یا می توانند مجوز 

بگیرند، خریداری کنند.
اگر حکم ماده )7( قانون مذکور اجرا شــود، طبعــا همه متقاضیان 
واجد شــرایط دریافت مجوز کســب و کارها بایــد بتوانند در مدت 
مشخص شــده، مجوز مورد نیاز خود را از صادرکننده مجوز دریافت 
کننــد و نیازی به خرید مجوز نخواهند داشــت. یکی از تبعات دیگر 
ایجاد بازار برای خرید یا اجاره مجوزهای کســب و کار آن اســت که 
کسانی که قصد واقعی برای شــروع آن کسب و کار را ندارند هم به 
امید کســب سود از دریافت و فروش آن مجوز، داوطلب دریافت آن 
مجوز شــوند و دریافت مجوز برای ســرمایه گذار و کارآفرین واقعی 

سخت تر می شود.
خرید و فروش مجوز کســب و کارهایی که دریافت مجوز آنها دشوار 
است، به حدی زیاد شده که در فضای مجازی برای آنها بازار تشکیل 
شــده است و کشــف قیمت می شــود. در این گزارش مشهورترین 
مجوزهایی که در فضای مجازی خرید و فروش می شوند و نرخ های 
پیشنهادی برای آنها، اعالم شده است. تفاوت بازه نرخ ها به موقعیت 
جغرافیایی و ســابقه و تعداد مشتری )نظیر دفتر خدمات دولت(، نوع 
مجــوز، زمان )مثال نرخ کارگزاری بــورس در دوران رکود یا رونق 

بورس( و... بستگی دارد.
یافته های این گزارش نشــان می دهد حکم مــاده )7( قانون اصل 
چهل وچهارم قانون اساســی برای دو کسب و کار آژانس گردشگری 
و دفتر خدمات پیشــخوان دولت، به طور کامل اجرا شده است. یعنی 
هم شرایط صدور مجوزهای این دو کسب و کار شفاف شده و هم در 
رابطــه با هر دو، مصوبه هیــات مقررات زدایی وجود دارد.  در چنین 
شــرایطی، هر داوطلب مجوز قاعدتا باید بتواند به راحتی مجوز مورد 
نظر را از مســیر قانونــی دریافت کند و دیگر نیــاز به خرید مجوز 
نخواهند داشت و طبعا این مجوزها نباید در بازار قیمت داشته باشند. 
حال آنکه قیمت داشــتن این مجوزها می تواند دو دلیل داشته باشد. 
نخســت آنکه هیات مقررات زدایی به طور کافی شــرایط صدور این 
مجوزها را ســهل نکرده تا هر متقاضی بتواند به سهولت مجوز مورد 
نظر را دریافت کند. دوم آنکه دســتگاه صادرکننده مجوز، به مصوبه 
هیــات و حکم ماده )7( قانون اصل چهل و چهارم قانون اساســی 
بی اعتناست.  بررســی پایگاه اطالع رســانی مجوزهای کسب و کار 
وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد هر دو مجوز 
فــوق مصوبه هیات مقررات زدایی را دارنــد؛ اما این مصوبه ها صرفا 
ســقف زمانی برای صدور مجوز را تعیین کرده و شرایط صدور این 
مجوزها را تســهیل نکرده اند. در واقع هیات مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کســب و کار، به تکلیف قانونی خود برای تســهیل 
شــرایط صدور مجوزهای این دو کســب و کار عمــل نکرده و وارد 
تسهیل شرایط این دو مجوز نشده و در نتیجه دریافت مجوز آژانس 

گردشگری و دفتر خدمات پیشخوان دولت، همچنان دشوار است.
راه حل این مشــکل، نظارت و پیگیری اجرای کامل و موثر و حکم 
ماده )7( قانون اصل چهل و چهارم قانون اساســی است؛ به گونه ای 
که اوال همــه مراجع صدور مجوز، اطالعات مربوط به صدور مجوز 
خود را به نحوی که در قانون تصریح شــده )شــامل نوع، شرایط و 
فرآینــد صدور، تمدید و لغو به همــراه مبانی قانونی( به وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی اعالم کننــد و وزارتخانه هم آن اطالعات را در 
پایگاه اطالع رســانی مجوزها )درگاه ملی مجوزهای کسب و کارهای 
کشور( برای کسب و کارها شــفاف کند. ثانیا هیات مقررات زدایی در 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عمل به تکلیف قانونی خود، شرایط 
اضافی و زائد هر مجوز را حذف کرده و دریافت مجوزها را تســهیل 
کند.یکی از لوازم تســهیل صدور مجوزها، افزایش نظارت ها بعد از 
اعطای مجوز فعالیت اســت، در این صورت نهاد صادرکننده مجوز 
می تواند در صورتی که شرایط دریافت مجوز از بین رفته است، مجوز 
را ابطال کند. یکی از مزایای این رویکرد آن اســت که متقاضی که 
شــرایط حداقلی الزم برای دریافت مجوز را نداشته است، اگر اقدام 
به خریداری مجوز کنند نیز فعالیت او کشــف می شود و از ادامه آن 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.  

آغازمرحله جدید ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن درخراسان شمالی؛

خراسان شمالی ۲0 هزار مسکن 
کم دارد

شــمالی  خراســان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
گفت:بــر اســاس ارزیابــی تیــم تخصصی اســتانداری 
20 هــزار مســکن نیــاز خراســان شــمالی اســت کــه 
بــه دســتور اســتاندار از ایــن تعــداد تعهــد ســاخت 10 
هــزار واحــد بــه عهــده راه و شهرســازی و 10 هــزار 

واحــد در تعهــد بنیــاد مســکن اســت .
مدیــر کل راه و شهرســازی در اســتودیوی خبــر 20 
ــد  ــه جدی ــاز مرحل ــه آغ ــاره ب ــا اش ــرک ب ــبکه ات ش
طــرح اقــدام ملــی مســکن از 19 خردادمــاه در 
اســتان گفــت : بــا اجــرای مرحلــه جدیــد ثبــت نــام 
طــرح اقــدام ملــی مســکن از 19 خــرداد در اســتان 
ــد  ــام نویســی کردن ــر ن ــش از 500 نف ــون بی ــا کن ت

ــد  ــت دارن ــه مهل ــک هفت ــدت ی ــه م ــان ب ومتقاضی
بــا مراجعــه بــه ســامانه tem.mrud.ir نــام نویســی 

ــد . کنن
قاســم قاســمی  بــا اعــالم ثبــت نــام 16 هــزار نفــر 
در مرحلــه قبــل ایــن طــرح گفــت: ازایــن تعــداد 2 
ــت مســکن  ــد شــرایط دریاف ــر واج ــزار و 250 نف ه
ملــی شــناخته شــدند و تــا کنــون عملیــات ســاخت 
هــزار و 120 واحــد در بجنــورد آغــاز شــده اســت .

بــه گفتــه وی در مرحلــه جدیــد شــهرهای بجنــورد 
، اســفراین ، ایــور ، تیتکانلــو ، جاجــرم ، درق و 
ــهمیه  ــی س ــدام مل ــرح اق ــه در ط ــیروان و گرم ش

ــت . ــد داش خواهن

مدیــر کل راه و شهرســازی گفــت : بــا اجــرای 
مرحلــه جدیــد ثبــت نــام طــرح اقــدام ملــی مســکن 
تــا کنــون بیــش از 500 نفــر در ســامانه نــام نویســی 

کــرده انــد .
ــی  ــاس ازریاب ــر اس ــمی ب ــم قاس ــه قاس ــه گفت ب
تیــم تخصصــی اســتانداری 20 هــزار مســکن نیــاز 
ــتاندار  ــتور اس ــه دس ــه ب خراســان شــمالی اســت ک
ــه  ــد ب ــزار واح ــاخت 10 ه ــد س ــداد تعه ــن تع از ای
عهــده راه و شهرســازی و 10 هــزار واحــد در تعهــد 
ــن 20 هــزار  ــاد مســکن اســت .در صــورت تامی بنی
ــا  ــده ت ــال آین ــد س ــا چن ــتان ت ــاز اس ــکن ، نی مس

ــد . ــد ش ــع خواه ــدودی رف ح

مدیرشــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی خراســان 
شــمالی ، از تامین و توزیع 12 هزار و 131 تن انواع 
کود شیمیایی از ابتدای کشت بهاره در سراسر استان 

از نیمه اسفند ماه سال گذشته تاکنون خبرداد .
محســن نظام دوست افزود : از این میزان کود توزیع 
شده حدود 11 هزار 940 تن آن کود ازته)کود اوره( و 
مابقی کودهای فسفاته و پتاسه می باشد که کماکان 

روند توزیع کود در شهرستانهای استان ادامه دارد .
وی اظهارکــرد: کودهای کشــاورزی مــورد نیاز به 
انبارکارگزاران شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی 
استان ارسال شده و بر اساس سامانه نهاده وسیاست 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان بین کشاورزان و 
بهره برداران متقاضی، توزیع می شــود.مهندس نظام 
دوســت ادامه داد : انواع کودهای شیمیایی به اندازه 

کافی در انبارهای ســازمانی شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان موجود می باشد و هیچ گونه مشکلی 
در خصوص تامین و توزیع انواع کود در سطح استان 
وجود ندارد، بنابراین کشاورزان و بهره برداران بخش 
کشــاورزی می توانند با مراجعه به کارگزاران رسمی 
شرکت درشهرستان ها نسبت به خرید کود مورد نیاز 
خود با قیمت مصوب و بدون محدودیت اقدام نمایند.

معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع 
نیروی برق خراســان شــمالی گفت: با اعمال تغییر 
ساعت کاری دســتگاه های اجرایی اســتان، میزان 
مصرف برق در نخســتین روز اجرای مصوبه جلســه 
شورای راهبری توســعه مدیریت استان 2.5مگاوات 
کاهــش یافت.به گزارش خبرنگار ما، معاون فروش و 
خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
شــمالی افزود: میزان مصرف انرژی در ســاعت 13 

روز 4 شنبه و در نخســتین روز اجرای مصوبه جلسه 
شــورای راهبری توسعه مدیریت استان، در مقایسه با 

بار مصرفی روز 3 شنبه 2.5 مگاوات کاهش یافت. 
کاظمــی اظهارکرد: بر این اســاس، کاهــش بار در 
مقایســه با بار مصرفی روز 3 شنبه با اختالف زمانی 

یک ساعت اتفاق افتاده است.
وی خاطرنشــان کرد: به دلیل روند افزایشــی دمای 
هوا، میزان مصرف بار ادارات در ســاعت 13 نخستین 

روز اجرای مصوبه تغییر ساعت کاری ، نسبت به روز 
گذشته آن 0.2 مگاوات افزایش یافت اما با اجرای این 
مصوبه، در ســاعت 14 همان روز شاهد روند کاهش 

مصرف بودیم.
به گفته وی، این طرح عالوه بر کاهش بار ادارات بعد 
از پایان ساعت کاری نسبت به روز گذشته، به کاهش 
یک مگاواتی بار مصرفی ادارات در ساعت 14 نسبت 

به ساعت 13 در نخستین روز اجرای آن شده است.

نماینــده ولی فقیه در خراســان شــمالی گفت: اگر 
طرفداران و یــا خود کاندیداها نســبت به کاندیدای 
دیگر حرفی دارند باید برنامه های او را نقد کنند؛ اما از 
تخریب شخصّیت و تهمت زدن و دروغ گفتن نسبت 

به رقیب پرهیز کنند.
به گزارش اتفاقیه، حجت االســالم والمســلمین رضا 
نوری، در خطبه های نماز عبادی سیاســی جمعه این 
هفته مرکز اســتان به یکی از گالیه های مردم استان 
در روزها و هفته های اخیر اشــاره کرد و تصریح کرد: 
با وجود صف هــای طوالنی نانوایی ها در شــهرها و 
روستاها، از مسؤوالن خواست تا با اتخاذ تدابیر مناسب 
و اختصاص سهمیه آرد مکفی، مانع از تشکیل چنین 

صف هایی شوند.
حجت االســالم والمســلمین نوری در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به در پیش بودن انتخابات 
سیزدهمین دوره ریاســت جمهوری و ششمین دوره 
شوراهای اســالمی شهر و روســتا، به تبیین اخالق 
انتخاباتــی پرداخت و اظهار کــرد: اینکه برخی برای 
تبلیغ کاندیدای مورد نظر خــود اقدام می کنند، عمل 
شایســته و ستودنی اســت؛ اما باید مراقب باشند این 
عمل نیک و توأم با ثواب، به گناه و سیئه تبدیل نشود.

وی افزود: گــرم کردن تنور انتخابات قطعًا ثواب دارد 
و فردی که با احســاس مســؤولیت وارد یک ســتاد 
انتخاباتی می شــود تا بــا کار و تالش بی مزد و منت، 
تنور انتخابــات را گرم کند، این تــالش اگر به نیت 
خدمــت به نظام و قرب الی اهلل و در راســتای آماده 
کردن فضا برای مشارکت حداکثری و انتخاب صحیح 
مردم باشــد، قطعًا ثواب بسیار زیادی به همراه خواهد 

داشت.
حجت االســالم والمسلمین نوری با اشــاره به اینکه 
گنــاه در انتخابات به صور مختلفــی ازجمله زبانی و 
فکری انجام می شــود، افزود: از مصادیق گناه فکری 
در انتخابات این است که برخی، حرف هایی بزنند که 
ســبب سوءظن و بدلی و کینه و کدورت شود و با این 
عمل خود دل ها را از هم دور کرده و در جامعه انشقاق 

ایجاد کنند.
رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی اضافه 
کرد: انتخابات باید وحدت جامعه را بیشــتر کند؛ زیرا 
در انتخابات مالک رأی مردم و قانون و صندوق های 
رأی است و این مالک باید معیار وحدت همه ما باشد.

نماینده ولی فقیه در خراســان شمالی افزود: باید نگاه 
همه ما به صندوق های رأی باشد و مردم به هر کسی 

که رأی دادند، همه ما او را بپذیریم و قبول کنیم.
حجت االسالم والمســلمین نوری تصریح کرد: اجازه 
ندهیم انتخابــات و صندوق های رأی که باید مالک 
وحدت باشــند به صحنه دعــوا و افزایش کدورت و 
تفرقه تبدیل شــوند؛ ازاین رو همه ما باید مراقب زبان 
و عمل خود باشــیم تا خدای ناکــرده از ِقبل حرف و 
مطلب ما تنشــی در جامعه ایجاد نشده و به شایعه ای 

دامن زده نشود.
امام جمعــه بجنــورد اظهــار کــرد: غیبــت کردن، 
شــایعه پراکنی، بدگویــی و ... گناه هــای زبانــی در 
انتخابات اســت که همه باید نسبت به آن ها مراقب 
باشیم و اجازه ندهیم با انجام چنین اقدامات و ارتکاب 
چنین رفتارهای نادرســتی، جو انتخابات نامناســب و 

متشنج شود.

وی با اشــاره به اینکــه در همه اوقــات به ویژه در 
ایام انتخابات کنترل زبان بســیار مهم اســت، افزود: 
همان گونه که پیامبر گرامی اســالم )ص( می فرمایند 
اگر زبان خود را کنترل نکنیم همه بدن ما از ِقبل زبان 

در عذاب خواهند بود.
حجت االســالم والمســلمین نــوری گفــت: اینکه 
کاندیدایــی در جریــان رقابت هــای انتخاباتی و در 
سخنان خود حرفی می زند که باعث می شود طرفدار او 
تصاویر رقیب را پاره کند، به هیچ عنوان شایسته نبوده 
و این گونه اقدامات، مناســب یک مســلمان پایبند به 

مباحث اخالقی نیست.
رئیس شــورای اســتانی حوزه علمیه خراسان شمالی 
ادامه داد: هتک حرمت و آبروی یک مؤمن به وسیله 
زبان صورت می گیرد و نابود شــدن آبروها به ویژه در 
قصه انتخابات نیز با زبان است؛ ازاین رو همه ما به ویژه 
کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای 
اسالمی شهر و روستا باید به طور جد مراقب زبان خود 

و آنچه بر آن جاری می شود، باشند.
حجت االسالم والمسلمین نوری گفت: اگر طرفداران 
و یا خود کاندیداها نســبت به کاندیدای دیگر حرفی 
دارنــد باید برنامه های او را نقــد کنند؛ اما از تخریب 
شخصیت و تهمت زدن و دروغ گفتن نسبت به رقیب 

پرهیز کنند.
نماینــده ولی فقیه در خراســان شــمالی گفت: باید 
به گونه ای اقــدام کنیم که با مشــارکت حداکثری و 
حضور گســترده مردم، انتخابات پرشــوری در کشور 
برگزار شده و انتخابات در این نظام، الگوی همه دنیا 

باشد.

مســئول حقوقی و امالک اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از صدور 
رأی محکومیــت بــرای متهمان به مشــارکت در 
حفاری و کاوش غیرمجاز در شهرســتان اسفراین 
خبر داد.حفاران غیرمجاز در اسفراین محاکمه شدند.

به گــزارش اتفاقیه، ملک حســین قویدل چوکانلو 
اظهار کــرد: پرونده افرادی که به قصد به دســت 
آوردن امــوال تاریخی -فرهنگــی در منزل یکی از 
متهمان، اقدام بــه حفاری غیرمجاز کرده بودند، در 
دادگاه بدوی رســیدگی و محکومیــت برای آن ها 

صادر شد.
مســئول حقوقی و امالک اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی خراسان شمالی با بیان 
اینکه این پرونده چهار متهم داشــت، عنوان کرد: 
جــرم متهمان در شــرایطی که حاکــی از حفاری 
غیرمجــاز در محــل بود به همــراه آالت و ادوات 

حفاری و یک دستگاه فلز یاب کشف شد.
قویدل افزود: کشــف جرم و دســتگیری مجرمان، 
تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی به منظور 
رسیدگی و اجرای حکم و مجازات ازجمله اقدامات 

الزم در جهــت پیشــگیری از وقــوع جرائم علیه 
میراث فرهنگــی و صیانت از اماکــن، تجهیزات و 

اموال منقول و غیرمنقول است.
او با بیان اینکه طبق قانون، ساخت، خریدوفروش، 
نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب 
و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از 
وزارت میراث فرهنگی است، عنوان کرد: با هرگونه 
تبلیغ، خریدوفروش و اســتفاده از این دســتگاه که 
به منظور کشــف آثار و اموال تاریخی باشد، برخورد 

قانونی به عمل خواهد آمد.

ـــان  ـــکی خراس ـــوم پزش ـــگاه عل ـــوادث دانش ـــر ح مدی
شـــمالی گفـــت: بـــر اثـــر دو دســـتگاه خـــودروی 
پـــژو 405  و پرایـــد در محـــور گرمـــه - میامـــی 
چهـــار نفـــر از سرنشـــینان ایـــن خودروهـــا جـــان 

خـــود را از دســـت دادنـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی اســـتان خراســـان شـــمالی دکتـــر تقـــی 
دولـــت آبـــادی اظهارداشـــت: همچنیـــن در ایـــن 
ـــدند  ـــدوم ش ـــز مص ـــر نی ـــج نف ـــی چن ـــه رانندگ حادث

ـــه  ـــواد االئم ـــتان ج ـــه بیمارس ـــداوا ب ـــرای م ـــه ب ک
)ع( شهرســـتان جاجـــرم انتقـــال داده شـــدند.

ـــر  ـــی عص ـــانحه رانندگ ـــن س ـــرد : ای ـــه ک وی اضاف
ـــی  رخ  ـــور گرمه_میام ـــر 16 مح ـــروز در کیلومت ام
ـــه  ـــل حادث ـــر در مح ـــال آن  3 نف ـــه دنب ـــه ب داد ک
ـــوت  ـــتان ف ـــه بیمارس ـــال ب ـــد از انتق ـــر بع ـــک نف و ی
کردنـــد و  5 نفـــر مصـــدوم شـــدند کـــه طبـــق 
ــت  ــان رضایـ ــال مصدومـ ــزارش حـ ــن گـ آخریـ

بخـــش اســـت.

وی اضافـــه کـــرد : مصدومیـــن توســـط ســـه 
بـــه   115 اورژانـــس  آمبوالنـــس  دســـتگاه 
 بیمارســـتان جواداالئمـــه )ع( جاجـــرم منتقـــل 

شدند.
ـــی  ـــال بررس ـــتقر در ح ـــس راه مس ـــان پلی کارشناس
ایـــن ســـانحه رانندگـــی و دالیـــل وقـــوع آن 
ـــل  ـــی دالی ـــی کارشناس ـــس از بررس ـــه پ ـــتند ک هس
ــالم  ــی آن اعـ ــران احتمالـ ــه و مقصـ ــن حادثـ ایـ

خواهـــد شـــد.

رییس پلیس فضــای تولید و تبادل اطالعات )فتا ( 
فرماندهی انتظامی اســتان خراسان شمالی گفت: 9 
نفر از عامالن انتشــار خبر کذب کودک ربایی ، در 
فضای مجازی استان شناسایی و پنج نفر از عوامل 

اصلی این خبر دستگیر شدند.
سرهنگ یوسف شــاکری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود : پلیس فتا پس از انتشار این خبر بررسی 
را برای شناسایی متهمان شروع کرد که خوشبختانه 
عامالن اصلی آن شناسایی و تعدادی از آنها دستگیر 
و مابقی متهمان نیز بزودی دستگیر و تحویل قانون 

می شوند.
وی اظهار داشــت : پرونده عامالن انتشار این اخبار 
کذب و نادرســت برای در نیروی انتظامی در حال 
پیگیری است و پس از تکمیل برای برخورد قانونی 
در اختیار دادگستری کل استان خراسان شمالی قرار 

می گیرد.
وی اضافه کرد: در هفته گذشته این افراد خبر کذب 
مربوط به کودک ربایی در شهرستان های بجنورد، 
مانه و سملقان و شــیروان در سطح گسترده ای در 

فضای مجازی منتشر کردند که باعث نگرانی برخی 
از خانواده ها در این استان شدند.

رییس پلیس فتا اســتان خراسان شمالی خاطرنشان 
کرد : برخی از افراد بدون اطالع از صحت و ســقم  
اخبار،  این مطالــب غیر واقع  را در فضای مجازی 
منتشــر می کنند و ناخــودآگاه نگرانــی مردم به 

خصوص برخی خانواده ها را فراهم می کنند.
وی گفــت : انتشــار هرگونه اخبار کذب و شــایعه 
پراکنی در فضای ســایبری جرم محسوب می شود 
و عامالن انتشــار آن نیز تحت  پیگرد قانونی قرار 

می گیرند.
ســرهنگ شــاکری با بیان این که پلیس با افرادی 
که اقدام به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی اجتماعی 
در فضــای مجازی می کنند،  برخــورد می کند و 
شــهروندان نیز موارد مشابه در این خصوص را  می 
تواننــد  از طریق تماس با شــماره 096380 مرکز 
فوریتهای ســایبری و ســایت پلیس فتا به آدرس  
www.cyberpolice.ir   اطــالع دهنــد تا جلوی 

انتشار این قبیل شایعات گرفته شود .

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: 
تاکنون 77 درصد ســفارش کتــاب دانش آموزان 
این استان برای سال تحصیلی )1400-1401( در 

سامانه ثبت شده است.
مهدی مودی به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: ثبت 
سفارش کتاب  های درسی سال تحصیلی )1400-

1401( در همــه دوره ها اعم از عادی، اســتعداد 
درخشــان و دانــش آموزان با نیاز هــای ویژه، از 
www.یا  www.irtextbook.ir  طریق ســامانه

irtextbook.com   به 2شــیوه فردی و گروهی 
انجام می شود.

وی گفــت: از 140 هزار و 508 نفــر دانش آموز 
تاکنــون 109 هزار و 166 نفر برای دریافت کتاب 
ثبت نام کرده اند این درحالی اســت که پایه های 
هفتم و دهم پس از پایان امتحانات برای دریافت 

کتاب ثبت نام می کنند.
وی افزود: بهای کتاب درسی 20 درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته و بهای هرجلد کتاب که 
از 300 هزار ریال تا 600 هزار ریال است در پشت 

آن درج شده است. 
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: 
والدیــن یا مدیران مــدارس دانش آمــوزان پایه 
آمادگی تکمیلی )پیش دبســتانی استثنایی(، پایه 

دوم تا ششــم دوره ابتدایی )عادی و اســتثنایی(، 
پایه هشــتم و نهم دوره اول متوسطه و پیش حرفه 
ای استثنایی، دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم 
دوره دوم متوســطه )نظری، فنــی و حرفه ای و 
کاردانش( و فراگیران پایه یازدهم و دوازدهم دوره 
دوم متوســطه حرفه ای استثنایی؛تا 22 خردادماه، 
فرصــت دارند اقدام به ثبت ســفارش کتاب های 

درسی کنند.
 وی گفت:همچنین دانش آموزانی که به هر دلیل 
اعم از تغییر رشــته تحصیلــی، تکرار پایه، جهش 
به پایــه باالتر  یا جابجایی محــل تحصیل خود، 
خواستار اصالح سفارش در سامانه فروش و توزیع 
مواد آموزشــی باشــند برای اصالح سفارش قبلی 
خــود می توانند پس از ثبت نام در مدرســه محل 
تحصیل از تاریخ  12 تیرماه تا 31 شهریورماه سال 

جاری اقدام کنند.
وی افزود: ثبت نام و ســفارش بســته آموزشــی 
دانش آموزان پایه آمادگی مقدماتی)پیش دبستانی 
استثنایی(، پایه اول دوره ابتدایی)عادی و استثنایی( 
و پایه هفتم متوســطه اول عادی، پیش حرفه ای 
اســتثنایی و دانش آمــوزان پایه دهــم دوره دوم 
متوسطه و حرفه ای استثنایی، از تاریخ 6 تیرماه تا 
پایان شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

شهردار بجنورد گفت: انجام امور عمرانی درشهر به 
رغم مشکالت پیش روی شــهرداری ها ، مستلزم 
تقســیم بندی وظایف و تفکیک حــوزه فعالیت هر 
منطقه اســت .مهندس زارعی درجلسه ای با حضور 
رئیس سازمان همیاری استان و معاونت این سازمان 
درحضور  مدیران اجرایی شــهرداری به حوزه بندی 
وظایف عمرانی شــهرداری به منظور ایجاد استمرار 
خدمات و تسهیل در پیگیری امور اشاره کرد و افزود: 
انجام امور عمرانی درشــهر به رغم مشکالت پیش 
روی شهرداری ها ، مستلزم تقسیم بندی وظایف و 

تفکیک حوزه فعالیت هر منطقه است .
شهردار بجنورد عنوان کرد: به منظور تشدید نظارت 
بر کیفیت خدمــات عمرانی درشــهر درنظر داریم 
وظیفه کامل لکه گیری و مرمت معابر در ســازمان 
عمران وباز آفرینی شــهرداری برنامه ریزی شــود 
و اجــرای پروژه جوی و جدول  - تجاری ســازی 
و ایجــاد پارک های محالت جدیــد تحت نظارت 
معاونین اجرایــی شــهرداری دو منطقه )مهندس 

گودرزی و معجزه ( به انجام برسد.

مهنــدس زارعی افزود: طراحــی و اجرای پارکها و 
عملیاتی کردن پروژه توســعه بخشــی به پارکهای 
بش قارداش ، باباامان و دوبرار ازاین پس در معاونت 
فنی و امور زیربنایی برنامه ریزی و اجرا خواهد شــد 
که به مدیریت شــهری فرصت دیگری داده شود تا 

بتواند نیازسنجی مناطق شهری را جمع بندی کند.
دراین جلســه مهندس هادیزاده ؛ رئیس ســازمان 
همیاری های استان نیز طی سخنانی بیان داشت : 
خود را جدا از شهرداری نمی دانیم و برای کمک به 
شهرداری های استان بویژه شهرداری مرکز استان 

نگاه حمایتی ویژه ای داریم.
مهنــدس هادیزاده افزود: دربخش توانمند ســازی 
پارکهای محله و نصب وســایل بــازی و ورزش و 
ســرگرمی دراین بوستانها خواهد توانست بخشی از 
نیاز شما عزیزان را مرتفع کند و ما تمام قد برای رفع 

این مشکالت درخدمت شهرداری هستیم.
وی ادامه داد: اولویت ما تهاتر و پروانه شــناور است 
که امیدواریم زمینه مساعدی برای توسعه زیرساختی 

شهر را فراهم آوریم.

رئیس کمیته فناوری ســتاد انتخابات شهرســتان 
بجنورد از آمــوزش 353 کاربر و 57 ســرکاربر در 
راســتای کار با دســتگاه های اخــذ رای انتخابات 
پیش رو خبر داد.ســرائی در گفتگــو با واحد روابط 
عمومی فرمانداری بجنورد اعالم کرد :در راســتای 
برگزاری هرچــه بهتر انتخابات ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روســتا تعداد 210 کاربر 
و 42 سرکاربر در شــهر بجنورد ، 100 کاربر  و 10 
سرکاربر در بخش مرکزی و 43 کاربر و 5 سرکاربر 
در بخش گرمخان شهرســتان بجنــورد در مراحل 

انتهایی فرآیند آموزشــی کار با دســتگاه های اخذ 
رای می باشند.ســرائی افــزود : در طی دو هفته ی 
اخیر با تشــکیل بیش از 40 جلسه آموزشی عملی و 
تئوری جهت رفع اشکال کاربران و سرکاربران عمده 

مشکالت آنان در کار با دستگاه مرتفع شده است
وی افــزود: از ابتدای آغاز فرآینــد آموزش بیش از 
5 مانور کار با دســتگاه از سوی وزارت کشور ابالغ 
و صورت پذیرفته اســت و کاربران و ســرکاربران 
آمادگی الزم را کســب نموده اند و نیز تست شعب 
بیش از 353 شــعبه در حوزه انتخابیه شهرســتان 

بجنورد انجام شده است.

توزیع بیش از ۱۲ هزار تن انواع کود مورد نیاز کشت بهاره در خراسان شمالی

در نخستین روزاعمال تغییر ساعت اداری دستگاه های اجرایی اتفاق افتاد؛

کاهش مصرف ۲.۵ مگاواتی انرژی در استان

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی؛
کاندیداها از تخریب شخصّیت و تهمت زدن به رقیب پرهیز کنند

حفاران غیرمجاز در اسفراین محاکمه شدند

چهار نفر در یک سانحه رانندگی در خراسان شمالی جان باختند

۵ نفر از عوامل انتشار خبر کذب کودک ربایی در 
خراسان شمالی دستگیر شدند

۷۷ درصد سفارش کتاب دانش آموزان خراسان شمالی ثبت شد

تقسیم وظایف عمرانی به سبک وسیاق شهردار بجنورد

آموزش ۳۵۳ کاربر و ۵۷ سرکاربر در راستای کار با دستگاه های 
اخذ رای انتخابات



E c o n o m y WWW.ETEFAGHYEH.IR

3شنبه1400/03/22 سال یازدهم - دور جدید - شماره 2303- مسلسل 2293 روزنامه صبح استان خراسان شمالی
Etefaghyeh@gmail .com  : جامعهپست الکترونیک 

ســخنگوی صنعت برق گفت: هفته آینــده که هفته 
گرمتری خواهد بود اوج نیاز )پیک( مصرف به 60 هزار 

مگاوات افزایش می یابد.
مصطفی رجبی مشــهدی  در گفت و گــو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: رســیدن به این اوج نیاز مصرف، 

رکورد تازه ای برای صنعت برق خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش بینی این اســت که بتوان 54 هزار 
مگاوات از این میزان را تولید برق کرد.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: اعمال روش 
های مدیریت مصرف کمک خواهد کرد بتوان اختالف 

بیــن اوج نیاز مصرف و تولید بــرق را جبران کرده تا 
خاموشی اعمال نشود.رجبی مشهدی گفت: 30 درصد 
مصرف انــرژی الکتریکی در بخــش خانگی مربوط 
به سیســتم های روشنایی می شــود، لذا الزم است که 
مشترکان توجه بیشــتری در نحوه  مصرف خود داشته 
باشــند.وی ادامه داد:  میزان مصرف کولرهای آبی و 
گازی 26 درصــد، یخچال فریزر 28 درصد، سیســتم 
صوتی و تصویری 10 درصد، لباسشویی یک درصد و 

سایر مصارف پنج درصد را تشکیل می دهد.
سخنگوی صنعت برق افزود: در پیک مصرف به ویژه 
در ساعت گرم روز، سهم سیستم های سرمایشی بیشتر 

می شود.
رجبی مشــهدی گفت: تنظیم دمای وسایل سرمایشی 
بر روی 26 درجه و اســتفاده از دورکند کولرهای آبی 

کمک موثری در کاهش مصرف است.
به گــزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، روز چهارشــنبه 
گذشته در ساعت 12 و 48 دقیقه میزان مصرف به رقم 

57 هزار و 566 مگاوات رسید.
این میزان مصرف برق درحالی ثبت شــد که در مدت 
مشابه آن در سال قبل 51 هزار 442 مگاوات مصرف 

شده بود.

رییس ســازمان توسعه تجارت گفته اطالعات مربوط 
به میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان 

به کشور قابل رویت می شود.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از ایسنا، از حدود سه سال 
قبل و همزمان با از سرگیری تحریم های آمریکا علیه 
اقتصاد ایران، دولت دو سیاســت ارزی همزمان را در 
دســتور کار قرار داد. در گام نخســت بنا شد واردات 
بیش از 1000 قلم کاال که در طول این ســال ها به 
حدود 2500 قلم کاال رســیده به کشور ممنوع شود. 
از ســوی دیگر برای تامین ارز برای واردات کاالهای 
اساســی صادرکنندگان باید درآمــد حاصل از فروش 
محصوالت خود در خارج از کشور را در قالب تعهدات 

ارزی به کشور بازگردانند.
در سه ســال گذشــته، بحث ها و اختالف نظرهای 
فراوانی میان بانک مرکزی و فعاالن بخش خصوصی 
درباره نحوه بازگشــت این ارز به کشور به وجود آمده 
و دو طرف مباحث مختلفی را مطرح کرده اند. در حال 
حاضر بخش مهمی از این تعهد ارزی، در قالب فروش 

ارز در سامانه نیما انجام می شود.

بــه دنبال اختالف نظرهای به وجود آمده میان دولت 
و صادرکنندگان درباره میزان بازگشت ارز، چگونگی 
ایفــای تعهدات ارزی و وضعیــت صادرکنندگانی که 
دولــت آنها را متخلف می داند، حاال رییس ســازمان 
توسعه تجارت گفته در سامانه جامع تجارت، اطالعات 
مربوط به ایفای تعهــدات ارزی برای صادرکنندگان 

عرضه خواهد شد.
حمیدزادبــوم توضیح داد: با پیگیریهای انجام شــده 
توسط ســازمان توسعه تجارت ایران و اقدام ارزشمند 
مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی، از این پس 
صادرکنندگان می توانند  با  مراجعه به ســامانه جامع 
تجارت و از طریق مســیر عملیات ارزی -مشــاهده 
اطالعات ارزی -بازگشــت ارز حاصــل از صادرات، 

میزان ایفای تعهدات ارزی خود را مشاهده کنند.
وی افــزود: همچنیــن صادرکننــدگان مــی توانند 
اطالعــات بازگشــت ارز حاصل از صــادرات خود را 
به تفکیک روشــهای مختلف بازگشت ارز حاصل از 
صادرات شــامل فروش  ارز در ســامانه نیما، واردات 
در مقابل صادرات خود، واگذاری کوتاژهای صادراتی 

به غیر، پرداخت بدهی ارزی، ســپرده گذاری ارزی و 
فــروش ارز به بانکهای عامــل و صرافیهای مجاز را 
در فاصله زمانی حداکثر 24 ســاعت بعد از رفع تعهد 

مشاهده کنند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ادامه 
داد: فروش ریالی ثبت و تایید شــده در بازه زمانی 22 
فروردین 97 تا 16 مرداد 97 نیز در این ســامانه قابل 

مشاهده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در صورت ارسال اطالعات 
مربــوط به کوتاژهــای صادراتی بــه تفکیک زمان 
صادرات و ایجاد تناظر میان ایفای تعهدات ارزی ایفا 
شــده و کوتاژهای صادراتی، امکان مشاهده وضعیت 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بر اساس تفکیک 
ســالهای مختلف فراهم خواهد شد و در این صورت 
امکان اســتفاده از ابزارهای تشویقی از جمله معافیت 
مالیاتی، اســترداد مالیات بــر ارزش افزوده، پرداخت 
مشــوق های صادراتی و همچنین ایجاد محدودیت ها 
بــه صورت متمرکز و بر اســاس صــادرات و ایفای 

تعهدات ارزی سالیانه  فراهم خواهد شد.

روح اهلل اسالمی، ریاســت جمهوری در ایران اهمیت 
دارد؛ زیرا هر گاه مردم در انتخابات شــرکت می کنند 
و فردی دومین جایگاه سیاســی در ایران را به دست 
می آورد، گفتمان جدیدی در سیاســت داخله و خارجه 

شکل می گیرد.
به عنــوان مثال گفتمان های ســازندگی، تنش زدایی و 
گفت وگوی تمدن ها هر یک بر اثر مشارکت شهروندان 
ایجاد شد. قوه مجریه نمی تواند شعاری و تبلیغاتی باشد، 
بلکه بــا اجرائیات، اقدامات، بودجــه، برنامه و نیروی 
انسانی باتجربه سروکار دارد. اغلب سیاستگذاری های 
داخله و خارجه را قوه مجریه انجام می دهد و رها کردن 
موتور اصلی ماشــین حکومت جز پشیمانی نتیجه ای 
نخواهد داشت. انتخاب میان نامزدها کار سختی نیست 
و بــه راحتی می توان فردی که بــا دانش، تجربه و به 

لحاظ سیاسی استخوان دار است، انتخاب کرد.
1- آگاهی و تجربه نسبت به قوه مجریه و عملکردهای 
آن: اولیــن معیار قوه مجریه انتخاب فردی اســت که 
وزارتخانه ها را بشناســد و تجربه کار اجرایی داشــته 
باشــد. تجربه فعالیت در وزارتخانه ها و به خصوص کار 
در عرصه نهادهایی که با روابط خارجی سروکار دارند، 

می تواند شاخص عینی مهمی باشد. فردی که نماینده 
مجلس بوده است، در اســتانداری یا وزارت خارجه یا 
نهادهای امنیتی و اقتصادی ســازوکارهای طراحی و 
برنامه ریزی و اجــرا را می داند. رئیس جمهور نمی تواند 
صرفا نظامی، دیپلمات یا صرفا اســتاد تدریس باشــد، 
بلکــه باید عالوه بــر آگاهی و تخصــص تجربه کار 
عملی در نهادهای اجرایی داشته باشد. وزارتخانه ها را 
بشناسد، وضعیت بودجه و درآمدها و مخارج نهادهای 
حکومتــی را بدانــد و تجربه حضور در ســطوح عالی 

سیاست خارجی و نمایندگی کشور را داشته باشد.
2- همراهی با سایر بخش های حکومت: هشتاددرصد 
قوانین تصویب شــده در قوه مقننه، توسط قوه مجریه 
از طریق الیحه فرستاده می شــود و اصل برنامه های 
توسعه و بودجه را سازمان برنامه زیر نظر رئیس جمهور 
و هیات دولت طراحی و اجرا می کنند. مســوول اصلی 
توســعه و ایجاد کننده گفتمان های سیاســی در ایران 
قوه مجریه است و نهادی که مستقیم با رای شهروندان 
سر و کار دارد، ریاســت جمهوری است. رئیس جمهور 
عالوه بر اینکه باید سیاستمداری پخته و باتجربه باشد، 
الزم است با سایر بخش های حکومت درگیری نداشته 

باشــد. همراهی و اعتماد نهادهــای مذهبی، نظامی و 
بدنه بوروکراتیک کشور می تواند مسائل کالن سیاسی 

را راهگشایی کند.
3-دایــره واژگان: یکی از راه های شــناخت نامزدها 
کلمات و گزاره هایی است که به کار می روند. به گفته 
امام علی )ع( انســان ها در زیر زبان پنهان هســتند و 
هــر فردی را می تــوان از طریق واژگانــی که به کار 
می برد، شناســایی کرد. واژگان، شــخصیت، زندگی، 
تجربه و جهان زیســت هر فرد اســت. برخی نامزدها 
دایره واژگان وسیع تری دارند و می توانند از منظرهای 
مختلف پدیده ای را تفسیر کنند. یاد داشتن روایت های 
زبانی مختلف رواداری، صبر، ادب و احترام را افزایش 
می دهد. دایره واژگان تخصصی مرتبط با علوم سیاسی، 
اقتصاد، مدیریت، روابط بین الملل و حقوق نشان دهنده 

دانش و تجربه نامزدهای انتخاباتی است.
در جمع بندی می توان گفت کشــور مسافرخانه نیست 
که هر زمان دوست داشتیم آن را رها کنیم یا دیگران 
برای ما بســامانش کنند. کشور همه دارایی، میراث و 
سهم شــهروندان از هستی است و دولت-کشور جز با 

اراده شهروندان مسوول و متعهد ساخته نخواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در مورد واکسیناســیون استادان دانشگاه گفت: طرح 
واکسیناســیون حــدود 200 هزار نفر از اســتادان و 

کارکنان دانشگاه ها از مرداد 1400 آغاز می شود.
بــه گزارش اتفاقیــه و به نقل از تجارت نیوز، ســیما 
سادات الری گفت: واکسیناسیون استادان و کارکنان 
دانشــگاه ها از مرداد آغاز شود و بعد از نیز به تدریج، 

دانشجویان واکسینه شوند.
وی همچنین گفت: هدف اساســی از  واکسیناسیون 
اســتادان دانشــگاه، افزایش کیفیت آموزشی و ایجاد 
بســتر مناســب برای آموزش حضوری دانشجویان 
در فصل پاییز اســت که البته، حتــی با اجرای طرح 
باید رعایــت پروتکل های  واکسیناســیون همچنان 

بهداشتی در دستور کار جدی دانشگاه ها باشد.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: با وجود طرح واکسیناسیون شاید همچنان همه 
دانشــجویان نتوانند در کالس های حضوری حضور 
یابند و فضاها بایــد آن محدودیت های قبلی خود را 

داشته باشد.
وی تصریح کرد: همچنین در این نشســت مقرر شد 
که آموزش های مجازی در کنار آموزش حضوری باید 
پابرجا باشــد و ممکن اســت که 50 درصد کالس ها 

همچنان به صورت غیرحضوری برگزارشود.
او ادامه داد که البته اولویت اساســی با آموزش های 
عملی است؛ بررسی ها نشــان داده که عدم برگزاری 
حضــوری کالس هــا صدمــات زیادی بــه کیفیت 

آموزش ها زده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت همچنین 
اضافه کرد که امتحانات نیز باید در ســال تحصیلی و 

ترم جدید به صورت حضوری برگزار شــود که همین 
امر نیز می تواند تا حــدودی کیفیت آموزش ها را باال 

ببرد.
ســادات الری همچنین با اشــاره به اجــرای طرح 
واکسیناسیون گروه های هدف و وقفه ای که در انجام 
آن به وجود آمده است نیز توضیح داد: این طرح که در 
حقیقت گام پنجم از طرح شهید سلیمانی بود با قوت و 
جدیت و به صورت منظم در حال انجام بود که حدود 
یک یا دو هفته با توقف ورود واکسن ها مواجه شدیم 

که در دز دوم تزریق وقفه ای کوتاه به وجود آمد.
وی ابــراز امیدواری کرد که همچنان واکســن های 
داخلی هم به ســرعت دارد مسیر تولید و انبوه خود را 
طــی می کند و تا اواخر خــرداد جاری و اوایل تیر نیز 
به طور حتم نمودی از واکســن های داخلی را شاهد 

خواهیم بود

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد؛
احتمال ثبت رکورد مصرف ۶۰ هزار مگاوات برق در پی افزایش گرما

ارزهای وارد شده به کشور قابل رویت می شوند

رئیس جمهوری کارآمد

آغاز واکسیناسیون استادان و کارکنان دانشگاه ها علیه کرونا از مرداد

معاون فرهنگی وزارت تعاون؛

حضور زنان برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید نیاز است 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، توانمندسازی به ویژه 
در حوزه زنان را یکی از موضوعات مهم 
دانســت و گفت: برای رسیدن به اقتصاد 
مقاومتــی و افزایش تولید به حضور زنان 

نیاز داریم.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی، ابراهیم صادقی فر 
در کارگاه آموزشــی تــوان افزایی و تاب 
آوری اجتماعی اظهار داشت: به رغم همه 
برنامه هــا و دغدغه هــای اداری که طی 
سالیان اخیر در حوزه زنان صورت گرفته 
همچنان در این بخش کاستی هایی وجود 

دارد.
وی تاکید کــرد: آمارها نشــان می دهد 
که به طور میانگین، زنان 2 برابر بیشــتر 
از مردان در خطر مشــکالت ناشــی از 
بیماری های روانی قرار دارند و متاسفانه 
همیــن اختالالت، کانون خانــواده را به 
شــدت تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین 
باید برنامه ریزی های جدی در این زمینه 

صورت بگیرد.
معاون فرهنگــی اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به امضای 
تفاهم نامه  با ســازمان نظام روانشناسی 
افــزود: در آینده ای نزدیک برنامه هایی را 
در ایــن حوزه آموزش خواهیم داد  که در 
بنگاه های 50 تا 500 نفره حضور می یابند 

و مشاوره های الزم را ارائه می دهند.
صادقــی فــر ســالمت روان را یکی از 
موضوعات مهم خواند که باید در ســطح 

بنگاه های اقتصادی کشور اجرا شود.

وی تاکیــد کرد: ضــرورت دارد مدیران 
بنگاه هــای  و  اســتان ها  کل  اجرایــی 
اقتصــادی در کشــور  اقدامات جدی به 
ویــژه در حــوزه زنان انجــام دهند و به 
سوی افزایش توانمندسازی  زنان حرکت 
کنند چرا که متاســفانه در حــوزه زنان 
بی عدالتی هایی شــامل آموزش، دستمزد 
و مهــارت وجود دارد. اکنــون »مهارت 
زندگی« بســیار مغفول مانده است و به 
مهارت های فرزند پروری و همسرداری  
باید توجه بیشتری شود ؛ در همین راستا 
معاونت فرهنگی اجتماعی ، انیمیشن های 
آموزشی  با موضوع خانواده تهیه کرده که 
در  سطح خانواده ها و بنگاه های اقتصادی 

کاربرد زیادی خواهد داشت.
معاون فرهنگــی اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی با تاکید بر اینکه با 
افزایــش مهارت باید از فقــر درآمدی و 
مهارتی پیشگیری کنیم، خاطرنشان کرد: 
با توانمندسازی گسترده در سطح جامعه 
قطعــا از معضالت خطرنــاک فرهنگی، 
اقتصــادی و آســیب هــای اجتماعــی 
جلوگیــری کرده ایم  و اگــر نتوانیم فقر 
ناشی از توانمندسازی را رفع کنیم با خطر 
بسیار جدی روبه رو خواهیم شد و آموزش 
یکی از بهترین راههــای رفع معضالت 
این بخش اســت. بنابرایــن باید تالش 
کنیم تا این نقیصــه را با رفاه مطلوب و 

کاهش فقر رفع کنیم.
صادقی فر با اشــاره به مسکن دار شدن 
زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار تاکید 
کــرد: این موضوع با جدیت دنبال خواهد 
شد و لوایح خوبی در این زمینه آماده شده 

است.
۹۰ درصد بیماری ها و حوادث شغلی 

منشا انسانی دارد
حســن محمد صادقیان مدیــرکل امور 
اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی هم در ادامه این کارگاه آموزشی 
بــا بیان ایــن که یکــی از وظایف مهم 
دولت ها، حفظ سالمت آحاد جامعه است، 

خاطرنشــان کرد: وزارت بهداشــت تنها 
متولی 25 درصد ســالمت جامعه است و 
ســایر  دستگاه های اجرایی تا  75 درصد 

در این بخش مسئول هستند.
وی با یادآوری این که در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از  دو جنبه »کاهش 
حوادث و بیماری های شــغلی و مدیریت 
آسیب های اجتماعی«،  موضوع سالمتی 

مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشــت:  
90 درصــد بیماری ها و حوادث شــغلی 
منشا انسانی دارد؛ بنابراین تمرکز بر روی 
آمــوزش کارگران و جنبه های نظارتی و 
بازرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و کارفرمایان نیز با تامین ملزومات ایمنی 
، تجهیزات به روز و خارج کردن دستگاه 
های فرسوده باید وظایف خود را به خوبی 

انجام دهند.
وی بــا اشــاره به مدیریت آســیب های 
اجتماعی تصریح کرد: متاســفانه آسیب 
ها گسترش پیدا کرده است و قشر کارگر 
نیز درگیر این آســیب ها از جمله مصرف 
مواد مخدر شــده اند که چنــدان زیبنده 
جامعه نیســت. براســاس آمارها اکنون 
حدود 2 میلیون و 800 هزار نفر در سطح 

کشــور مصرف کننده موادمخدر هستند 
که مصرف مواد به ســمت زنانه شدن در 
حرکت است و زنان درگیری بیشتری پیدا 

کرده اند.
مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی با بیــان اینکه مصرف 
مواد مخدر در میان قشــر تحصیل کرده 
جامعــه نیز در حال افزایش اســت، بیان 
کرد: متاســفانه گرایش به مصرف مواد 
مخدر صنعتی در حال گســترش است و 
مصرف در میــان جمعیت عمومی حدود 

5.6 درصد است.
وی با اشــاره به  وضعیت سالمت روان 
جامعه اظهار داشــت: بیش از  20 درصد 
جمعیــت عمومی از یک نوع بیماری رنج 
می برند که این آمار در میان زنان 2 برابر 
بیشــتر از مردان اســت، اکنون حدود 2 
میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار 
و نیم میلیون زن مطلقه در کشــور وجود 
دارد که متاســفانه آنان نیز با مشکالت 
زیادی روبرو هســتند.صادقیان گفت: به 
طور کلــی در محیط هــای کاری زنان، 
تبعیض هایی از نظر درآمد و حقوق وجود 
دارد و از ارتقای شغلی کمتری برخوردارند 
و دسترسی کمتری به فضاهای آموزشی 
و ورزشی دارند که خود نیز مشکالتی را 
در پی دارد.زمینه های افزایش تاب آوری 
اجتماعی باید فراهم شــود وحیده نگین 
مشــاور وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در امور بانوان و خانواده نیز گفت: معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری  با وزارت کار 
موافقت نامه های مشترک زیادی از جمله 
در حوزه امور تعاون، کارآفرینی و اشتغال، 

کاهش آسیب های اجتماعی داشته است 
که به نفع جامعه هدف بوده است.

میانگین ســطح  وی خاطرنشــان کرد: 
دستمزد و کســور حق بیمه زنان در چند 
ســال اخیر در میان گروه سنی 25 تا 40 
سال نسبت به مردان افزایش یافته است 
که نشــان می دهد زنان بــا تخصص و 
تحصیالت باالتر وارد بازار کار شــده اند. 
اگر چه 20 درصد بیمه شدگان اصلی زن 
هستند ولی رشد زنان باالتر بوده و نشان 
می دهد زنان وارد بازار کار رســمی شده 
اند .قوانیــن در حوزه زنان نیاز به بازبینی 
داردهمچنیــن فاطمــه ذوالقدر مشــاور 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
طرح تــاب آوری اجتماعی طرح جدیدی 
است؛ بنابراین برای رســیدن به اقتصاد 
مقاومتــی و افزایش تولید به حضور زنان 
نیاز داریم. متاســفانه بسیاری از زنان در 
جنوب کشــور از حقوق و درآمد متفاوتی 
نسبت به مردان برخوردار هستند در حالی 
که پابه پای مــردان کارمی کنند.ذوالقدر 
معتقد اســت قوانین در حوزه زنان نیاز به 
بازبینی دارد و در این زمینه باید نظارت و 
پیگیری های الزم صورت بگیرد.در پایان 
ایــن کارگاه چهار ســاعته »محمدکاظم 
متولی مصلی« پژوهشــگر پژوهش خود 
با موضــوع »توان افزایــی و تاب آوری 
اجتماعی« را ارائه کرد و گفت: مشارکت 
حلقه مفقوده پروژه های توانمندســازی 
اجتماعی است، مشارکت کنشی آگاهانه، 
داوطلبانــه و جمعی و ســازمان یافته در 
راســتای تحقق اهداف ، نیازها و منافع 

جمعی است.
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امام جمعه موقت اصفهان: در شرایط کنونی، رای ندادن در انتخابات »گناه کبیره« 
است

امام جمعه موقت اصفهان گفت: در این دورانی که دشمن از همه ابزار خود جهت ترویج 
مردم به رای ندادن استفاده می کند، عمل نکردن به فتوای رهبر معظم انقالب مصداق 
گناه کبیره است. حجت االسالم و المسلمین سید مجتبی میردامادی در خطبه های نماز 
جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: حضور در انتخابات پیش روی، باالترین اهمیت 
را برای کشور دارد. باید فتوای رهبر معظم انقالب مبنی بر حضور حداکثری در انتخابات 
عملی شــود و در شرایط کنونی عمل نکردن به آن، گناه کبیره محسوب می شود. وی 
افزود: مردم با رای خود باید پشتیبانی خود را از رئیس جمهور آینده نشان دهند. متاسفانه 
دشــمن می خواهد از گالیه ها و مشکالت مردم سوءاستفاده کند. آنها می خواهند نظام 
جمهوری اسالمی را مقصر نشــان دهند. مردم نباید با رای ندادن، دشمن را به اهداف 

خود برسانند و خون شهیدان را زیر پا بگذارند.

تازه ترین برآورد ایسپا: میزان مشارکت در انتخابات تاکنون ۴۱ درصد است
بنا بر اعالم مرکز افکارســنجی دانشــجویان ایران )ایسپا(، شهریور 1399 تا 20 خرداد 
1400 در مجموع 10 موج نظرسنجی انتخاباتی با جامعه آماری افراد باالی 18 سال کل 
کشــور اجرا شد )هشت موج به شیوه مصاحبه تلفنی با اندازه نمونه تقریبی 1500 نفر و 
دو موج به شــیوه مصاحبه حضوری در میادین و معابر با اندازه نمونه 5120 نفر(. بنا بر 
آخرین برآورد ایسپا از مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری بعد از برگزاری 
دومین مناظره 41 درصد محاسبه شده است. از کل پاسخگویان پرسیده شد: »روز سه 
شنبه دومین مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار شد. آیا شما این مناظره را 
دیدید؟«  نتایج نشان می دهد 37 درصد از پاسخگویان مناظره دوم را تماشا کردند و در 

مقابل 63 درصد به این سوال پاسخ منفی داده اند.

ادعای ماکرون علیه برنامه هسته ای و موشکی ایران
رئیس جمهور فرانســه در کنفرانسی خبری مدعی شد برنامه هسته ای و موشکی ایران 
همچنان تهدید محســوب می شوند.به نوشته حساب توییتری انگلیسی روزنامه الشرق 
االوســط، ماکرون مدعی شد: »برنامه هســته ای ایران همچنان یک تهدید محسوب 
می شود. برنامه ساخت موشک بالستیک توسط ایران نیز تهدیدی برای منطقه است«.

رئیس جمهور فرانسه روز گذشته نیز در کنفرانسی ویدئویی گفت، جایگزینی برای راه حل 
مذاکره شــده برای مسائل هسته ای ایران وجود ندارد.او در ادامه مدعی شد: »ایران باید 
شواهد مسئولیت پذیری خود در منطقه را نشان دهد.« وی افزود، فرانسه از سال 2018 
پیشنهاد تکمیل برجام با به حساب آوردن موضوعاتی که وی آنها را فعالیت های مربوط 
به موشک های بالســتیک ایران و بی ثبات سازی منطقه ای خواند را مطرح کرده است.

ماکرون همچنین در نشســت خبری پنجشنبه شــب اعالم کرد: »زمان آن رسیده که 
تحولی عمیق در حضور نظامی ما در منطقه ساحل ایجاد شود.«

»اسماعیل هنیه« به ایران می آید
روزنامــه لبنانی »االخبار«، امروز )جمعه(، به نقل از منابع آگاه خبر داد که »اســماعیل 
هنیه« رئیس دفتر سیاســی جنبش مقاومت اســالمی فلسطین )حماس(  که هم اکنون 
در قاهره به ســر می برد، به ایران و لبنان ســفر خواهد کــرد. االخبار در این خصوص 
نوشــت که رئیس دفتر سیاســی حماس قصد دارد به برخی از کشورهای منطقه سفر 
کند و هماهنگی ها برای سفر به لبنان و ایران را آغاز کرده است.بر اساس این گزارش، 

اسماعیل هنیه با مقامات دو کشور یادشده و همچنین سران گروه های مقاومت فلسطین 
و رهبــری جنبش حزب اهلل لبنان دیدار خواهد کرد.ایــن روزنامه لبنانی احتمال داد که 
رئیس دفتر سیاســی حماس در ایران با حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی ایران، حسن روحانی رئیس  جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 
و همچنین با برخی دیگر از مقامات بلندپایه در ســپاه پاسداران انقالب اسالمی و دیگر 

افراد دیدار کند.

انتقاد بانوی اصالح طلب از مناظره ها: بیش از این هم نمی شد انتظار داشت
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: ما راهی به جز صندوق رأی و هیچ راهی به جز پیروزی 
و به جلو پیش رفتن نداریم و نمی توانیم در گذشــته بمانیم و باید به سمت جلو حرکت 
کنیم.زهرا نژادبهرام در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی دو مناظره انتخابات ریاست جمهوری 
و تاثیر آن بر میزان مشــارکت گفت: به نظر می رسد با تصمیمی که شورای نگهبان در 
مورد بررســی صالحیت ها گرفت بیش از این هم نمی شد از مناظرات انتظار داشت. ما 
آنقدر مناظره های متفاوت را در دوازده دوره قبلی ریاســت جمهوری حداقل از آن زمان 
که شــکل مناظره ای به خودش گرفته بود دیده بودیم که این دو مناظره هیچ شباهتی 
به آن ها نداشــت.وی ادامه داد: گاهی اوقات ما به خاطر ترس از گزیده شدن، ریسمان 
سیاه و ســفید را هم خطر می دانیم؛ در نتیجه به خاطر بی احترامی هایی که دردوره های 
قبل صورت گرفته و رفتارهای نابجای برخی کاندیداها احساس می کنیم باید تا آنجا که 
ممکن اســت این فضا را محدود کنیم تا چنین اتفاقاتی نیفتد، در حالی که برگزار کردن 
مناظرات به این شکل نه تنها تمایل مخاطب را به شنیدن و دنبال کردن از دست می دهد 
بلکه حتی ممکن است در مشارکت آن ها در انتخابات هم تاثیر منفی داشته باشد؛ یعنی 
کســانی که طراحی کردند به نظرم از نقطه نظر نگرانی های احتمالی که می توانست به 

وجود بیاید، مناظرات را بسیار محدود کردند.

سید محمد خاتمی مستقال اظهار نظر نمی کند
محمدرضا خباز استاندار سابق سمنان در دولت روحانی و فعال سیاسی اصالح طلب هم 
درباره راهبرد اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای حمایت از محسن 
مهرعلیــزاده یا عبدالناصر همتی گفت: اصال خبــری از حمایت جبهه اصالحات از مهر 
علیزاده یا همتی نیست. در اینکه جبهه کارگزاران اعالم کرده از همتی حمایت می کند، 
باید به این نکته توجه کرد که حزب کارگزاران یک حزب از بدنه اصالح طلبی اســت 
و البتــه کلیه حزب کارگزاران هم از همتــی حمایت نکرده اند، بلکه فقط دبیرکل حزب 
کارگزاران از همتی حمایت کرده اســت.خباز ادامه داد: بر اساس آنچه من اطالع دارم، 
خاتمی تصمیم حمایت از این دو نامزد را بر عهده جبهه اصالح طلبان گذاشــته است و 

خودش ورود نخواهد کرد.

روایت باهنر از بسته پستی منافقین برای محتشمی پور
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین در خصوص مرحوم محتشمی پور، گفت: ایشان جزو 
اولین قربانیان تروریســت ها بودند که صهیونیست ها و منافقین در پوشش ارسال یک 
بسته پستی باعث شدند در یک انفجار دست ایشان جانباز شد و چشمشان آسیب دید اما 

در همه حال با امام، انقالب و نهضت همراه بودند.

علم الهدی: هرکس ۱۰ نفر که رأی نمی دهند را پای صندوق بیاورد
امام جمعه مشــهد بابیان اینکه دشــمنان می دانند که اگر انتخابات با مشارکت کم رقم 

بخورد، تمام ایران ضرر می کنند، شما عزیزان باید جهاد و سعی کنید، کسانی که راضی 
به رأی دادن نبودند را آماده رأی دادن کنید، گفت: شهدا هستی خود را در این راه داده اند 
و اکنون دشمن می خواهد با کاهش مشارکت نظام ما را مساله دار کند و شما باید مردم را 
توجیه کنید و فعالیت مجاهدانه انجام دهید؛ هرکدام از شما 10 نفر را که رأی نمی دهند 

را پای صندوق رأی بیاورید.

حضور پر رنگ مردم در انتخابات، عرصه را بر دشمنان تنگ می کند
نامــزد انتخابات میان دوره ای مجلس خبــرگان با بیان اینکه رویکرد ما باید جهادی و 
بن بســت شکن باشد گفت: حضور پر رنگ مردم در انتخابات عرصه را بر دشمن تنگ 
می کند.به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نخبگان، فعاالن و تشــکل های اجتماعی با 
حضور در ســتاد انتخاباتی اعرافی با وی دیدار و دغدغه های خود را بیان کردند.اعرافی 
گفت: روحانیت باید فدایی ملت باشد، همه ما تالش و کار می کنیم تا فدایی ملت باشیم. 
ذات روحانیت توامان با فداکاری، جهاد و عشق خدمت در همه ابعاد به مردم است.عضو 
شورای نگهبان نخبگان و فعاالن اجتماعی را توصیه به مطالعه کتاب »به رنگ صدر« 
کرد و ادامه داد: این کتاب توسط همسر شهید سید محمد باقر صدر و خواهر امام موسی 
صدر به رشــته تحریر درآمده است. صدر نابغه ای است که از 15 سالگی مجتهد مطلق 
بوده و در 22 و 23 ســالگی کتاب های فلسفه وی دنیا را تکان داد. کسی که کتاب »به 
رنگ صدر« را بخواند متوجه می شــود که روحانیت یعنی چه! صدر فضای درون گرای 
نجف را تغییر داد و برای انقالب جانفشــانی کرد. اگر وی اکنون می بود فضای حال را 
دگرگون می کرد، لذا این اصل هویتی ماســت و باید احیا شــود.وی افزود: فرصتی که 
انقالب اسالمی برای آبادانی، شکوه و اقتدار به وجود آورد به سادگی قابل تکرار نیست، 
در حال حاضر مفت ســنگرها را از دســت می دهیم. همه ما باید از این سرمایه بزرگ 
صیانت کنیم و خطاهای نقطه ای را از میان برداریم.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
افزود: باید به فکر میلیون ها جوان باشیم تا بتوانیم جریان انقالب را در درون آن ها نافذ 
کنیم، رویکرد ما باید جهادی و بن بســت شکن باشد، زیرا با رویکرد جهادی می توان 

صحنه را تغییر داد.

جلیلی از همتی گاف گرفت
جلیلی در توئیتی کنایه آمیز جواب اشتباه و طعنه همتی را داد.

جلیلی از همتی گاف گرفت / حضور پر رنگ مردم در انتخابات عرصه را بر دشمنان تنگ 
مــی کند / علم الهدی: هرکس 10 نفر که رأی نمی دهند را پای صندوق بیاورد / روایت 

باهنر از بسته پستی منافقین برای محتشمی پور

کنایه های تند عباس عبدی به اظهارات جلیلی درباره تحریم ها
عباس عبدی از چهره های سیاســی اصالح طلب در توییتی خطاب به سعید جلیلی که 
گفته بود تحریم ها در برنامه های من تاثیری ندارد، نوشــت: این یعنی برنامه های ایشان 
از مهمترین متغیر اقتصادی که حجم صادرات و واردات و قیمت ارز و... را تعیین می کند 
مستقل است.او اضافه کرد: این مثل برنامه ریزی برای کشاورزی، مستقل از شرایط آب 

و هوایی است. اصال برنامه نیست. اتالف منابع است.

ایران حق رأی خود در سازمان ملل را مجدداً به دست آورد
یک ســخنگوی سازمان ملل متحد تصریح کرد، ایران حق رأی خود در مجمع عمومی 
این سازمان را که به دلیل عدم پرداخت بدهی تعلیق شده بود مجدداً به دست آورده است.

خبرنگار رویترز گزارش داده ایران بعد از کمک آمریکا به تسهیل انتقال وجوه بلوکه شده 
در کره جنوبی، حداقل مبلغ مورد نیــاز برای برخورداری از حق رأی )حدود 16 میلیون 
دالر( را پرداخت کرده است.ســخنگوی ســازمان ملل گفت: »جمهوری اسالمی ایران 
پرداخت های الزم برای کاستن از بدهی های معوقه اش را انجام داده است.«»مجید تخت 
روانچی«، نماینده ایران در سازمان ملل متحد این خبر را تأیید کرد. او در توییتر نوشت: 
»تحریم های غیرقانونی آمریکا مردم ما را فقط از دارو محروم نکرده است؛ این تحریم ها 
موجب شــده اند ما توانایی پرداخت بدهی های معوقه خود به سازمان ملل را هم نداشته 
باشیم.«وی در ادامه اضافه کرد: »بعد از شش ماه فعالیت در این خصوص، سازمان ملل 
امروز اعالم کرد این وجوه را دریافت کرده اســت. تمامی تحریم های غیرانســانی باید 
همین االن رفع شوند.«»محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران هفته پیش نامه ای 
درباره معلق شدن حق رأی ایران به »آنتونیو گوترش«، دبیر کل سازمان ملل نوشته بود.

واعظی: تخریب دولت بدعتی نامبارک در سپهر سیاسی کشور است
رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهار کرد:  این حجم از تخریب و تخطئه نسبت به دولتی که 
-به پشتیبانی ملت- در برابر دشوارترین بحران های تاریخ پس از انقالب ایستادگی کرد، 
اگرچه در عزم و اراده دولتمردان تاثیری ندارد اما حتما بدعتی نامبارک در سپهر سیاسی 
کشور اســت؛ بدعتی که روزی دامن بدعت گذاران را هم خواهد گرفت.محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهوری در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت:»انتخابات تجلی 
مردم ساالری و تبلور اراده مردم در حکمرانی است. زیبنده نیست نامزدهای انتخابات آن 
را تبدیل به فستیوال ســیاه نمایی و القای ناکارآمدی نظام تبدیل کنند. مردم مشکالت 
ناشــی از جنگ اقتصادی و همه گیری کرونا را می دانند، چهار ســال اول مسئولیت این 
دولت را نیز به خوبی یادشــان هســت. نامزدهای انتخابات به جــای تخریب دولت و 
سیاه نمایی علیه همه دستاوردهای کشور،  شایسته است که برنامه ها و دیدگاه های واقعی 
خود را -درباره موضوعاتی همچون  برجام، فضای مجازی، زنان،  اقوام،  اقلیت ها و ...- با 
صداقت به مردم بگویند. این حجم از تخریب و تخطئه نسبت به دولتی که -به پشتیبانی 
ملت- در برابر دشوارترین بحران های تاریخ پس از انقالب ایستادگی کرد، اگرچه در عزم 
و اراده دولتمردان تاثیری ندارد اما حتما بدعتی نامبارک در ســپهر سیاسی کشور است. 

بدعتی که روزی دامن بدعت گذاران را هم خواهد گرفت.«

ادعای واشنگتن پست درباره تجهیز ایران به ماهواره پیشرفته روسی
روزنامه واشــنگتن پست به نقل از مقامات آمریکا و خاورمیانه مدعی شد که ایران قرار 
است یک ماهواره از روســیه دریافت کند که توان ایران را برای گردآوری اطالعات از 
اهداف مختلف به طور چشم گیری افزایش خواهد داد و می تواند برای اسراییل و آمریکا 
دردســر ساز باشد.این روزنامه در گزارشی نوشت: طبق اظهارات مقامات فعلی آمریکا و 
برخی مقامات در خاورمیانه، روسیه در حال آماده  شدن برای ارائه نوع پیشرفتی از سامانه 
ماهواره ای به ایران اســت که برای جمع آوری داده با اهداف بالقوه نظامی در خاورمیانه 
و فراتر از آن، توان بی ســابقه ای به تهران خواهد داد.واشنگتن پست ادامه داد: به گفته 
این مقامات، برنامه مذکور، یک ماهواره Kanopus-V ســاخت روسیه به ایران خواهد 
داد که مجهز به دوربین هایی با دقت بسیار باالست و این امکان را به ایران می دهد که 
مداوم تاسیسات مختلف از پاالیشگاه های نفتی خلیج فارس و پایگاه های نظامی اسراییل 
گرفته تــا پادگان های عراقی که نظامیان آمریکایی را در خود جایی داده را رصد کند و 
بــه گردآوری اطالعات با دقت باال بپردازد. آن ها همچنین گفتند که پرتاب این ماهواره 

ممکن است ظرف چند ماه انجام شود

میز خبر

عکس روز

همایش تشکل های دانش 
آموزی و رأی اولی های 

خراسان شمالی

 مراســمی با حضور جمعی از مســئولین و دانش 
آموزان رأی اولی در محل اســتانداری خراســان 

شمالی برگزار شد.
 عکاس :یزدانی


