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بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای زلزله زدگان استان مصوب شد
ادامه صفحه2اخبار استان

سرمقاله

قانونی برای تمام فصول
دکتر فرهاد نیلی

تجربه بشــری به ملت ها آموخت اگر در غیاب 
بانک مرکزی مســتقل، مقتدر و پاسخگو، نظام 
پولی و مالی از پول فیزیکی به اعتباری منتقل 

شود، کسری های بودجه تورم می آفرینند.
در ایــن شــرایط نوآوری هــای مالی، منشــأ 
بحران های بانکی می شــوند. درس دوم آن بود 
که اســتقالل و اقتدار بانــک مرکزی، فقط در 
قانون قابل تنفیذ است. تجربه تلخ ابرتورم های 
نیمه اول قرن بیســتم نشان داد یکی از ارکان 
کشورداری در دنیای مدرن، تامین اقتدار بانک 
مرکــزی در کنتــرل گردش پــول بین بانک 
مرکزی، دولت و بانک ها است. در غیاب چنین 
اقتصادی  دستاوردهای  همه  بی ثباتی  اقتداری، 
را بر بــاد می دهد. نقطه کانونــی تامین اقتدار 
بانک مرکــزی، تصریح وظایف و اختیارات این 
بانک در قانون اســت. به همیــن دلیل قانون 
بانک مرکزی از ســنجه های بلوغ حکمرانی در 

هر کشوری است.
دولت هــا به دلیل مخارج پیش بینی نشــده در 
مواجهه با حوادث غیرمترقبه، مانند شیوع کرونا 
یا عــدم تحقق درآمدها، دچار کســری بودجه 
می شــوند. حتی در صورت توازن بودجه، تاخیر 
در وصول درآمدها، خزانه دولت را گرفتار کمبود 
نقدینگــی می  کند. اگر بانک مرکزی مســتقل 
نباشد، دولت بانک مرکزی را قلک خود می بیند 
و تامین نقدینگی کوتاه مدت یا کســری منابع 
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سرمقاله

خــود را از آن طلــب می کند. در غیــاب قانونی جامع و 
روزآمــد، اختــالف بین دولت و بانک مرکزی سیاســی 
شــده و مخالفت یا موافقت با تامین کسری دولت، حمل 
بر شــجاعت یا ضعــف رئیس کل می شــود؛ در حالی که 
حفاظ بندی روابط بانک مرکزی با دولت، این مســاله را 
به یک چالش فنی مدیریت پذیر در عرصه کشــورداری 

تبدیل می کند.
خزانه داری برای تامین کســری بودجــه، اوراق بدهی 
منتشــر می کند. اگر بانک ها و سایر نهادهای مالی، نرخ 
بهره پیشــنهادی را جذاب بیابنــد، اوراق را در بازار اولیه 
می خرنــد. در غیر این صورت، خزانــه باید نرخ را آنقدر 
جذاب کنــد که نیازش از بازار تامین شــود. انتقال پول 
از بانک هــا به خزانه دولت، در مقابل انتقال اوراق بدهی 
از خزانه به بانک ها، تــراز پول را چنان در اقتصاد برقرار 
می کند که تقاضای کل، خارج از اراده بانک مرکزی تغییر 
نکند؛ برخی از بازیگران بازار مالی، در ازای نقدشوندگی 
بیشتر، بازده از دست می دهند و سایرین، اوراق مدت دار 
را جایگزین منابــع نقد خود می کنند. در این صورت نیاز 
دولت تامین می شــود؛ بدون آنکه افزایش تقاضا در بازار 

کاالها و خدمات موجب تورم شود.
بانک ها هم دچار کســری منابع می شــوند. اگر کسری 
موقت باشــد، بانک مرکزی با اخذ وثیقه کافی، کسری 
منابع آنها را تامین می کند. اما اگر ناترازی پایدار باشــد، 
بانک مرکزی بانک ناتراز را در مســیر احیا و فیصله قرار 
می دهد. در اینجــا هم بانک مرکزی مقتدر، تراز منابع و 
مصارف را در بازار مالی چنان تنظیم می کند که همزمان 
با انتقال موقــت پایه پولی به بانک هــا، اوراق بهادار به 
میزانی قبض شود که تقاضای کل تحریک نشود و تورم 

خیز نگیرد.
بانک مرکــزی مقتدر به ســیاه چاله های اعتباری اجازه 
مکیــدن منابع نقد را نمی دهد؛ اگر بانکی مشــکوک به 
اعسار شد، بانک مرکزی به جای تامین کسری، آن بانک 
را از بازار بین بانکی بیرون می گذارد؛ از هیات مدیره و در 
صورت لزوم سهامداران سلب اختیار می کند و سرپرستی 
بانک را تا احیــا یا فیصله در اختیــار می گیرد. اگر احیا 
شــد به مسیر کســب وکار بانکی بر می گردد؛ در غیر این 
صورت بانک معسر منحل می شود. همه اینها به پشتوانه 
قانون میسر اســت. اگر قانون راه را بر مسامحه در تراز 
کردن ناترازی ها ببندد و بانک مرکزی را مستقل، مقتدر 
و پاسخگو تعریف کند، نخستین و مهم ترین رکن انضباط 
پولی و مالی در کشور برقرار، تورم کنترل پذیر و سالمت 
بانکی از اســتثنا به قاعده تبدیل می شــود.  اقتدار بانک 
مرکزی در عدم اجابت درخواست دولت یا بانک ها، بدون 
پشــتوانه محکم حقوقی ناممکن اســت. بانک مرکزی 
یک نهاد فنی کامال غیرسیاسی است و ابزاری هم برای 
زورآزمایی سیاسی با دولت ندارد. در مصاف با بانک هایی 
که وضع مالی آشفته ولی نفوذ سیاسی زیاد دارند نیز ِعّده 
و ُعّده ای ندارد. تصریح قانون، یک موضوع بالقوه سیاسی 
را به یک مســاله فنی قابل مدیریت تقلیل می دهد. اما در 
غیاب قانون، مســائلی که در دنیــای مدرن راه حل فنی 

دارند، دستمایه جنجال های سیاسی می شوند.
در نظارت بر سالمت بانک ها اقتدار حقوقی مقدم بر اقتدار 
فنی و اطالعاتی است. الزم است قانون، جایگاه، وظایف 
و اختیــارات بانک مرکزی را در قبول یا رد درخواســت 
تاســیس بانک ها، تایید صالحیت مدیران ارشد، نظارت 
بر منابع و مصارف بانک ها و پایش ریســک های در حال 
شکل گیری، با اقتداربخشی به بانک مرکزی تامین کند. 
در غیاب تصریح و تفصیل قانون در احصای عرصه های 
اقتــدار بانک مرکــزی در اجابت یــا رد تقاضای تامین 
نقدینگی دولت یــا بانک ها، یا اختیار در خرید ارز دولت، 
بانک مرکزی در ثبات بخشــی به بخش اسمی اقتصاد، 
همچون دن کیشوت در مصاف با آسیاب های بادی است.

قانون بانک مرکزی ما از سال ۱۳۵۱ دست نخورده مانده 
است. در این مدت به رغم آنکه تدوین مجموعه ای جامع 
از قوانین پولــی و بانکی روزآمد، ضرورتی غیرقابل انکار 
برای اصالح نظام مالی و نیل به ثبات اقتصاد کالن بوده، 
کشــور از چنین زیرساخت مهمی بی بهره مانده است. از 
دهه ۱۳۶۰ شمسی به این سو، قوانین بانک های مرکزی 
کشــورهای در حال توســعه، با هدف تامین استقالل و 
پاســخگویی، بازنگری شده اســت. در پی بحران مالی 
۲۰۰۷ نیز، دگرگونی عظیمی در سراســر جهان در حوزه 
مقررات احتیاطی رخ داده اســت. مع هذا در داخل کشور 
اســتقالل بانک مرکزی فراموش شده، قوانین  بانکداری 
بی تغییر مانده و شــکاف بین بانکداری ایران و بانکداری 
حرفه ای عمیق و روزافزون شده است. در نتیجه در پایان 
قرن ۱۴ شمسی، زیرســاخت قانونی ثبات اقتصادی در 
ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده اســت. تا در 
بر این پاشنه می چرخد، چشم انداز تورم و سالمت بانکی 
تار است و سپرده های خرد بانکی نگهبان مقتدری ندارند.

طرح قانون بانک مرکزی مصــوب مجلس به دنبال آن 
است که سنگ بنای نظام مالی مدرن کشور را پایه گذاری 
کند. در شــرایط عادی، این قانــون باید در قالب الیحه 
تقدیم مجلس می شد. اما ســطح باالی تزاحم منافع در 
درون قوه مجریه، روزنه ای برای امید به تصویب الیحه ای 
ضامن اســتقالل و اقتدار بانک مرکــزی باز نمی گذارد. 
صرف نظر از آنکه کدام جناح سیاســی دولت را در دست 
دارد، همــه دولت ها به قلک بانــک مرکزی محتاجند و 
در این شــرایط وخیم مالی، بانک مرکزی ضعیف برای 
دولتمردان بلندپرواز و ناآشــنا به کشورداری، از نان شب 
واجب تر است. بنابراین توصیه صاحب این قلم آن است 
که فرصت تاریخی امکان تصویب قانونی که حداقل های 
الزم برای تامین اســتقالل، اقتدار و پاسخ دهی را برای 
بانک مرکزی فراهــم می کند، با تصور زندگی در دنیای 

فرشته های فارغ از تزاحم منافع از دست ندهیم.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خبر داد؛

 بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای زلزله زدگان استان مصوب شد

مدیـــرکل مدیریـــت بحـــران اســـتانداری خراســـان 
ــارد  ــزار میلیـ ــش از هـ ــاص بیـ ــمالی از اختصـ شـ
ـــه زدگان  ـــه زلزل ـــی ب ـــهیالت بانک ـــار و تس ـــال اعتب ری

اســـتان در هیئـــت دولـــت خبـــر داد.
ـــی  ـــط عموم ـــل ازرواب ـــه نق ـــه ب ـــزارش  اتفاقی ـــه گ  ب
ـــمالی  ـــان ش ـــتانداری خراس ـــل اس ـــن المل ـــور بی و ام
جـــواد نظـــری افـــزود: بـــا تصویـــب دولـــت مبلـــغ 
اعتبـــار  ریـــال  میلیـــون   ۸۰۰ و  میلیـــارد   ۴۵۰

ـــور  ـــه منظ ـــرمایه ای ب ـــی س ـــک دارای ـــه ای و تمل هزین
بازســـازی مناطـــق زلزلـــه زده اســـتان اختصـــاص 

یافـــت. 
ـــازی  ـــور بازس ـــه منظ ـــارات ب ـــن اعتب ـــت: ای وی گف
بخـــش هـــای خســـارت دیـــده بـــه اماکـــن 
تاسیســـات  و  روســـتایی  و  مســـکونی شـــهری 
ـــال  ـــاه س ـــت م ـــه اردیبهش ـــی از زلزل ـــی ناش زیربنای
ـــه و  ـــرم و مان ـــه، جاج ـــتانهای گرم ـــاری در شهرس ج

ــملقان اســـت.  سـ
ــران  ــت وزیـ ــت هیئـ ــن از موافقـ ــری همچنیـ نظـ
بـــرای پرداخـــت ۶۸۰ میلیـــارد و ۶۰۰ میلیـــون 
ـــق  ـــه مناط ـــت ب ـــی ارزان قیم ـــهیالت بانک ـــال تس ری
ـــر داد و افـــزود: ایـــن تســـهیالت  ـــه زده اســـتان خب زلزل
ـــتایی  ـــق روس ـــد در مناط ـــزد ۴ درص ـــود و کارم ـــا س ب
ـــت ۱۵  ـــا بازپرداخ ـــهری ب ـــق ش ـــد در مناط و ۵ درص

ـــود. ـــد ب ـــره ای خواه ـــت زنجی ـــا ضمان ـــاله و ب س

مدیرعامل شــرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: 
وضعیت برق بیمارســتان ها به این صورت اســت که 
فقط براثر اتفاق غیرمترقبه قطعی صورت می گیرد ولی 

قطعی برق مراکز درمانی جزو برنامه نیست.
علیرضــا صبوری در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در 
بجنورد، اظهار کرد: طبق برنامه درج شــده در سایت 
پیش می رویم اما گاهی اتفاقاتی مانند باال رفتن درجه 
حرارت در یک هفته، فشــار زیاد از طرف دستگاه های 
سرمایشــی بعالوه از مدار خارج شدن ۲ نیروگاه خارج 
از اســتان باعث شــده تاپیش بینی ها و نظم به هم 

بخورد. 
وی گفت: اگر ایراد فنی پیش بیاید ما قطعی بیشتر از 
یک بار در روز را خواهیم داشــت و یا وجود بارندگی و 

طوفان باعث قطعی خارج از برنامه است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی تصریح 
کرد: وضعیت برق بیمارســتان ها به این صورت است 
که فقط براثر اتفاق غیرمترقبه قطعی صورت می گیرد 

ولی قطعی برق مراکز درمانی جزو برنامه نیست.
وی با اشاره به فیدرهای ســریع القطع افزود: اگر به 
بحرانی ترین شکل ممکن برسیم نیروگاه از مدار خارج 
می شــود و تا اصالح ظرفیت باالجبار قطعی صورت 

می گیرد که ربطی به برنامه ما ندارد.

این مقام مسؤول عنوان کرد: با تفاهمی که با شرکت 
آب و فاضالب و تأمین شــرب داریم قطعی به اختیار 
خودشــان انجام می گیرد و آن ها طبــق برنامه ریزی 

خودشان روزی دو ساعت قطعی برق دارند. 
وی تأکیــد کرد: مصرف برق اســتان تا دمای چهل 
درجه باال رفته و ما مجبور به اعمال خاموشی هستیم 
که به مجرد عبور از پیک، قطعی برق داریم که میزان 

پیک استان ما زیر ۲۸۰ مگاوات است.
مدیرعامل شــرکت برق افزود: با توجه به گرمای هوا 
در هفته اخیر باید مردم صرفه جویی کنند و المپ های 
اضافــی را خاموش، کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه 
تنظیم، دور کولرها را روی کند و زمان بندی ســاعت 
اوج مصــرف را رعایت کنند تا ما زیر ســقف مصرف 

اعالم شده باشیم و مجبور به قطعی برق باشیم .
وی در ادامــه در مــورد مشــترکین پرمصرف اداری 
اخطــار قطع داد و بیان کرد: و اگر توجه نشــود حتمًا 
اعمال خواهد شــد و تولیدی ها و کارخانه ها پرمصرف 
موظف اند تا در ســاعات اوج فعالیت نکرده و ملزوم به 

شب کاری اند.
قطعی طوالنی آب در شــهر بجنورد ارتباطی با قطع 

چاه های آب شرب استان ندارد 

مدیــر روابط عمومی شــرکت توزیع برق خراســان 
شمالی نیز گفت: بر اســاس اطالعات این شرکت و 
پیرو بررســی های انجام شده شرکت آبفای استان در 
طول روز حداکثر ۲ ساعت قطعی چاه های آب شرب 
را مدیریت و برنامه ریزی می کند، لذا قطعی طوالنی 
آب در شــهر بجنورد ارتباطی با قطــع چاه های آب 

شرب استان ندارد.
قوامی اظهار داشــت: پیرو طرح مباحثی در خصوص 
ارتبــاط قطعی اخیر آب در بجنــورد با قطعی برق به 
اســتحضار می رســانم شــرکت توزیع برق خراسان 
شــمالی تاکنون هیچ فرمان قطعی را برای چاه های 

آب شرب صادر نکرده است.
وی ادامه داد: بر اســاس توافق انجام شده با شرکت 
آبفای استان مدیریت قطع وصل آن بر عهده شرکت 
آبفای اســتان است تا هر جا را که صالح می داند در 

سطح استان مدیریت و برنامه ریزی کند.
قوامی اضافه کرد: بر اســاس اطالعات این شرکت و 
پیرو بررســی های انجام شده شرکت آبفای استان در 
طول روز حداکثر ۲ ساعت قطعی چاه های آب شرب 
را مدیریت و برنامه ریزی می کند، لذا قطعی طوالنی 
آب در شــهر بجنورد ارتباطی با قطــع چاه های آب 

شرب استان ندارد.

قائم مقام شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی 
گفت: اختالل افت فشار آب و حتی قطعی آب در شهر 
بجنورد، مرکز خراسان شمالی که به علت ورود روان 
آب به سد شــیرین دره همچنین افزایش مصرف آب 
رخ داده بود، با اقدامات انجام شــده، رفع شد و تامین 

آب بجنورد به شرایط با ثبات رسید.
عطایی در گفت و گو با عصراترک درباره مواجه شدن 
مرکز خراسان شمالی با کم فشاری و حتی قطعی آب 
طی یک هفته اخیر اظهار کرد: روز پنج شــنبه هفته 
گذشته در اســتان بارش باران و جاری شدن سیالب 
رخ داد کــه بر اثر آن، روان آب با کدورت باالیی وارد 

سد سد شیرین دره شد.
عطایی افزود: این اتفاق موجب شــد که آبرســانی از 
محل سد شــیرین دره به شهر و روستاهای در مسیر 
شبکه آبرســانی این سد از مدار خارج شود تا به مرور 
روان آب وارد شده به این سد به شرایط زاللی برسد.

وی همچنین به افزایش مصرف آب در استان به علت 
افزایش دمای هوا نیز اشاره و عنوان کرد: این مسئله 
موجب شد تا ظرفیت آب موجود در مخازن سد شیرین 

دره به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند.
قائم مقام شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی 
افزود: متاثر از شــرایط یاد شــده انتقال آب به منازل 

شهر بجنورد با افت فشار مواجه شد.
وی در ادامه عنوان کرد: طی این چند روزه برای رفع 
مشــکل در آبرسانی شهر بجنورد استفاده از چاه های 
آب اطراف شهر بجنورد به منظور پر کردن مخازن آب 
مستقر شــده در نقاط مختلف این شهر در دستور کار 
قرار گرفت که این بهره برداری تا زمانیکه مخازن آب 

این شهر پر بشوند، ادامه خواهد داشت.
عطایی همچنین افزود: کدورت آب ســد شیرین دره 

نیز بر طرف شده است.
وی اعــالم کرد: از امــروز تامین آب شــهر بجنورد 
همچنین روســتاهای در مسیر شــبکه آبرسانی سد 
شیرین دره به شرایط دریافت آب پایدار بازگشته اند و 
تامین آب این مناطق به شرایط با ثبات رسیده است.

قائم مقام شــرکت آب و فاضالب خراسان شمالی در 
ادامه خاطر نشــان کرد: اختاللــی که طی یک هفته 
اخیر در آبرســانی شــهر بجنورد اتفاق افتاد در سایر 

شهرهای استان رخ نداد.
وی افزود: البته بر اثر بارش باران هفته گذشته، سیل 
در شــهر راز جاری شــد که خوشــبختانه با اقدامات 
خیلی سریعی که انجام شد منجر به ایجاد اختالل در 

آبرسانی این شهر نشد.
عطایــی همچنین به روســتاهای دچــار تنش آبی 
استان نیز اشــاره و عنوان کرد: تعداد قابل توجهی از 
روستاهای اســتان دچار تنش آبی شده اند که روزانه 
یک تا ســه ســرویس آب با تانکرهای سیار به این 

روستاها منتقل می شوند.
در عیــن حال، وی اعالم کرد: طــی همکاری میان 
شرکت آب و فاضالب استان با دهیاران و روستاهای 
اســتان، به طور مستمر یک تا ســه اکیپ در سطح 
روستاهای استان نحوه مصرف آب را رصد می کنند.

قائم مقام شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی 
همچنین افزود: در روســتاها مســئله انشعابات غیر 
مجاز آب بــرای تامین آب دام هــا و آبیاری باغچه 
ها شناســایی و کنترل می شــوند که البته تخلفاتی 

شناسایی شده و متخلفان نیز اعمال قانون شده اند.
وی همچنین به اخطارهای داده شــده به مشترکان 
خانگی و تجاری بد مصرف آب در اســتان طی سال 
جاری نیز اشاره و اعالم کرد: هم استانی ها، مشترکان 
بد مصرف آب را به سامانه ۱۲۲ معرفی کنند و گزارش 

دهند.
عطایی خواستار شد: مردم مدیریت بهینه مصرف آب 
را مــد نظر قرار دهند تا بتوان کمترین تنش آبی را در 

این فصل گرما داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از ســخن خــود درباره میزان 
مصرف آب در استان توسط مشترکان در این شرایط 
افزایش دمایی نیز اظهــار کرد: میزان مصرف آب در 
اســتان در حال حاضر در مقایسه با میانگین مصرف 

ساالنه به دو برابر افزایش یافته است.
قائم مقام شــرکت آب و فاضالب خراســان شمالی 
افــزود: به طور مثال در حال حاضر میزان مصرف آب 
در شــهر بجنورد ) مرکز خراســان شمالی( به هزار و 
۴۵۰ لیتر بر ثانیه رســیده در حالیکه در شرایط عادی 
این میزان مصرف آب ۷۰۰ تا ۷۲۰ لیتر بر ثانیه است.

وی یادآور شــد: بیشترین حجم مصرف آب در استان 
توسط مشترکان خانگی انجام شده است.

قائم مقام شــرکت آب و فاضالب خراسان شمالی در 
خاتمه به پوشش شبکه آبی سد شیرین دره نیز اشاره 
و اعالم کرد: مقرر شده است که به مرور ۶۸ روستای 
شهرســتان های بجنورد و مانه و سملقان به پوشش 

شبکه آبرسانی سد شیرین دره اضافه شوند.
عطایی گفت: در سال جاری از ۶۸ روستا، ۱۴ روستا به 

پوشش این شبکه آبرسانی وارد می شوند.

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
خراسان شــمالی با اشاره به اینکه موتور برق، قابلیت 
پاســخگویی به جایگاه های پمپ گاز CNG را ندارد، 
گفت: تا به این لحظه هیچ گونه قطعی برق در جایگاه 
های گاز CNG اســتان خراسان شمالی رخ نداده که 

باعث تعطیلی جایگاه ها شده باشد.
مجتبی شکوری در گفتگو با خبرنگار عصراترک اظهار 
داشــت: در روزهای اخیر به دنبال قطع شدن برق در 
اکثر نقاط کشور، نگرانی هایی از طرف مردم نسبت به 

تعطیلی جایگاه های سوخت ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی پمپ بنزین های بجنورد 

مجهز به موتور برق و دارای برق اضطراری هســتند، 
گفت: باتوجه به اینکه موتور برق، قابلیت پاسخگویی 
به جایگاه هــای پمپ گاز CNG را ندارد، اگر قرار بر 

قطعی برق باشد از پیش اطالع رسانی خواهد شد.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
خراسان شمالی خاطرنشــان کرد: تا این لحظه هیچ 
گونه قطعی برق در جایگاه های گاز CNG استان رخ 

نداده که باعث تعطیلی جایگاه ها شده باشد.
شــکوری با بیان اینکه  در استان خراسان شمالی ۳۰ 
باب جایگاه فعال ســی ان جی وجود دارد، اضافه کرد: 
جایگاه های گاز در اســتان به طــور میانگین  روزانه 

۲۷۰هزارمترمکعب گاز CNG را در استان توزیع می 
کنند.

وی یادآور شــد: همچنیــن طبق اعــالم توانیر، در 
راستای مدیریت انرژی در ایام گرم سال و پیشگیری 
از خاموشی مشــترکان خانگی، با هماهنگی صورت 
گرفته با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، 
جایگاه داران ســوخت CNGدر تیر و مرداد ماه سال 
جاری از ســاعات ۱۲ الی ۱۴ یا ۱۴ الی ۱۶ نسبت به 
 CNG قطع کامل برق از شبکه و تعطیلی جایگاه های
اقدام خواهند کرد.شــکوری یادآور شد: با آغاز اجرای 

این طرح، اطالع رسانی ها انجام خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
با اعــالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شــده، 
طی ۲۴ ساعته گذشــته و تا ظهر روز ۱۷ تیر ماه، 
متاســفانه ۴ نفر از بیماران مبتال به کرونا در استان 

فوت شدند.
 سید احمد هاشمی افزود: با بستری ۷۶ بیمار جدید 
طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۷۴ بیمار دارای 

عالیم بیماری کووید ۱9 در بیمارستان های استان 
بستری هستند.

وی خاطرنشان کرد:  آمار مبتالیان در برخی استان 
ها رو به افزایش اســت و اگر همین شــیب ادامه 
داشته باشد متاسفانه شاهد پیک پنجم خواهیم بود.

هاشــمی افزود: اما کاهشی که بعد از پیک چهارم 
انتظار داشــتیم محقق نشــد و عوامل متعددی به 

ویژه عادی انگاری و عدم رعایت مسائل بهداشتی 
و نزدن ماسک در مجامع عمومی در این خصوص 

تاثیرگذار بودند.
وی افزود: مسئله رعایت پروتکل های بهداشتی را 
جدی بگیرید چون در غیر اینصورت پیک پنجم ما 
را داغدار عزیزانمان خواهد کرد چرا که این بیماری 

کشنده هنوز درمان قطعی ندارد.

با آغاز خرید تضمینی از ۱۵ خرداد امسال در استان، 
۱۷ هــزار و ۶۳۰ ُتــن گندم در ۲۶ مرکــز دولتی؛ 

خریداری شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراســان شــمالی 
گفــت:۱۷ هــزار و ۶۳۰ ُتن گندم بــه ارزش ۸۸۵ 
میلیارد ریال در ۲۶ مرکز دولتی، از کشاورزان استان، 

تضمینی خریداری شد.
مهندس موسوی افزود: ارزش گندم خریداری شده 

را ۸۸۵ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: تاکنون ۶۲۷ 
میلیارد ریال از مطالبات گندمکارن معادل ۷۱ درصد 

وجوه گندم، پرداخت شده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه تاکنون خریــد تضمینی 
در مقایســه با پارســال، ۶۵ درصد کاهش داشــته 
گفت: کاهش بارندگی، خشکســالی و ورود دالالن 
 در فرآینــد خریــد، از علــل اصلی کاهــش خرید 

بوده است.

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
صنایع دستی شــیروان از آماده سازی مقدمات برای 
آغاز فصل جدیدی از کاوش های باستان شناسی در 

ارگ نادری این شهرستان خبر داد.
میثــم زارع اظهار کرد: »فصــل چهارم کاوش های 
باستان شناسی در ارگ نادری شیروان با اعتبار ۷۰۰ 
میلیون ریال و به سرپرســتی دکتر عالئی به زودی 

کلید خواهد خورد.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
صنایع دســتی شــیروان از ایجــاد ســایت مــوزه 
باستان شناسی و ســامان دهی محیط پیرامونی ارگ 

نــادری خبــر داد و عنوان کرد: »گــروه کاوش در 
فصل های گذشته، بخش هایی از حصار پیرامونی که 
در دهه های قبل تخریب شده و آثار آن محو شده بود 
را با روش پیگردی کاوش کرد تا زمینه ادامه مرمت 

برج و بارو در فصول آتی فراهم شود.«
زارع عنــوان کرد: »ایــن برج و بارو کــه در دوره 
قاجــار در اطراف تپــه نادری ایجاد شــده، ضمن 
معرفــی برشــی از تاریخ این اســتقرار باســتانی، 
یکــی از جاذبه های اصلــی تپه نــادری در برنامه 
 جامع گردشــگری این منطقه باســتانی را تشکیل 

می دهد.«

نماینده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
شمالشــرق کشور گفت: خشکســالی بی سابقه و 
برداشــت های غیر اصولی آبهای زیرزمینی خطر 
فرونشست زمین در خراسان شمالی را افزایش داد.

حسن علی حســین زاده در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشــت: بر اســاس گزارش ســازمان 
هواشناســی، کاهش ۴۶ درصدی بارش از ابتدای 
ســال زراعی تا امروز نســبت به آمار بلند مدت 
موجب شد تا ۸۲ درصد از مساحت خراسان شمالی 
درگیر خشکسالی باشــد و این روند در ۱۴ درصد 

مساحت استان حادتر است.
وی تصریــح کــرد: زمانی که خشکســالی روی 
می دهد به ناچار برداشــت آب افزایش و نســبت 
برداشت از تغذیه آبخوان های زیرزمینی بیشتر می 

شود و پدیده افت آب اتفاق می افتد.
نماینده سازمان زمین شناسی در شمالشرق کشور 
با بیان این که متوســط افت آبهای زیرزمینی در 
کشور ۴۰ سانتیمتر است، افزود: هر چند که اندازه 
گیری متوســط افت آبهای زیرزمینــی در اواخر 
شهریورماه انجام می شــود، ولی بر اساس پیش 
بینی ها، این میانگین امســال در خراسان شمالی 

باالتر از ۶۰ سانتیمتر باشد.  
وی عنــوان کرد: فرونشســت زمین در بیشــتر 
اســتان های خشک کشــور اتفاق افتاده و استان 
ما هم متاثر از این پدیده در دشــت قاضی مانه و 
سملقان و سنخواست اســفراین شاهد این پدیده 
بوده ایم و با وجود خشکســالی های اخیر احتمال 

فرونشست در سایر دشت ها نیز وجود دارد.

حســین زاده در مورد آســیب های این پدیده نیز 
اظهار داشــت: افت آب زیرزمینــی در آبخوان ها 
موجب می شــود تــا منافذ خالی خــاک متراکم 
شوند و مخزن آب زیرزمینی دیگر برگشت ناپذیر 
نمی شــود، ضمن اینکه ایــن پدیده موجب تغییر 
ناهمسان در ارتفاع و شیب رودخانه ها، آبراهه ها 
و سازه های انتقال آب و کاهش بازدهی یا ایجاد 
تخریب در شــریان های حیاتی و سازه های مهم  

می شود.
نماینده سازمان زمین شناسی در شمالشرق کشور 
در مورد راهکار مدیریت این بحران گفت: مدیریت 
منابــع زیرزمینی تنهــا راه حل مقابلــه با پدیده 
فرونشست زمین است و بایستی نقاط آسیب پذیر 
را شناسایی و نحوه برداشت آب را مدیریت کنیم.

وی تصریــح کــرد: مســدود کردن چــاه های 
غیرمجاز، حفــر چاه به صورت علمــی و آبیاری 
مدرن کشاورزی باید در خراسان شمالی در اولویت 
قرار گیــرد و اگر این نوع از طرح ها در اســتان 
اصالح نشود در سال های اخیر با پدیده فرونشست 

در سطح وسیعتری در استان مواجه خواهیم شد.
حســین زاده هدایت آبهای سطی خراسان شمالی 
به سمت کشــور ترکمنستان را از دیگر مشکالت 
ایــن بحران عنوان کرد و افزود: آبهای ســطحی 
به دلیل شــیب توپوگرافی منطقه به سمت کشور 
ترکمنستان هدایت می شود و عمال هیچ اقدامی 
در این زمینه انجام نشــده است و باید طرح های 
کنترل آب و هدایت نوار مرزی هر چه سریعتر در 

استان اجرا شود.

بخشــدار جرگالن از بروز تنش آبی در ۱۴ روستای 
این بخش همچنین بخشــی از شهر یکه سعود خبر 

داد.
پوالد نجاهی  در گفت و گو با عصراترک در این باره 
اظهار کرد: از ۴۶ روستای بخش جرگالن ۱۴ روستا 
از جمله قاولقا، توتلی بــاال، توتلی پایین، بویاخلی، 
مزارلق، آرمودلی و دویدخ دچار تنش آبی هستند که 
برخــی از آنها دو روز و برخی دیگر نیز یک هفته با 

قطعی آب مواجه شده اند.
نجاهی در ادامه بیان کرد: بخشی از شهر یکه سعود 
با جمعیت ۷۰ خانواری نیز دچار تنش آبی شده است 

که آبرسانی سیار به این بخش انجام می شود.
وی قرار گرفتن شــهر یکه ســعود در ارتفاع باال و 
باالتر بودن از منبع آبی را علت اصلی بروز تنش آبی 

در شهر عنوان کرد.
بخشدار جرگالن افزود: برای رفع این مشکل مقرر 
شــده اســت که چاه آبی که قبال حفر شده بود به 
مخزن آب بدون استفاده در این بخش شهر متصل 
شــود.وی خاطر نشان کرد: ســاکنان این بخش از 
شهر یکه سعود طی مدت ۲۴ ساعت برای ثبت نام 
به اداره آب و فاضالب این شهرســتان مراجعه کنند 

که تا پایان هفته  جاری مشکل کمبود آب در شهر 
یکه سعود حل شود.

نجاهی همچنین به روســتاهایی در بخش جرگالن 
که دارای مخزن آب با ظرفیت کم ذخیره ای هستند 
از جمله روستای مزارلق نیز اشاره و بیان کرد: مقرر 
شــده است که پمپ این مخازن تقویت شود و بهره 
برداری آب از چاه صورت بگیرد و قسمتی از شبکه 
نیز اصالح شود.وی همچنین با اشاره به فرسودگی 
شبکه های آبرسانی در روســتاهای این شهرستان 
نیز بیان کرد: برای اصالح فرســودگی در شــبکه 
آبرسانی روســتاهای این بخش می بایست برنامه 
های بلند مدت شامل اصالح شبکه آبرسانی و حفر 
چاه های پایدار انجام شــود که در شرایط کنونی و 
مواجه با دمای باالی هوا فعال به اجرای برنامه های 
کوتاه مدت از جمله آبرســانی سیار، تقویت پمپاژها 
و چــاه زنی اکتفا کــرده ایم.بخشــدار جرگالن در 
خاتمــه خبر داد: طی برگزاری جلســه ای که اخیرا 
بــا حضور فرماندار و رییس اداره آبفای شهرســتان 
راز و جرگالن انجام شــد، تصمیم بر آن شد که در 
روســتاهایی که دچار تنش آبی هستند طی ۱۰ روز 

آینده مشکل آنها حل شود.

برق بیمارستان ها در جدول قطعی برق نیست

قائم مقام شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی اعالم کرد؛

اختالل تامین آبی بجنورد رفع شد

قطعی برق، موجب تعطیلی جایگاه های سوخت خراسان شمالی نشده است

76 بستری جدید کرونایی در بیمارستان های استان 

خرید تضمینی ۱7هزار ُتن گندم در خراسان شمالی

فصل جدید کاوش ها در ارگ نادری شیروان آغاز می شود

برداشت بی رویه آب، خطر فرونشست زمین در 
خراسان شمالی را افزایش داد

بخشدار جرگالن خبر داد؛

۱۴ روستای جرگالن با تنش آبی دست و پنجه نرم می کنند

کاهش ده درجه ای دمای خراسان 
شمالی تا پنجشنبه

مردم خراسان شمالی، روزهای آینده، هوای خنکی  را تجربه 
خواهند کرد.

به گــزارش اتفاقیــه ، براســاس پیش بینی کارشناســان 
هواشناســی، از پنجشنبه تا روز شــنبه در اکثر نقاط استان، 

شاهد کاهش ده درجه ای دما خواهیم بود.
امروز وزش نســبتا شدید باد به ویژه در شرق استان خواهیم 
داشت و برای برخی ازنقاط بارش پراکنده در شهرستان های 

مانه و سملقان و راز و جرگالن پیش بینی شده است.
حداکثر دمای امروز مرکز استان ۳9 درجه خواهد بود.

خبر
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وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی ضمن تحســین 
عملکرد ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: با وجود 
عملکرد قابل قبول دســتگاه مالیاتی و رشد متوسط 
ســاالنه بیش از ۲۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم، هنوز نسبت مالیات به 

منابع بودجه دولت به میزان مناسبی نرسیده است.
فرهاد دژپسن با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی 
در محل این ســازمان و ضمن تبریک فرا رسیدن 
روز مالیات و هفته فرهنگ مالیاتی به همه کارکنان 
دســتگاه مالیاتی و همه کسانی که در خارج از نظام 
مالیاتی به تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کمک 
می کنند اظهار داشــت: عملکرد دســتگاه مالیاتی 
در دولت دوازدهم بســیار متمایز با گذشــته بوده؛ 
به طوری که با وجود تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، 
نظام مالیاتی توانســت نقش ها و کارکردهای حیاتی 

خود را به بهترین شکل اجرا کند.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی گفت: بــا وجود 
عملکرد قابل قبول دســتگاه مالیاتی و رشد متوسط 
ســاالنه بیش از ۲۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم، هنوز نسبت مالیات به 

منابع بودجه دولت به میزان مناسبی نرسیده است.
وی تشریح کرد: هر سال شاهد رشد باالی اعتبارات 
هزینه ای هستیم و این در حالیست که برای افزایش 
این نســبت، باید اعتبارات هزینه ای مدیریت شده و 
اصالح ساختاری و بنیادی در سمت هزینه ها صورت 

پذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ســازمان 
امور مالیاتی کشــور ظرف ســه سال گذشته، شاهد 
تحوالت اساســی بوده و دستاوردهای مهمی نیز به 
دست آمده که مهم ترین آنها تحقق کامل و بیش از 
میزان مصوب درآمدهای پیش بینی شده بوده، عنوان 
داشت: مجموعه این تحوالت نشان می دهد آرزوی 

دیرینه قطع وابســتگی بودجه جاری به درآمدهای 
نفتی و اتکای آن به درآمدهای مالیاتی، امروز بیش 

از هر زمان دیگری قابل تصور و امکان پذیر است.
دژپسند گســتردگی و میزان معافیت های مالیاتی و 
همچنیــن حجم باالی فرار مالیاتی در کشــور را از 
مهم ترین عوامل پایین بودن نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی در کشور عنوان کرد و گفت: تحقق 
عدالت اجتماعی و همچنین توسعه همه جانبه کشور 
منوط به این اســت که متناســب با ظرفیت باالی 

اقتصادی، مالیات اخذ شود.
وی در ادامه به موضوع تحریم های ظالمانه آمریکا 
و جنگ ارزی و نفتی کشورهای غربی با ایران اشاره 
کرد و گفت: آنچه باعث شــد کــه این تحریم ها و 
فشارها نتواند اقتصاد کشور را دچار آسیب جدی کند، 
ظرفیت های نظام مالیاتی و اتکای بخشــی از منابع 
موردنیاز اقتصاد کشــور به درآمدهای پایدار مالیاتی 
بوده و برنامه ریزان اقتصادی کشور، این تهدیدها را 
تبدیل به فرصت و به ســمت قطع وابستگی بودجه 

کشور به درآمدهای نفتی حرکت کردند.
دژپســند با تأکید بــر اینکه نگاه بــه مالیات نباید 
صرفًا درآمدی باشــد، گفت: مالیات فقط یک ابزار 
تأمین مالی دولت نیســت؛ بلکــه ابزاری مهم برای 
سیاست گذاری اقتصادی، توزیع ثروت، رفع نابرابری 
و گســترش عدالت اجتماعی و نهایتًا پیشــرفت و 

توسعه پایدار کشور است.
 دژپســند با توجه به نام گذاری سال جاری به سال 
»تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« بیان داشــت: 
فــارغ از بحث تأمیــن مالی دولــت، جهت گیری 
سیاســت های مالیاتی امســال به ســمت حمایت 
همه جانبــه از تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصادی 
بود؛ به گونه ای که سیاســت های مالیاتی به نحوی 
تنظیم شــد که فعاالن اقتصادی و کسب وکارهای 

مولد به تولید بیشــتر راغب شوند و نقدینگی موجود 
در اقتصاد کشور به ســمت تأمین منابع مالی برای 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاری در اجرای طرح های 

مولد هدایت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به سیاســت 
»وصــول مالیات بــا رعایت اصــول«، بر ضرورت 
رعایت حــال مؤدیان مالیاتی در شــرایط کرونایی 
کشــور تاکید کرد و گفت: حق الناس به هیچ عنوان 
نباید در ســایه سیاســت درآمدزایــی حداکثری و 

استیفای حقوق دولت زایل شود.
 دژپســند با بیان اینکه امســال شاهد اجرای تدابیر 
ارزشمندی در حمایت از فضای کسب وکار در شرایط 
خاص شیوع کرونا بودیم، عنوان داشت: بخشودگی 
جرائم قابل بخشــش مالیاتی یکی از مهم ترین این 
تدابیر بــود که اجرای آن منجر به وصول حدود ۲۲ 
هزار میلیارد تومان مالیات طی دو ســال اخیر شد و 
بخش مهمی از معوقات مالیاتی از این طریق وصول 

شد.
 بــه گزارش اتفاقیه و به نقــل از ایرنا وی در ادامه، 
الکترونیکی شدن خدمات مالیاتی و حرکت به سمت 
هوشمندســازی نظام مالیاتی، ایجــاد پنجره واحد 
خدمــات الکترونیک مالیاتی، تدویــن برنامه جامع 
مبارزه با فرار مالیاتی، برون سپاری برخی فرایندهای 
مالیاتــی و درگیر کردن مدیران اســتانی با موضوع 
تخصیص منابــع را از دیگر تدابیر اتخاذ شــده در 
جهت افزایش توان و کارایی نظام مالیاتی برشمرد و 
گفت: در کنار این تدابیر، تغییر نگاه کارکنان دستگاه 
مالیاتــی و همچنین مؤدیان مالیاتی به این ســمت 
که مؤدیان و ســازمان امور مالیاتی همچون شریک 
هستند که در فضایی تعامل گونه و همدالنه، برای 
پیشرفت و توسعه کشــور تالش می کنند، بسیار در 
تحقق اهداف کالن اقتصادی ثمربخش بوده است.

 رییس جمهــوری با تاکید بر لزوم ســرمایه گذاری در 
صنعت برق گفت: اگر تولید در بخشی می خواهیم، باید 
سرمایه گذاری شود. اگر در بخش کشاورزی یا صنعت، 
تولید خاصی مدنظر ماســت، باید سرمایه گذاری شود. 
ســرمایه گذاری از اصول اساسی است. بدون سرمایه و 

با دست خالی نمی شود کاری کرد.
به گزارش  اتفاقیه و به نقل از اقتصادآنالین، »حســن 
روحانی«  روز چهارشــنبه در جلسه هیات دولت گفت: 
ســخنانم را از ابراز تاسف به خاطر مشکالتی که مردم 
در این چند روز برای استفاده از برق مواجه شدند، آغاز 
می کنم. بعد تصمیماتی که توسط معاون اول در جلسه 
دیروز و همچنین امروز در هیات وزیران گرفته شد، را 

توضیح می دهم.
وی ادامه داد: همــواره در جامعه بین واقعیت هایی که 
روزانه ما می بینیم و آنچه مطلوب ماست، فاصله وجود 
دارد. همیشــه باید تالش کنیم این فاصله را کم کرده 
و اگر امکانپذیر اســت، برداریــم. همواره بین وضعیت 

موجود و وضعیت مطلوب بدون فاصله نخواهد بود.
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه ریشه ها و علت های 
این فاصله و مشــکل را به خوبی مورد بررســی قرار 
دهیم، اظهار داشــت: ممکن اســت حادثه ای رخ دهد 
و دســتگاه ما دچار معضلی شود. ممکن است حوادثی 
قابــل پیش بینــی روبه رو شــویم و برخــی غیرقابل 

پیش بینی. ممکن اســت کشور با زلزله، سیل، کرونا و 
جنگ اقتصادی و... روبه رو باشیم. مثال قابل پیش بینی 
نبود که فروردین 9۸، ۲۵ اســتان دچار سیل می شود. 
پیش بینی این بــود که بارش ها از حــد نرمال باالتر 
است.پیش بینی ها هم خیلی دقیق نیستند و کشورها با 

مشکالت فراوان مواجه می شوند.
به دنبال هوشمند سازی نظام مالیاتی هستیم / تحقق 

۱۰۷درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته
روحانی با بیان اینکه در مســاله برق ریشه مشکالت 
را بایــد لمــس کنیم، تصریــح کرد: در کشــور باید 
سرمایه گذاری شــود. اگر تولید در بخشی می خواهیم، 
باید ســرمایه گذاری شــود. اگر در بخش کشاورزی یا 
صنعت، تولید خاصی مدنظر ماست، باید سرمایه گذاری 
شود. ســرمایه گذاری از اصول اساســی است. بدون 
ســرمایه و با دست خالی نمی شود کاری کرد. می شود 

شعار بدون محتوا.
وی با طرح این ســوال که چرا سرمایه به اندازه کافی 
نمی تــوان در بازار ایران آورد؟ خاطرنشــان کرد: این 
مســئله باید به مردم توضیح داده شــود. ۲۰۰، ۳۰۰ 
میلیارد طرح آماده سرمایه گذاری داریم؛ چه در مسئله 
آب، چه در مسئله برق، چه در مورد تصفیه آب، چه در 
فوالد، آلومنیوم، پتروشیمی و... طرح های زیادی وجود 
دارد که مورد مطالعه قرار گرفته و جانمایی هم شده اند.

رییس جمهــوری با بیــان اینکه در داخــل برخی از 
مشــکالت را می شــود حل و فصل کرد، ابراز داشت: 
اگر همه دســتگاه ها هماهنگ شــوند، این کار شدنی 
است. امیدواریم از ۱۲ مرداد ماه به بعد این هماهنگی 
و همســویی ایجاد شــود، اگرچه عده ای از شغل شان 
می افتند، چراکه انتقــادات عجیب و غریبی می کردند 
ولــی از آن تاریخ بــه بعد همه از یــک جناح و تفکر 

می شوند.
روحانی گفت: باید مساله FATF را نهایی کنیم. روابط 
ما بــا بانک های دنیا تا مســاله »اف.ای.تی.اف« حل 
نشــود، امکان پذیر نیست. وقتی که نفت می فروشید، 
۳۸ درصــد پول ایــن نفت به صندوق توســعه تعلق 
می گیرد و آن پول صرف توســعه می شود. حاال که در 
جنگ اقتصادی پیروز شــدیم، بایــد تحریم را برداریم 
و »اف.ای.تی.اف« را نهایی کنیــم. به نظرم اف.ای.

تی.اف دست خودمان است و همین فردا می توانیم این 
مساله را حل کنیم.

تعطیلی ادارات دولتی در پنجشنبه تا پایان مردادماه
بــا تصویب هیات وزیران، با توجــه به کمبود برق در 
هفته جاری و ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش های 
ضروری کشور از جمله بخش خانگی، ادارات و سازمان 
های دولتی در تهران و سراســر کشور تا پایان مرداد 

ماه، در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.

صنایــع  ملــی  شــرکت  مدیــره  هیــات  عضــو 
ــادرات کل  ــوع ارزش ص ــت: مجم ــیمی گف پتروش
 ۲.۷ پتروشــیمیایی  محصــوالت  ارزش  زنجیــره 
ــن  ــوده کــه ســه هزار دالر در هــر ت ــارد دالر ب میلی
ایجــاد ارزش افــزوده کــرده اســت، بــه ایــن ترتیــب 
در مقابــِل حداکثــر یک هــزار دالر در هــر تــن 
ــر ارزش  ــه براب ــام، س ــوالت نیمه خ ــروش محص ف

ــت. ــده اس ــاد ش ــزوده ایج اف
ایرنــا،  از  نقــل  بــه  و  اتفاقیــه  گــزارش  بــه 
همایــش  روز  دومیــن  در  بیــات   عبدالحســین 
بین المللــی توســعه صــادرات صنایــع پلیمــری 
ــن و  ــور روش ــت کش ــز موفقی ــه رم ــان اینک ــا بی ب
ــزود:  ــت، اف ــاد اس ــری اقتص ــازی جهت گی شفاف س
تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه اقتصــاد بــه ســمتی 
هدایــت شــود کــه اقتصــاد به جــای اینکــه »متکــی 
بــر نفــت« باشــد، مبتنــی بــر نفــت شــود و فعالیــت 
صنایــع تکمیلــی از مصادیــق همیــن اصــل اســت.

وی گفــت: قــرار نیســت نفــت را بــه عنــوان طــالی 
ســیاه اســتخراج کنیــم و بــه دیگــران بدهیــم تــا آن 
ــزوده  ــد، ارزش اف ــل کنن ــه طــالی ســفید تبدی را ب

طــالی ســفید بســیار بیشــتر از طــالی ســیاه 
اســت، بنابرایــن بایــد نفــت توســط فعــاالن صنایــع 
تکمیلــی بــه طــالی ســفید تبدیــل شــود تــا همــه 

بشــریت از آن منتفــع شــوند.
بیــات ســه حلقــه اصلــی را در زنجیــره پتروشــیمی 
تعریــف کــرد کــه شــامل حلقــه پایــه مثــل 
مــواد پایــه بــرای تولیــد گریدهــای مختلــف، 
حلقــه میانــی )پتروشــیمی ها( و حلقــه تکمیلــی 
یــا نهایــی )همــان تولیدکننــدگان محصــوالت 
پلیمــری( می شــود.وی ادامــه داد: در کنــار ایــن 
مقولــه، مزایایــی مثــل اشــتغال زایی ۷۵۰ هــزار 
نفــری، تــاب آوری اقتصــادی و غیــره را نیــز بایــد 
ــه  ــا آنچ ــه ب ــچ وج ــه هی ــه ب ــت ک ــر گرف در نظ
در حــوزه میان دســت صــادر مــی شــود، قابــل 
مقایســه نیســت.عضو هیــات مدیــره شــرکت ملــی 
صنایــع پتروشــیمی اضافه کــرد: البتــه شــاید برخــی 
صاحبــان صنایــع در مقابــل جلوگیــری از صــادرات 
ــی از  ــود برخ ــرا س ــد، زی ــت کنن ــام مقاوم ــواد خ م
ــل  ــی مث ــر عوامل ــیمی ها از صــادرات به خاط پتروش
ــی  ــرخ تســعیر ارز اســت و ســود عملیات ــی ن بی ثبات

ارزش  ســودآوری ها  چنیــن  ایــن  کــه  نیســت 
ــدارد. ــی ن چندان

ــع  ــی صنای ــه وی، یکــی از مشــکالت اصل ــه گفت ب
تکمیلــی نبــود فرماندهــی واحــد اســت و مــا بایــد 
نهضــت توســعه صنایــع تکمیلــی را در کشــور 
شــکل دهیــم کــه شــاید نتایــج آن در بخــش 
ــد  ــن بای ــد، همچنی ــبه نباش ــل محاس ــتغال قاب اش
ــه روزی  ــا و ب ــدی، پوی ــی ج ــت های حمایت سیاس

ــم. ــاد کنی ایج
بیــات افــزود: انتظــار مــی رود فعــاالن ایــن صنایــع 
بــا  امــروز،  در شــرایط ســخت کشــور ماننــد 
صــادرات صنایــع تکمیلــی به جــای صــادرات مــواد 
خــام و تبدیــل یــک دالر بــه ســه دالر و بازگشــت 
ــن  ــور را تامی ــای ارزی کش ــور، نیازه ــه کش آن ب
کننــد.وی خاطرنشــان کرد: هــر کــس به دنبــال 
ــره  ــد زنجی ــالش کن ــد ت ــران اســت بای ــی ای آبادان
ــد و از  ــعه ده ــی را توس ــره نهای ــا زنجی ــی ی تکمیل
ــت و  ــده میخواهــم در تقوی ــی و آین مســووالن فعل
ــی  ــع تکمیل ــعه صنای ــه از توس ــت همه جانب حمای

ــد. ــت نکنن ذره ای غفل

وزیـر نیـرو بـا تاکیـد بـر اطالع رسـانی دقیـق درباره 
جـداول خاموشـی گفت: بـه غیر از مـوارد اضطراری، 
بـدون  مـردم  بـه  خاموشـی  اعمـال  پـس  ایـن  از 
برنامه ریـزی پذیرفتنـی نیسـت و نهایت تـالش باید 
بـرای جلوگیـری از بروز خاموشـی در بخـش خانگی 

بکار بسـته شـود.
وزیـر نیـرو بـا حضـوردر سـتاد فرماندهـی پیـک بار 
۱۴۰۰، نحـوه اجـرای برنامـه هـای مدیریـت بـار و 
تامیـن بـرق مشـترکان را مـورد نظـارت و تاکید قرار 

داد.
رضـا اردکانیـان در ایـن حضور کـه سـاعت ۱ بامداد 
چهارشـنبه صـورت گرفـت، در گفـت وگو بـا مدیران 
عامـل شـرکت هـای بـرق سراسـر کشـور، جزئیـات 

تصمیـم هـای روز گذشـته در هیـات دولـت و بازدید 
معـاون اول رئیـس جمهـور از مرکـز دیسـپاچینگ را 

کرد. تشـریح 
وی  بـا تاکیـد برایـن کـه نهایـت تـالش بایـد برای 
جلوگیـری از بـروز خاموشـی در بخـش خانگـی بکار 
بسـته شـود،گفت: در ایـن روزهای کرونایـی اهمیت 
اسـتمرار تامیـن بـرق بیمارسـتان ها و مراکز حسـاس 
و حتـی خانه هـای مـردم بسـیار مهـم و خـط قرمـز 

ست. ما
اردکانیـان افـزود: شـرکت های توزیع برق در سراسـر 
جـداول  کافـی  دقـت  بـا  هسـتند  موظـف  کشـور 
احتمالـی خاموشـی را منتشـر و بـه صورت گسـترده 
در رسـانه ملـی و کانـال هـای ارتباطـی بـا مـردم 

منتشـر کننـد.

مـوارد  جـز  بـه  پـس،  ایـن  از  گفـت:  نیـرو  وزیـر 
اضطـراری، اعمال خاموشـی بـه مردم ،بـدون برنامه  
شـرکت های  عامـل  مدیـران  و  نیسـت  پذیرفتنـی 
توزیـع بایـد به صـورت دقیـق و منظم بـرای اجرای 

آن نظـارت کامـل داشـته باشـند.
اردکانیـان خاطرنشـان کـرد: مدیـران هـم بـا حضور 
در رسـانه هـا و گفـت وگـو با مـردم، ضمن تشـریح 
وضعیـت بـرای آنـان، صـدای مـردم را نیز بشـنوند.

بـه گـزارش اتفاقیـه و بـه نقـل از  ایرنـا،  در ایـن 
نشسـت شـبانه، همایـون حایـری معـاون وزیـر نیرو 
زاده  متولـی  وانـرژی،  محمدحسـن  بـرق  امـور  در 
رخشـانی  غالمعلـی  و  توانیـر  شـرکت  مدیرعامـل 
مهـر معـاون هماهنگـی توزیـع توانیـر نیزبـه صورت 

جداگانـه بـه ارائـه گـزارش پرداختنـد.

دبیــر انجمن تولیدکنندگان لــوازم صوتی و تصویری 
کشــور با اشــاره به واردات روزانه نزدیک به ۲ هزار 
دستگاه تلویزیون قاچاق به کشور، گفت: تولیدکنندگان 

داخلی توان رقابت با محصوالت قاچاق را ندارند.
محمدرضا شــهیدی افزود: در سه ماهه نخست امسال 
بیش از ۴۵۰ هزار دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد 
که در هم ســنجی با پارسال رشد ۳۵ درصدی را نشان 
می دهد.بــه گفته این مقام صنفــی، حدود ۱۵۰ مدل 
تلویزیون در انــدازه های مختلف از ۳۲ تا ۷۵ اینچ در 
کشور تولید می شود و ۱۴ کارخانه با برندهای مختلف 

در این زمینه مشغول به فعالیت هستند.
وی، قاچــاق را مهمتریــن معضــل کنونــی صنعت 
تلویزیون سازی کشور عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید 
این محصول سالیانه سه میلیون دستگاه است، در حالی 

که تولید عملی به ۱.۵ میلیون دستگاه می رسد.
شهیدی ادامه داد: با توجه به مصرف سالیانه ۲.۲ تا ۲.۴ 
میلیون دســتگاهی تلویزیون، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه 
)روزانه نزدیک به ۲ هزار دستگاه( از نیاز بازار از طریق 

قاچاق تامین می شود.
وی بــا یــادآوری پرداخت انــواع مالیــات بر ارزش 
افزوده، مالیــات تکلیفی، مالیات بر ســود، مالیات بر 

فــروش، همچنین عــوارض دولتی، ســود گمرکی و 
بیمه، تصریح کرد: تولیدکننــدگان داخلی توان رقابت 
با قاچاقچیــان که هیچ یک از این مــوارد را پرداخت 

نمی کنند را ندارند.
دبیــر انجمن تولیدکنندگان لــوازم صوتی و تصویری 
کشــور ادامه داد: امروز قاچاقچیان، ضمن خارج کردن 
اقالم یارانه ای کشور همچون سوخت، دارو، کاالهای 
اساســی و غیره از مرزهــا، اقالمی نظیــر تلویزیون 
به کشــور وارد می کنند، یعنی »قاچاق دوســر« انجام 
می دهنــد بنابراین واردات قاچاق بــا ارزی به مراتب 

ارزان تر از دالر نیمایی تولیدکنندگان تمام می شود.
وی از وفــور لوازم خانگــی قاچــاق در بازارها به ویژه 
بازارهای پایتخت و ضعف نظارت ها در این زمینه انتقاد 
کــرد و گفت: از آنجایی که قاچاچیان کاالهای خود را 
به مردم فروخته و ریال دریافت می کنند، تراکنش  های 

بانکی شان هم قابل رصد است.
شهیدی بیان داشت: ارسال روزانه هزاران پیامک خرید 
لوازم خانگــی ارزان از بانه و دیگر شــهرها به مردم و 
فعالیت شــدید واردکنندگان قاچاق در فضای مجازی، 
داللت بر همین موضوع دارد و بر این اســاس، انتظار 
نظارت بیشتری از سوی دستگاه های ذی ربط به منظور 

حمایت از تولید ملی داریم یا دست کم باید شرایط برای 
تولیدکنندگان داخلی رقابتی تر شود.

وی پیش بینی کرد:  در حوزه تولید تلویزیون امســال با 
جهشی ۳۰ درصدی در مقایسه با سال 99، بین ۱.۶ تا 
۱.۷ میلیون دستگاه از این محصول تولید شود که البته 
تحقق این مهم، منوط بــه تامین ارز برای خرید مواد 

اولیه و همچنین مبارزه با قاچاق است.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، ســال گذشته بیش 
از ۱۵ میلیون دســتگاه لوازم خانگی در کشور تولید شد 
که این میزان تولید در مقایســه با ســال 9۸ رشد ۷۸ 

درصدی داشته است.
برای سال ۱۴۰۰، رشد تولید معقول و منطقی بین ۱۰ 
تا ۱۵ درصدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برای صنعت لوازم خانگی در نظر گرفته شده است.
پیشــتر »کیوان گردان« مدیرکل صنایع برق، فلزی و 
لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
پارسال ۲۰۰ میلیون دالر صادرات لوازم خانگی محقق 
شــد که این رقم در ســال جدیــد ۶۰۰ میلیون دالر 

هدف گذاری شده است.
امســال از ســوی رهبر معظم انقالب به سال »تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری شده است.

سخنگوی صنعت برق از افزایش واردات برق به کشور 
تا ۶۵۰ مگاوات خبــر داد و گفت: در حال حاضر برق 
از ترکمنستان، ارمنســتان و آذربایجان به کشور وارد 

می شود.
مصطفی رحبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت صــادرات برق نیز اظهار کرد: در حال 

حاضر میزان صادرات برق صفر است و تنها حدود ۵۰ 
مگاوات به افغانستان صادر می کنیم.

وی روز گذشــته نیــز اعالم کرد کــه در حال حاضر  
نیروگاه های کشــور توان تولید ۵۴ هزار مگاوات برق 
را دارند، در حالی که نیاز مصرف رکورد بسیار سنگین 
و بزرگــی را ثبت کرد و به ۶۶ هــزار و ۲۵۰ مگاوات 
رســیده که نسبت به اوج بار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ 

مگاوات و نســبت به روز مشابه سال گذشته ۱۰ هزار 
مگاوات بیشتر است.

به گفته ســخنگوی صنعت بــرق باوجود کمک های 
صنایع، کشــاورزان و همه مشــترکان در برنامه های 
مدیریــت بار، تولید نیروگاه ها بــه دلیل کاهش منابع 
آبی، پاسخگوی نیاز مصرف نیست و مجبور به اعمال 

خاموشی برنامه ریزی شده در بخش خانگی هستیم.

وزیر اقتصاد اعالم کرد:
رشد ۲۴ درصدی درآمدهای مالیاتی

روحانی در جلسه هیات دولت؛

بدون سرمایه و با دست خالی نمی  شود کاری کرد

 عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح کرد:

رشد ۳ برابری ارزش افزوده با توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی

وزیر نیرو:
تالش باید برای جلوگیری از بروز خاموشی در بخش خانگی 

به کار بسته شود

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور:

روزانه ۲ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق به کشور وارد می شود

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق در کشور

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد:

فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار 
میلیارد رسید

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به 
اینکه قانون پایانه های فروشــگاهی تا 
پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی 
خواهد شــود گفت: هم اکنون با فراهم 
شدن زیرســاخت ها حدود یک میلیون 
دســتگاه کارتخوان به ســازمان امور 

مالیاتی متصل شده است.
امیــد علی پارســا  در همایش »نقد و 
بررســی مالیات بر عایدی ســرمایه«، 
اظهار داشت: زمانی که قانون پایانه های 
فروشگاهی ابالغ شد امکانات و نیروی 
انســانی کافی برای آن در نظر گرفته 
نشــده بود و در سازمان امور مالیاتی با 
همین نیروی انسانی و امکانات محدوِد 
موجود برای اجرای این قانون، یک کار 
جهادی صورت گرفــت. در نتیجه این 
تالش ها اجرای ایــن قانون طی چهار 
فاز تا پایان سال ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد 

شد.

وی افــزود: در مرحلــه اول هم اکنون 
حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به 
سازمان امور مالیاتی متصل شده است. 
در حال حاضر در پایان هر روز ۲۰ هزار 
رکورد در سازمان مالیاتی ثبت می شود. 
در فاز بعــدی همه زیر ســاخت های 
نرم افزاری و ســخت افزاری اجرای این 
قانــون فراهم خواهد شد.پارســا ادامه 
داد: تاکنون از مؤدیان درخواســت می 
شــد که اظهارنامه های مالیاتی خود را 
در یک بازه زمانی مشخص به سازمان 
امور مالیاتی تحویــل بدهند، اما هدف 
این اســت که در نهایــت و با اجرایی 
شدن قانون پایانه های فروشگاهی این 
ســازمان مالیاتی باشــد که اظهارنامه 

مالیاتی مودیان را به آنها ارائه دهد.
هفته مالیات و ضرورت فرهنگ سازی 

مالیاتی
رئیس ســازمان مالیاتی ضمن تبریک 

هفته مالیات اظهار داشت: در این هفته 
باید بر ارتقای فرهنگ مالیاتی کشــور 
تمرکز داشته باشیم. هدف سازمان امور 
مالیاتی حداکثر کردن تمکین دواطلبانه 

و صادقانه مودیان است.
وی ادامــه داد: انجام تغییرات همه گیر 
و جامــع در نظام مالیاتی نیازمند فراهم 
شدن مجموعه ای از زیرساخت ها است. 
یعنی اجــرای قانون مهمی مانند قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
باید فضای اداری، اجتماعی و فرهنگی 
آمــاده شــود و بدون این امــر قابلیت 
اجرا نخواهد داشــت. بعــالوه، اجرای 
این قانون نیازمنــد اجماع و همکاری 
قطعی ســه قوه، یعنی مجلس، دولت و 
قوه قضائیه اســت.البته در این راه صدا 
و سیمای ملی، رسانه ها و حتی اصناف 
باید با ســازمان مالیاتی همراهی  و به 
فرهنگ سازی الزم در راستای عملیاتی 

شدن این قانون کمک کنند.
معــاون وزیــر اقتصاد اظهار داشــت: 
مالیات ستانی، عنصر مشارکت  شاخص 
حاکمیت و مردم است. ۲۰ تا ۲۵ درصد 
درآمدهای مالیاتــی در اختیار حاکمیت 
قرار می گیــرد و اگر این طور نباشــد 
دولــت نمی تواند جامعــه را اداره کند. 
سیاســت گذاری ها  باید  دیگر  از طرف 
طوری باشد که مردم نهایت مشارکت 
 و همــکاری را با نظام مالیاتی داشــته

 باشند.
وی گفت: در مقایســه با کشــورهای 
توسعه یافته نســبت درآمد مالیاتی به 
تولید ناخالص داخلی پایین اســت. این 
نرخ در برنامه ششــم توسعه ۱۰ درصد 
این درحالی  هدف گذاری شده اســت. 
اســت که عدد واقعــی پایین تر از این 
کشورهای  در  همچنین  اســت.  هدف 
پیشــرفته این رقم  بــاالی ۱۵ و حتی 

۲۰ درصد اســت. بــرای اینکه بتوانیم 
یک درصد این نــرخ را افزایش دهیم 
نیازمنــد این هســتیم کــه ۱۸ درصد 
مالیات بیشــتری بگیریم. بنابراین، این 

کار، آسان نیست.
درکشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 

شکاف مالیاتی داریم
پارسا ضمن اشــاره به این موضوع که 
ضروری اســت بین ظرفیت مالیاتی و 
فرار مالیاتی تفاوت قایل شــویم اظهار 
داشــت: گفته می شــود که ما در حال 
حاضــر ۱۰۰ هزار میلیــارد تومان فرار 

مالیاتی در کشــور داریم. به این نکته 
باید توجه کــرد که ۵۰ درصد این رقم 
فــرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از 
مالیات اســت. مجموع این دو  میزان 
شــکاف مالیاتی در کشــور را نشــان 

می دهد.

به گــزارش اتفاقیه و به نقــل از  ایرنا 
همایش »نقد و بررسی طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه« هم اکنون با همکاری 
اقتصادی و سازمان  امور  پژوهشــکده 
امــور مالیاتــی کشــور در وزارت امور 

اقتصادی و دارایی در جریان است.
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پاسخ ابطحی به انتقادات از رئیس دولت اصالحات درخصوص انتخابات
یک چهره سیاســی اصالح طلب گفت: اگر اصالح طلبی انسجام را به این معنی 
بدانــد که جامعه به کجا رســیده و مبانی خود را نو کــرده و اصالحات خود را از 
اصالحات جاری که به بن بست رسیده، ترمیم کند یا به نوعی به دنبال اصالحات 
ســاختاری باشد، این احتمال می رود که مجددا مرجعی در جامعه باشند. »محمد 
علی ابطحی«، فعال سیاسی اصالح طلب، در گفت و گو با برنا، در رابطه با انتقاد 
برخی در مورد اشتباه »خاتمی« در انتخابات و تکرار او اظهار کرد: جریان اصالح 
طلبی حتی اگر به بن  بست هم بخورد نمی تواند مسیرش را از صندوق رای جدا 
کند و باید تالش کند مسیر اصالح طلبی را باز کند تا صندوق تأثیر گذار باشد اگر 
ما این را مشی اصالح طلبی بدانیم، به طور طبیعی خاتمی از چارچوب خود خارج 
نشده است. نکته قابل توجه دیگر این است که جامعه اصالح طلبانه تر از اصالح 
طلبان پیش رفت و حس کرد مسیر صندوق باز شدنی نیست و خواست تا مخالفت 
خود را با ممانعت از اصالح طلبی با رای ندادن انجام بدهد که امری پیشروتر بود. 
ولی طبیعتا یک رهبر سیاســی نمی تواند مســیر متفاوت تری برای خود انتخاب 
کند اگر که به حوزه اصالحات پایبند باشــد.ابطحی با بیان اینکه حمایت اصالح 
طلبان از همتی آســیبی به این جریان وارد نکرده است، ادامه داد: برای شرکت و 
حضور موثر در انتخابات ۱۴۰۰ شــورای سیاستگذاری اقدام کرد و ما ۱۰ کاندیدا 
داشــتیم و شــاید اگر با کاندیدا خودمان وارد انتخابات می شــدیم، شکست می 
خوردیم ولی کاندیدا ما حذف شد و نزدیک بودن کاندیداهای تایید شده به اصالح 
طلبان موجب شد برخی از آنها حمایت کنند و این اقدام هم هیچ اشکالی نداشت.

نظر یک اصولگرا درباره دیدار رئیسی و برخی افراد اصالح طلب
کوشکی با اشاره به دیدار سید ابراهیم رئیسی و برخی افراد اصالح طلب گفت: این 
موضوع اشکالی ندارد؛ اما اگر رییسی به دنبال جمع آوری نظریات و دیدگاه هاست 
به طور طبیعی نظرات احزاب اصالح طلب گره ای از مشکالت آقای رئیسی را باز 
نخواهد کرد، زیرا مملکت هشــت سال در دستان اصالح طلبان بوده است و آنها 
اگر نظر مساعدی داشتند، طبعا اجرا می شد، بنابراین اولویت مشورت قطعا باید با 

نیروهای انقالبی باشد.

صحت انتخابات شورای اسالمی شهر تهران تایید شد
رئیس ستاد انتخابات استان تهران از تأیید صحت انتخابات شورای اسالمی شهر 
تهران توسط هیات نظارت این شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری تهران، شکراهلل حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران در مورد 
تایید صحت انتخابات اظهار داشــت: بر اساس نامه ارسالی از هیات نظارت شهر 

تهران به فرمانداری تهران صحت انتخابات شورای شهر تهران تایید شد.

هاشمی طبا: روحانی و جهانگیری مدام در حال ماله کشیدن هستند
این فعال سیاســی اصالح طلب در پاسخ به اینکه عملکرد جهانگیری را مجموعا 
چطور ارزیابی می کنید، گفت: »متاسفانه شرایط مملکت ما طوری نیست که راحت 
بتوان درباره عملکرد افراد قضاوت کرد. به هر حال یکســری از مســائل از اختیار 
آنان خارج است. مثال همین قضیه برق که االن با آن درگیر هستیم. نه وزیر نیرو 
مقصر اســت و نه معاون اول. مقصر کل سیستم است که مسائل این وزارتخانه را 
حل نکرده و نتوانسته سرمایه گذاری کند، مصرف باال رفته، این همه ماینر کشف 

شــده و ... . بنابراین نمی توان فوری هر کاری که انجام نشده را نقطه ضعف یک 
فرد دانســت. با وجود این، معتقدم که عملکرد آقــای جهانیگری مجموعا راضی 
کننده نبوده اســت.« وی توضیح داد: »مشــکالت و مســائل به قدری است که 
گاهی افــراد نمی توانند کاری را از پیش ببرند، منتها وقتی که نمی توانند باید این 
را بگویند و کنار بروند. نمی شود هم باشند و هم نتوانند کاری انجام دهند. اشکال 
بزرگ آقای روحانی و آقای جهانگیری این اســت که زبانشان بسته است، با مردم 

روراست صحبت نمی کند و مدام در حال ماله کشیدن هستند.«

اولین مهمان خارجی دولت رئیسی مشخص شد
وزیر خارجه ژاپن قصد دارد اواسط مردادماه برای دیدار با مقام های دولت آیت اهلل 
رئیسی و تأکید بر تمایل توکیو برای تقویت روابط دوستانه با جمهوری اسالمی، به 
تهران ســفر کند.خبرگزاری »ان اچ کی« ژاپن امروز )چهارشنبه( گزارش کرد که 
»موتگی توشیمیتسو« وزیر امور خارجه ژاپن اواسط ماه آگوست )اواسط مردادماه( 
برای دیدار با مقام های ارشــد دولت آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« رئیس جمهور 
منتخب جمهوری اســالمی ایران به تهران سفر خواهد کرد.ان اچ کی در گزارش 
خود در خصوص ســفر این مقام ژاپنی نوشــت که موتگی قصد دارد در این سفر 
از مقام های ارشد جمهوری اســالمی ایران درخواست کند تا نقش سازنده ای در 
تالش هــا برای کاهش تنش ها و برقراری صلح در غرب آســیا ایفا کند. آن طور 
که در این گزارش آمده اســت، وزیر خارجه ژاپن همچنین قصد دارد تمایل توکیو 
برای تقویت دوستی سنتی و قدیمی با جمهوری اسالمی ایران را نیز اعالم کند.

پیش بینی ظریفیان از آینده تعامل رئیسی با اصالح طلبان
غالمرضا ظریفیان، فعال سیاســی درباره این موضوع به »نامه نیوز« گفت: »باید 
اجازه داد که انســجام ملی در کشــور شــکل بگیرد و اگر چانه زنی با گروه های 
مختلف برای منافع ملی رخ می دهد، باید از آن اســتقبال صورت بگیرد و به نظر 
من گفت وگو با جناح های مخالف می تواند فرای اصالح طلبان و اصولگرایان باشد 
و نظرات اساتید دانشگاه، فعاالن اجتماعی و هنرمندان هم گرفته شود. به هر حال 
این رویکرد از سوی آقای رئیسی مثبت است و نیازی نیست با نگاهی منفی با آن 
روبه رو شویم«.او ادامه داد: »حاال باید دید که آیا رویکرد تعاملی با نیروهای منتقد 
اســتمرار خواهد داشت یا نه؟ از یک  سو باید مشاهده کرد که دولت آقای رئیسی 
در این مسیر چه قدر ثابت قدم است و اینکه آیا تعامل با گروه های مختلف ادامه دار 
خواهد بود یا نه و از سوی دیگر باید دانست که به دلیل بی اعتمادی گسترده مردم 
به سیاست حتما استقبال عمومی از این دست تعامل ها با مالحظات و احتیاط هایی 
همراه می شود. در نهایت هنوز مشخص نیست که تعامل آقای رئیسی با منتقدان 

چه قدر واقعی است.«
این فعال سیاســی اصالح طلب درباره تجربه تاریخــی از تعامل های بین جناحی 
بیان کرد: »واقعیت های سیاســی جامعه و البته تجربه زیســته نشان می دهد که 
چنیــن تعامل هایی تــداوم نمی یابد زیرا وقتی یک دولتی ســر کار می آید، جناح 
حامی اش انتظاراتی دارد که باید به آنها عمل شــود. واقعیت این اســت که نگاه 
ملی به موضوعات در کشــور ما ضعیف اســت. اکنون هیچ جناحی نمی تواند ادعا 
کند که مای اصالح طلب یا مای اصولگرا می توانیم همه مشکالت را حل کنیم و 
اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، توهمی بیش نیست؛ بنابراین امروز نیاز داریم 

کــه دولت از همه ظرفیت ها در همه جناح ها اســتفاده کند و از همه برنامه بگیرد 
اما متأســفانه عرض کردم که چنین نگاهی به دلیل جناح بازی ها به انزوا می رود 
و همه چیز ایدئولوژیک و به حق و باطل تقســیم می شود«. او در پایان در پاسخ 
به این پرسش که اگر رئیســی بخواهد بیش از این با اصالح طلبان ارتباط داشته 
باشــد و حتی بخواهد از آنها در دولتش استفاده کند، آیا با اصولگرایان به مشکل 
برمی خورد یا نه، گفت: »من باور دارم آقای رئیسی حاضر نمی شود از اصالح طلبان 
در دولتش استفاده کند و تعامل او با اصالح طلبان در حد همین رایزنی ها می ماند؛ 
اما اگر بــه فرض محال او اصالح طلبــی را وارد دولت کند، حتمــا اصولگرایان 
برنمی تابند و علیه آقای رئیسی و دولتش موضع می گیرند. از این سو اصالح طلبان 
به دلیل مبهم  بودن فضای سیاســی به راحتی تن به همکاری همه جانبه با دولت 
آقای رئیســی نمی دهند و اگر به فرض درخواستی برای همکاری باشد، با تأمل با 

آن مواجه می شوند.«
داستان اعزام یک سفیر

در اوایل هفته جاری به صورت رســمی اعالم شــد که محســن بهاروند، معاون 
حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در انگلیس 
عازم لندن شــده است و او روز گذشته اســتوار نامه خود را تقدیم ملکه انگلیس 
کرد.در پی انتشــار این خبر، برخی از رســانه ها با انتشار اخباری مدعی شدند که 
محمد جواد ظریف در روزهای پایانی حضور خود در وزارت امور خارجه در کسوت 
ریاست دستگاه دیپلماسی کشور دست به انتصاباتی خارج از عرف زده و در همین 
چارچوب با عجله اقدام به انتصاب محســن بهاروند به عنوان ســفیر جدید ایران 
در انگلیس کرده و این اقدام در راســتای چوب الی چرخ گذاشتن دولت سیزدهم 
انجام شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر اساس اعالم مقامات 
وزارت خارجه، محســن بهاروند از ده ماه پیش یعنی مهر ســال ۱۳99 از ســوی 
وزارت خارجه ایران به عنوان جانشــین حمید بعیدی نژاد و ســفیر جدید ایران در 
لنــدن پس از طی کردن مراحل داخلی این موضوع به وزارت امور خارجه انگلیس 
معرفی شــده بود و در این مدت دســتگاه وزارت خارجه منتظر طی شــدن روند 
قانونی و دیپلماتیک این موضوع از سوی کشور میزبان بوده است .در همین راستا، 
ســخنگوی وزارت خارجه نیز پیش از این اعزام در پاسخ به سوالی درباره معرفی 
سفیر جدید ایران در انگلیس با توجه با مشخص شدن نام سفیر جدید انگلیس در 
ایران گفته بود: درباره تبادالت سفرا همه آن چه انجام شده مربوط به سال گذشته 
است و چندین ماه است صدور ویزا و آگرمان  در دستور کار بوده است و زمانی که 

اعزام نهایی شود، اطالع رسانی می کنم.

درخواست خواهر بابک خرمدین برای ابطال پرونده یک فیلم
خواهر بابک خرمدین در پی انتشار خبرهایی درباره تولید مستندی درباره برادرش، 
از رئیس ســازمان ســینمایی وزارت ارشاد درخواســت کرد پروانه ساخت مستند 
»پدرکشــتگی« باطل شود . آذر )آزیتا( خرمدین در متنی در این باره نوشته است: 
»صبح شــنبه از طریق اخبار خبرگزاری ها مطلع شدم مستندی با موضوع حادثه 
ناگواری که برای خانواده ام پیش آمده و درباره قتل برادرم بابک خرمدین و ابعاد 
روانشــناختی و جامعه شناختی آن از سازمان ســینمایی وزارت محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی پروانه ساخت دریافت کرده است. این در حالی است که سازندگان 
حتی به خودشــان زحمت نداده اند با من یا برادرم تماس بگیرند و اطالعی بدهند 
و اجــازه یا رضایت مان را جویا شــوند در عوض بدون اینکــه خانواده در جریان 

باشــند، پروانه ســاخت گرفته و خبرش را هم رســانه ای، نام فیلم را انتخاب در 
موردش گفتگو و اعالم کرده اند در گروه سینماهای هنر و تجربه هم اکران خواهد 
شد. آن را در صفحه شــخصی اینستاگرام خودشان هم گذاشته و با سیل تبریک 
فالوورهایشان هم مواجه شــده اند. در خبرها نام آقای امیر سیدزاده کنار نام خانم 
دیگری که تا به حال اسمش را هم در فضای سینما نشنیده ام به عنوان تهیه کننده 
قید شده است. در تماس نماینده ام با سازمان محترم سینمایی به ما اعالم شد که 
اگر رضایت خانواده نباشد، پروانه ساخت را باطل می کنیم. اما سوال من اینجاست 
که چطور موقع صدور پروانه ســاخت از ایشان رضایت خانواده را نخواسته اند؟ اگر 
رضایت ما الزم و واجب است چطور بدون رضایت کتبی ما و مقام محترم قضایی 
پروانه ســاخت صادر و بعد خبرش رسانه ای شده اســت که حال ما باید خودمان  
اتفاقی متوجه این قضیه شــویم و در این روزهای سخت بعد از آن اتفاق، برویم و 

با پیگیری پروانه ساخت فیلم مستندی درباره برادرم و خانواده ام را باطل کنیم؟

یک نماینده: مجموع واکسن خارجی و داخلی هم جوابگوی جمعیت کشور نیست
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز امیدواری 
در ســرعت گرفتن واکسیناسیون کرونا تصریح کرد: ۱۲۰ میلیون دز واکسن مورد 
نیاز کشور است که مجموع واکسن خارجی و داخلی هم جوابگوی تامین این تعداد 
دز نیست. جلیل میرمحمدی میبدی درباره کند بودن روند واکسیناسیون در کشور 
اظهار داشــت: اینکه می گویند در کشور شش واکسن تولید می شود خالف است. 
توجه داشته باشید که دو واکسن به صورت اضطراری اجازه تولید انبوه را گرفته اند؛ 
یعنی در حالی که در فاز ســوم مطالعه بالینی بودند و با توجه به اینکه نزدیک به 
۲۰ هزار نفر واکســن را زدند و هیچ گونه عارضه ای در آن ها مشــهود نبود، اجازه 
تولید واکسن به آن ها داده شد. واکسن کو برکت و پاستور دو واکسنی هستند که 

اجازه تولید انبوه را گرفته اند.

اگر مشکالت اقتصادی حل نشود، امنیت جامعه مورد تهدید قرار می گیرد
داریوش قنبری با تاکید بر این که طبقه متوســط جامعه در حال حذف شدن است، 
خاطرنشــان کرد: واقعیت این است که طبقه متوسط به دلیل مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی در کشــور، در حال نابودی اســت. امروزه اثری از طبقه متوسط در 
جامعه دیده نمی شــود. متاسفانه طبقه متوســط به طبقه پایین جامعه نزول پیدا 
کرده اســت. دولت ســیزدهم باید به طبقات متوسط و حقوق بگیران و کارمندان 
توجه ویژه داشته باشــد تا حداقل به سطح یک زندگی معمولی نزدیک شوند. به 
هر حال شــرایط بسیار دشــواری در انتظار دولت آقای رئیسی است. وی در ادامه 
گفت: بازســازی اقتصاد کشور کاری بسیار دشوار است و اگر شرایط کنونی کشور 
را به شــرایط بعد از جنگ هشت ســاله با عراق تشبیه کنیم، به بی راهه نرفته ایم. 
به هر حال روشــن است که خســارات و خرابی های یک جنگ نظامی را نداریم 
اما خســارات و خرابی های یک جنگ تمام عیار اقتصادی را شاهد هستیم. در این 
زمینه باید مبحث اشــتغال جوانان مورد بررسی جدی قرار گیرد. قنبری در پایان 
افزود: برخی از شــعارهای اقتصادی که در روزهای انتخابات مطرح شدند، اکنون 
وقت عمل کردن به این شعارهاست. رئیس جمهور منتخب باید با یک برنامه ریزی 
دقیق و حســاب شــده در صدد حل مشکالت کنونی کشــور برآید. اگر مسائل و 
مشــکالت اقتصادی حل نشــوند، راه برای به وجود آمدن بحران های سیاسی و 

اجتماعی باز و امنیت جامعه تهدید می شود.

میز خبر
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مانــور درمان اضطراری روز ســه شــنبه )۱۵ تیر( در ۱۱ 
روستای زلزله زده جوشقان، پیشی دره، کالته حاج رحمت 
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قزل حصار علیا و سفلی، شورک و برزنه از توابع شهر گرمه 
به طور همزمان برگزار شد. در این مانور مبلغ ۲۰۰ میلیون 
ریــال دارو تهیــه و در صورت نیاز به صــورت رایگان به 
بیماران اهدا شد. همچنین خدماتی از قبیل ویزیت پزشک 
عمومی، روان شــناس، ماما، بهداشــت تغذیه و خدمات 
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