مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خبر داد:

افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن
در بافت فرسوده استان

ادامه صفحه 2

پذیرش آگهی

دراین روزنامه

مرگ دلخراش کودک  5ساله
در سقوط از طبقه چهارم

ادامه صفحه2

09364726696
WWW.ETEFAGHYEH.IR

خبر

درخشش  ۶دانش آموز
اسفراینی در آزمون
سراسری ۱۴۰۰
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روزنامه صبح استان خراسان شمالی
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ECONOMIC، POLITICAL NEWSPAPER

ادامه صفحه 2
پست الکترونیکetefaghyeh@gmail.com :

سرمقاله

دو شرط رستگاری
دولت رئیسی

سونامی کرونا در خراسان شمالی

میز خبر
یک نماینده :اینکه رئیس جمهور برای بازنشستگی
ماهی  ۳۵۰میلیون دریافت کند غلط است
آزادی مشروط و عفو تعدادی از محکومین امنیتی

علي ميرزاخاني

پنج ســال پیش کــه دولت روحانــی در بهترین
وضعیت خود قرار داشــت و هنوز هیچ عالئمی از
بحران در اقتصاد ایران جز برای اقتصاددانان قابل
مشــاهده نبود ،سرمقالهای در همین ستون منتشر
شد که با این مقدمه شروع میشد« :انسان دو نوع
معلم دارد :آموزگار و روزگار .آنچه به شــیرینی از
اولــی نیاموزد ،دومی به تلخی به او یاد خواهد داد.
این معادله برای مثلث سیاســتمدار ،اقتصاددان و
قوانین آهنین اقتصاد نیز برقرار است .سیاستمداران
اگر به هشــدارهای اقتصاددانــان و تئوریهای
آزمودهشــده اقتصــادی بیتوجهــی کنند ،دیری
نخواهد پایید که قوانیــن آهنین اقتصاد ،حقانیت
همان هشدارها و تئوریها را به تلخی به آنها یاد
خواهد داد».
آن مقاله درباره اشــتباه مهلک «لنگرســازی نرخ
دالر بــرای مهار تورم بود» که نطفه یک شــوک
ارزی دیگر را در خود داشــت .سال  ۹۵بود و بیش
از یک سال از این اشتباه میگذشت؛ اما هنوز بیش
از یک سال هم فرصت برای توجه به هشدارها و
پیشگیری از شوک ارزی باقی بود .طبق معمول به
هشدارها توجهی نشد و پیشبحران شوک ارزی از
اواخر سال  ۹۶آغاز شد
ادامه صفحه 2

انتقادات صریح مسیح مهاجری از مراسم تحلیف
واکنش نرجس سلیمانی به افشای
فایل صوتی گفتگو با چمران

ادامه صفحه4

نگاه

تحقق ثبات بورس
در گروی تعادل میان
بازارهای پول و سرمایه
صفحه2

ادامه صفحه3

استاندار:

 ۹۶۰میلیارد تومان تسهیالت برای تولیدکنندگان خراسان شمالی تصویب شد
اخبار استان

ادامه صفحه2

سرمقاله

دو شرط رستگاری
دولت رئیسی
ادامه از صفحه اول

که با خروج ترامپ از برجام در ماههای بعدی شــعل ه کشید
و درس روزگار بــا هیبتی رعبآفرین حقانیت درس آموزگار
را به رخ کشید.
البتــه این به معنای غفلت از اثرات تحریم نیســت و نیز به
معنای ترســیم صحنهای نیســت که در آن همه هشــدار
میدهند و رئیس دولت بیاعتناســت .چنیــن تصوراتی با
واقعیــت انطباق نــدارد؛ چراکه در دنیای واقعــی ،آثاری از
این هشــدار نــه در کالم ذینفعان بوروکراســی (بهعنوان
تصمیمسازان اصلی اقتصادی) و نه در کالم منتقدان دولت
قابل مشاهده نیست و اتفاقا برعکس ،همه انتقادها نه متوجه
لنگرســازی ارز بلکه معطوف به جابهجایی جزئی این لنگر
بیثبات بود .به عبارت دیگر چنانچه شــخص رئیسجمهور
مجهــز به یک بینش اقتصادی نباشــد که او را به ســمت
تصمیمات عالمانه و کارشناســی هدایت کنــد ،احتماال نه
حرف ذینفعان بوروکراســی و نه حرف منتقدان سیاسی به
کار او نخواهد آمد و ناگزیر با واکنش ســخت روزگار مواجه
خواهد شــد .البته هزینه این واکنش سخت فقط بر شخص
رئیسجمهور تحمیل نمیشود ،بلکه همه آحاد جامعه در این
معادله متضرر خواهند شــد و به همین دلیل ،هر نوع کمک
به اتخاذ تصمیمات صحیح یک مسوولیت اجتماعی است.
مهمترین مسالهای که در دهه اخیر به ذوب خاموش اقتصاد
ایران دامن زده چالش بیرشــدی است که باعث افت درآمد
ســرانه ،گســترش فقر و نزول تولید ناخالص داخلی شده و
ریشه در سقوط ســرمایهگذاری دارد .سقوط سرمایهگذاری
معلول بیثباتی اقتصادی اســت و مهمترین جلوه آن تورم
شتابان است که خود ریشه در ناترازیهای مختلف اقتصادی
بهویژه ناترازی بودجه و ناترازی تجارت خارجی دارد و باعث
تشــدید فاصله طبقاتی و احســاس مضاعف فقر در طبقات
متوسط به پایین جامعه شــده است .بنابراین تردیدی وجود
ندارد که هدفگذاری احیای رشــد اقتصادی تنها راه نجات
اقتصاد ایران است و برای وصول به این هدف ،راهی جز رفع
ناترازیها ،مهار تورم ،ایجاد ثبات اقتصادی با رفع انتظارات
تورمی و مناسبسازی محیط کسبوکار برای رویش مجدد
سرمایهگذاری وجود ندارد.
البته همه این مســیر جزئیات مفصلی در سیاستگذاری دارد
که در جای خود قابل بحث است؛ اما طبق تجربیات ۴۰سال
اخیــر ،چالش اصلی احتماال نه در این جزئیات بلکه در جای
دیگری ظهور خواهد کرد .طبق معمول افرادی با حرفهای
تکراری و غیرکارشناســی به حلقــه اطرافیان رئیسجمهور
نزدیــک شــده و مجددا بــه دوگانه غلط رشــدمحوری و
عدالتمحــوری دامن خواهند زد؛ دوگانهای که بر اســاس
نتایــج مطالعات و یافتههــای جدید اقتصاددانــان به ویژه
تحقیقات دارون عجم اوغلو ،نادرستی آن اثبات شده و دامن
زدن به آن هیچ نتیجهای جز آشفتگی سیاستگذاری نخواهد
داشت.
طبق ایــن مطالعات ،هیچ تجربه رشــد اقتصادی در جهان
جز با حاکمیت قواعد همهشمول (دقیقترین تعریف عدالت)
مشــاهده نشده است؛ اما هیچ رشــدی هم خالی از عارضه
نابرابری اقتصادی نیست .با این تفاوت که نابرابری اقتصادی
در اقتصاد رانتمحور قطعا ریشــه در بیعدالتی دارد؛ اما در
اقتصاد رشــدمحور بهدلیل «حاکمیت قواعد همهشــمول»
ناعادالنه نیســت؛ ولــی به دالیل مختلــف از جمله تبعات
اجتماعی ،توصیه بر استفاده از سیاستهای بازتوزیعی برای
کاهش نابرابری اســت .نکته مهم در این میان آن است که
در اقتصاد رشدمحور منابع سالم برای بازتوزیع وجود دارد؛ اما
در نظام اقتصادی توزیع رانت (وضعیت فعلی) چنین منابعی
وجود ندارد و چارهای جز توسل به منابع تورمساز نیست که
بهدلیل ذوب ارزش پول باعث کاهش درآمد واقعی میشود.
دوقطبی نادرســت رشــد و عدالت ،باعث مداخله وسیع در
مکانیسم قیمتها با هدف ارزانسازی کاالها و خدمات شده
اســت که اقتصاد ایران را به ماشین عظیم توزیع رانت (دالر
ارزان ،وام ارزان ،مجوزهــای رانتی و )...کرده اســت که نه
تنها هدف حمایت از کم درآمدها را تحقق نبخشــیده ،بلکه
به مهمترین موتور تخریب رشد اقتصادی تبدیل شده؛ یعنی
هم عدالت ضربه دیده اســت هم رشد .به همین دلیل ،این
نوع سیاســتهای حمایتی در عموم کشورهای دنیا برچیده
شده و مکانیسمهای اثربخشی جایگزین شده است .بنابراین
خروج از تله «سیاســتهای حمایتی غلط» نخستین شرط
برای رســتگاری دولت جدید است و اقتصاد ایران بدون این
اصــاح بنیادین به احتمال قریب به یقین در مســیر احیای
رشد اقتصادی به بنبســت خواهد خورد که تبعات غیرقابل
پیشبینی خواهد داشــت .شــرط دوم بــرای نجات اقتصاد
ایــران ،احیای تعامل مالی و تجاری با جهان و آزادســازی
منابع بلوکهشــده ارزی است که هم برای پیشبرد اصالحات
اقتصــادی وحل ناترازیها ضرورت دارد و هم بهدلیل اینکه
حجم عظیمی از نقدینگی به پشــتوانه این منابع در اقتصاد
تزریق شده اما اصل منابع در ترازنامه بانک مرکزی ننشسته
است ،برای مهار آثار خفته این نقدینگی ضرورت دارد.
خالصه اینکه -۱ :بیتوجهی به این دو شــرط باعث تشــدید
روزافزون مشکالت موجود خواهد شــد -۲ .اجرای شرط اول
(احیای رشد) بدون توجه به شــرط دوم بهدلیل کسری منابع
و عدم امــکان حل ناترازیها (جز با افزایش فشــار بر مردم)
تقریبا احاله به محال اســت -۳ .اجرای شرط دوم بدون توجه
به شرط اول اگرچه تســکین موقتی در اقتصاد ایجاد میکند،
اما بعد از یکی دو سال مجددا ما را به نقطه فعلی برمیگرداند.
 -۴اجرای همزمان هر دو شرط باعث خیز معجزهآسای اقتصاد
ایران میشــود که اقتصاد ایران را در عرض سه چهار سال در
مقابل تحریم واکسینه میکند .بنابراین اگر ارادهای برای پیشبرد
اســتراتژی چهارم ایجاد شود ،نباید از نقض عهد مجدد آمریکا
نگران بود؛ چراکه امکان نقض عهد نخواهد داشت؛ همانطور
که در مقابل چین دست بسته است.

خبر

ادغام سازمان پسماند استان و بجنورد

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی
گفت :در پی دستور استاندار و اخذ مجوز کشوری در آیندهای
نزدیک ســازمان پسماند استان و سازمان پسماند شهرداری
بجنــورد ادغــام میشــود.علیرضا باغچقی با بیــان اینکه
سازماندهی جامعه کارگران به ویژه کارگران سازمان پسماند
از تاکیدات اســتاندار است ،گفت :موافقتهای اولیه از سطح
ملی اخذ شده اســت ،و ارزیابیهای کارشناسی داراییها و
بدهیهای ســازمان پسماند اســتان برای خرید سهام سایر
شهرداریها توسط شهرداری بجنورد انجام شده است و در
حال جمع بندی و انعقاد تفاهم نامه بین شهرداریها هستیم.
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روزنامه صبح استان خراسان شمالی
پست الکترونیک E t e f a g h y e h @ g m a i l . c o m :

سونامی کرونا در خراسان شمالی

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:
با بســتری  133بیمار جدید طی  24ساعت گذشته
منتهــی به ظهر جمعه  15مــرداد ،هم اکنون 609
بیمار دارای عالیم بیماری کووید  19در بیمارستان
های استان بستری هستند.سونامی کرونا در خراسان
شــمالی؛  10فوتی و بیش از  600نفر بستری ,سید
احمد هاشــمی افزود :با اعالم نتایج قطعی آزمایش
های انجام شده ،طی  24ســاعته گذشته و تا ظهر
روز  15مرداد ماه ،متاسفانه  10نفر از بیماران مبتال

به کرونا در استان فوت شدند.
وی ادامه داد :با بســتری  133بیمار جدید طی 24
ساعت گذشــته ،هم اکنون  609بیمار دارای عالیم
بیماری کووید  19در بیمارستان های استان بستری
هستند.
هاشمی خاطرنشان کرد :متاسفانه تعداد موارد ابتال
و بستری باشیب بســیار زیاد در حال افزایش است
و وضعیت بیمارســتان های استان از وضعیت قرمز
عبور کرده است.

درخشش  ۶دانش آموز اسفراینی در آزمون سراسری ۱۴۰۰
سرپرســت مدیریت آموزش و پرورش اســفراین
گفت ۶ :دانش آموز این شهرستان موفق به کسب
رتبه های  ۲رقمی در گــروه های تحصیلی علوم
انسانی و ریاضی و فنی در آزمون سراسری ۱۴۰۰
شدند.
رجبعلی حیــدری به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت:
چهار نفر از دانش آموزان این شهرســتان در گروه
تحصیلی علوم انســانی و  ۲نفــر در گروه ریاضی
و فنی موفق به کســب رتبه های  ۲رقمی آزمون
سراسری  ۱۴۰۰شده اند.
وی افــزود :در گروه تحصیلی علوم انســانی حامد
مرادی مقدم از دبیرســتان اســتعدادهای درخشان

شــهید بهشــتی رتبه  ،۲۴محمد گلی از دبیرستان
نمونــه دولتی دکتر حســابی رتبــه  ،۴۹ذبیح اهلل
ســلیمانی از دبیرســتان اســتعدادهای درخشان
شهید بهشــتی رتبه  ۵۵و نگار نادری از دبیرستان
استعدادهای درخشان فرزانگان رتبه  ۶۰این گروه
در آزمون سراسری را کسب کردند.
سرپرســت مدیریت آموزش پرورش اسفراین گفت
:درگروه تحصیلــی ریاضی و فنی نیز زینب توانا از
دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان رتبه ۲۰
و امین قربانزاده از دبیرستان استعدادهای درخشان
شهید بهشتی رتبه  ۷۷گروه علوم ریاضی و فنی را
کسب کردند.

وی افزود :همچنان شــاهد رفتار هــای پرخطری
از ســوی مردم ماننــد نزدن ماســک و حضور در
دورهمــی ها و مراســم عزا و عروســی و رفتن به
سفر هستیم که باعث شده اکثر موارد ابتال بصورت
خانوادگی باشد.
این مقام مســئول گفت :در کنــار رعایت همگانی
پروتکل ها ،دیگر ادارات و نهادها هم باید براســاس
تصمیمات ستاد کرونا ،به وظایف نظارتی خود جدی
تر بپردازند.

استاندار:

 ۹۶۰میلیارد تومان تسهیالت برای تولیدکنندگان خراسان
شمالی تصویب شد
استاندار خراسان شمالی از تصویب  ۹۶۰میلیارد تومان
تســهیالت ریالی و  ۳۰میلیون یورو تسهیالت ارزی
ویژه اســتان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
خبر داد.
محمدعلی شــجاعی در جلســه ای با حضور معاون
اقتصــادی وزیر کشــور ،نمایندگان مردم اســتان در
مجلس شورای اسالمی و برخی از مسئوالن کشوری
برگزار شد و در راستای تحقق شعار سال مشکالت 8

بنگاه تولیدی اســتان مورد بررسی قرار گرفت ،گفت:
بانکهــا موظف به ارائه وام و تســهیالت به صنایع
استان هســتند چرا که منابع زیادی را از مردم استان
جمعآوری و به تهران ارسال می کنند.
شجاعی افزود :پرداخت  3هزار میلیارد ریال تسهیالت
به شــرکت فوالد کیمیای صبا جهت تکمیل فاز دوم،
پرداخت  2هزار میلیارد ریال تســهیالت جهت اجرای
طرح افزایش طرفیت تولید پودر آلومینا ،پرداخت هزار

میلیارد ریال تســهیالت جهت تکمیل فاز توسعه ای
در دست اقدام شــرکت آذین فورج از مصوبات مهم
این جلسه بود.
به گفته شــجاعی در این جلســه همچنین مشکالت
بانکی شــرکت های الیه ســبحان شــرق ،بیتا نان
بیژن یورد ،طرح کاشــی سمنگان ،طرح گلخانه هزار
هکتاری دوین و هتلداریوش مورد بحث و بررســی
قرار گرفت و تصمیمات الزم اخذ شد.

امام جمعه بجنورد:

رئیس جمهور جدید مردمی بودن را در عمل به
نمایش بگذارد
امــام جمعه بجنورد عبرت گرفتــن از تجربه های
دولت گذشته را الزم برشمرد و گفت :رئیسجمهور
جدیــد باید مردمــی بودن را در عمــل به نمایش
بگذارد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از مهر ،حجت االســام
و المســلمین رضا نوری در خطبههای نماز جمعه
بجنورد که در مصلی این شــهر برگزار شد ،اظهار
کرد :امر به معروف و نهی از منکر ســرک کشیدن
در زندگی دیگران نیست بلکه برای موارد آشکار و
مربوط به موضوعات متن جامعه است و باید در این
موارد امر به معروف و نهی از منکر کرد.
امام جمعه بجنورد بیان کرد :طبق فرموده رهبری
دولت باید از بدعهدیهــای آمریکا و غرب درس
عبرت گرفته و بــه آمریکا و اروپا که ناقضان عهد
و پیمان هستند اعتماد نکند و به جوانان و ظرفیت

داخلی متکی باشد.
وی افزود :یکی از عبرتهایی که در دولت گذشته
انجام شــد اعتماد به بیگانه بود و این دولت باید از
ایــن موضوع درس بگیرد و تجربــه غلط را تکرار
نکند.
حجت االسالم نوری ادامه داد :رئیسجمهور جدید
باید مردمی بودن را در عمل به نمایش بگذارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت :آنانی که
امروز نظام جمهوری اسالمی ایران را تحریم کردند
و بمب هســتهای را بهانه خود قرار دادند ،خودشان
اولین کســانی بودند که برای نابود کردن مردم از
آن استفاده کردند.
وی افــزود :نظــام جمهــوری اســامی
هیچــگاه بــه دنبــال بمــب هســتهای نبــوده
و نخواهد بود.

در حادثه اي دلخراش دختر بچه  5ساله بجنوردی
از پنجره ی طبقه چهارم ســاختمان سقوط کرد و
جان خود را از دست داد.
بــه گزارش اتفاقیه به نقل ازخبرنگار پايگاه خبري
پليس ،سرهنگ «مسعود وحیدی» در بیان جزئیات
این خبر اظهار داشت :در پی دریافت گزارش سقوط
دختر بچه  5ساله از پنجره ساختمانی  4طبقه واقع
در یکی از مناطق شــهر بجنورد بالفاصله ماموران
پليس  110و فوريت هاي پزشــكي  115در محل
حاضر شدند .وی افزود :با حضور ماموران کالنتری
در محل و پس از بررســي هاي اوليه مشخص شد

دختر بچه ای  5ســاله با توجه بــه نبود حفاظ در
پنجره ها در زمان بازی با برادر  7ســاله خود و در
غفلت خانواده از پنجره به پايين ســقوط كرده و بر
اثر شدت صدمه وارده پس از رسیدن به بیمارستان
جان خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامی بجنورد با اشــاره به اینکه جسد با
دســتور مقام قضائي به پزشك قانوني انتقال يافت
به شهروندان توصیه کرد با حفاظ کردن پنجره ها و
کنترل بیشتر فرزندان خردسال خود از بروز حوادث
این چنینی جلوگیری کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خبر داد:

افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن در بافت
فرسوده استان
مدیرکل راه و شهرســازی خراسان شمالی گفت:
سقف تسهیالت ساخت مسکن و محالت بازآفرینی
شهری خراسان شمالی افزایش یافت.
قاســم قاســمی اظهار کرد :با توجه به رویکرد و
سیاست دولت در نوســازی و به سازی بافت های
فرسوده شهری و محالت هدف بازآفرینی و ایجاد
مشــوق ها و امتیازات ویژه در پالک های مذکور،
تســهیالت بافت فرســوده بازآفرینی شــهری در
خراسان شمالی افزایش یافت.
قاســمی گفت :سقف تسهیالت مشــارکت مدنی
در پروژه های احداثی توســط اشخاص حقیقی و
حقوقی و تعاونی های مسکن تولیدی با استفاده از
فناوری های نوین به ســازندگان حرفه ای ۲۵۰۰
میلیون و برای سایر سازندگان  ۲۲۰۰میلیون ریال
است.

وی افزود :سقف تســهیالت به منظور پروژه های
احداثی بدون اســتفاده از فنــاوری های نوین نیز
برای سازندگان حرفه ای به ازای هر واحد دو هزار
میلیون ریال و برای سایر ســازندگان یک هزار و
 400میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
مدیرکل راه و شهرســازی خراسان شمالی با اشاره
به میزان مبالغ اعطایی تســهیالت قرارداد عاملیت
خاطرنشــان کرد :از این میزان مبالغ اعطایی ۸۰۰
میلیون ریال تســهیالت قرارداد عاملیت با نرخ ۹
درصد و بقیه در قالب اوراق مشــارکت با سود ۱۶
درصد و تسهیالت از محل منابع داخلی بانک بدون
سپرده با نرخ  ۱۸درصد است.
قاســمی افزود :این مبالغ به جز کالن شــهرها و
تهران و در این شــهرها مبالغ متمایز با شهرهای
کوچک است.

 ۱۰پایگاه مشاوره انتخاب رشته دانشگاهی در
خراسان شمالی فعال شد
معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش و
پرورش خراسان شــمالی گفت ۱۰ :پایگاه مشاوره
انتخاب رشته دانشگاهی پس از اعالم نتایج کنکور
سراســری در استان فعال شد ه اســت که در این
پایگاهها بهصورت حضــوری ،تلفنی و مجازی به
داوطلبان خدمات ارائه میشود.
محمد عقیقی اظهار داشت :این پایگاههای مشاوره
با هدف کمک به داوطلبان برای انتخاب صحیح و
آگاهانه رشته دانشگاهی راهاندازی شد ه است.
وی بابیــان اینکــه  ۵۰نفر از مشــاوران آموزش
دیــده ،به کنکوریهای این اســتان برای انتخاب
رشــته خدمات مشــاوره ای میدهند گفت :در هر
شهرستان یک پایگاه و در بجنورد  ۲پایگاه مشاوره

فعال است.
عقیقی اظهار داشــت :در شیوه حضوری با رعایت
شیوه نامههای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی،
پایگاهها فعالیت میکنند و داوطلبان و خانوادهها در
این زمینه نگرانی نداشته باشند.
وی دربــاره هزینه های مشــاوره انتخاب رشــته
تحصیلی گفت :مشــاوران برای هر جلســه ،یک
میلیون و  ۸۵۰هزار ریال دریافت می کنند البته این
خدمات برای دانش آموزان تحت پوشــش کمیته
امداد و بهزیستی رایگان است.
معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش و
پرورش خراسان شمالی گفت :پایگاه های انتخاب
رشته تا  ۱۸مردادماه دایر است.

کاهش  ۶درصدی والدت های خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰
مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی با اشاره به اینکه
در چهار ماهه نخســت سال جاری چهارهزار و 623
واقعه والدت در استان خراسان شمالی به ثبت رسیده
است ،اظهار داشت :این آمار در مقایسه با مدت مشابه
سال جاری  6.2درصد کاهش پیدا کرده است.
علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار عصراترک اظهار
داشت :ازمجموع موالید ثبت شده در خراسان شمالی
در این مدت تعداد دو هزار و  373پســر و دو هزار و
 250دختر هستند که با توجه به آمار تفکیکی موالید
ثبت شده بر حســب جنس ،نسبت جنسی در استان
طی چهار ماهه سال جاری 105 ،حاصل می شود و
این رقم بدان معناســت که به ازای هر  100والدت
دختر  105والدت پســر در استان خراسان شمالی به

ثبت رسیده است.
زاهدی نیا خاطرنشــان کرد :همچنین از کل موالید
ثبت شده طی چهار ماهه سال جاری 3 ،هزار و 102
واقعه شــهری و  1هزار و  521واقعه روستایی بوده
است.
وی یادآور شــد :با توجه به جمعیــت میان دوره ای
استان خراسان شمالی ،نرخ خام حاصل از ثبت موالید
در استان 15.2 ،در هزار است که از متوسط کشوری
نرخ والدت که  14در هزار می باشد باالتر است.
زاهدی نیا در ادامه بیان داشــت :با توجه به گزارش
والدت های ثبت شــده برحسب گروه سنی مادران،
بیشــترین فراوانی والدت ثبت شــده به گروه سنی
مادران  29-25ســال با تعداد  1239رویداد والدت

اختصاص یافته است.
مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی در ادامه افزود:
اسامی محمد ،علی  ،امیرعلی ،آریا و حسین به ترتیب
بــا فراوانی  52 ، 66 ، 66 ، 67و  47پنج نام منتخب
پســران و اســامی فاطمه ،زهرا ،رستا ،آوا و آسنا به
ترتیــب با فراوانی هــای  47 ،50 ،53 ، 80و  39در
جایگاه اول تا پنجم جدول فراوانی اســامی منتخب
دختران قرار گرفته است.
زاهدی نیا گفت :شهرســتان بجنورد بــا ثبت تعداد
 2هزار و  740واقعه والدت در چهار ماهه نخســت
سال جاری باالترین میزان ثبت والدت و شهرستان
جاجرم با ثبت تعداد  89واقعه کمترین فراوانی در ثبت
واقعه والدت را دارا است.

مدیر حفاظت محیط زیست بجنورد:

تخلیه فاضالب کشتارگاه صنعتی دام بجنورد در قارلق غیرقانونی است
مدیر حفاظت محیط زیســت بجنــورد گفت :تخلیه
فاضالب کشــتارگاه صنعتــی دام مرکز اســتان در
الگونهای واقع در قارلق مجــوز ندارد و غیرقانونی
است و باید هرچه زودتر در این باره تدبیر شود.
محمدخالقی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت :کشتارگاه
صنعتی دام بجنورد به علت نداشــتن سیستم تصفیه،
فاضالب جمع آوری شــده در استخرها را به الگون
هــای قارلق حمل و در آن تخلیه می کند که این امر
غیرقانونی اســت و در این زمینه پارسال حکم پلمب
این واحد صنعتی گرفته شد اما اجرایی نشد.
وی بــا این اینکه الگون های قارلق تنها برای تخلیه
سپتاژهای خانگی ایجاد شــده و رهاسازی فاضالب
واحدهــای صنعتــی در آن غیرمجــاز اســت گفت:

رهاسازی فاضالب واحدهای صنعتی بویژه کشتارگاه
صنعتی دام بجنورد در این الگون ها مشکل را در این
مکان مضاعف کرده است.
وی تصریح کرد :اکنون ظرفیــت  ۱۱الگون موجود
در قارلق پر شده است و با توجه به بارندگی ها بویژه
در فصل پاییز ،احتمال سرریز شدن محتویات الگون
ها و بروز مشکالت زیست محیطی وجود دارد که به
همین دلیل نیاز است تا دستگاه های اجرایی و وزارت
کشور ورود داشته و وضعیت آن مدیریت شود.
خالقی خاطرنشان کرد :پیشنهاد ما این است مدیریت
این الگون ها به بخش خصوصی واگذار شــود و یک
شرکت در این زمینه از سال های پیش اعالم آمادگی
کرده است اما هنوز تصمیم برای واگذاری مدیریت به

بخش خصوصی گرفته نشده است.
وی خواســتار ســاماندهی وضعیت تانکرهای حمل
فاضالب در بجنورد شد و با انتقاد از رهاسازی فاضالب
انســانی توسط تانکرها در مکان های غیرمجاز گفت:
شــرکت مزبور ،برای مدیریت و ساماندهی تانکرهای
حمل فاضالب هم اعالم آمادگی کرده بود که محقق
نشد.
مدیر حفاظت محیط زیست بجنورد تصریح کرد :این
شــرکت اعالم کرده بود که با دریافت هزینه اولیه از
وزارت کشور برای بهسازی الگون ها از محل درآمد
از تانکرهای حمل فاضــاب ،اوضاع را مدیریت می
کند.وی افــزود :در این باره با تعــدادی از متخلفان
برخورد شده اما نیاز است این وضعیت ساماندهی شود.

آیین تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهرهای بجنورد برگزار شد
آیین تحلیف اعضای ششــمین دوره شــورای شهر
بجنــورد ،چناران شــهر و حصــار گرمخــان روز(
چهارشنبه) برگزار و حکم  ۱۹عضو این شوراها توسط
فرماندار مرکز استان ابالغ شد.
بــه گزارش اتفاقیه ،این مراســم با حضــور فرماندار
بجنورد و  ۹عضو ششمین دوره شورای اسالمی شهر
بجنورد ،پنج عضو شــورای شــهر چناران شهر و پنج
عضو شورای شهر حصارگرمخان برگزار شد.
در این آیین مصطفی دلیریان ،جمشــید عین بیگی،
اعظم الســادات افشــین فر ،مهدی معلم ،یوســف
مغــروری ،علی اربابــی ،احمدرضا یزدانــی ،مهرداد
رحمتی و ســید محسن موســوی از اعضای شورای
ششــم شــهر بجنورد و اصغر امانی ،علی شــاکری
چنارانی ،علی محبتی ،صادق محمدزاده و ســلیمان
رحمانی از اعضای منتخب ششــمین دوره شــورای
حصار گرمخان و شــیرزاد زارعی ،علیرضا محمدی،
ناهیــد مهرور ،اباصلت صادقی و ابوالفضل فرهادی از
اعضای منتخب شورای شهر چناران شهر سوگند نامه
خود را قرائت کردند.
فرمانــدار بجنورد در این آیین اظهار داشــت :هیات
اجرایی برگزاری ششــمین دوره انتخابات شوراهای
شــهر و روستا و ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری
در خراسان شــمالی تالش کرد تا با هم گرایی بستر
مشارکت مردم را در برگزاری با شکوه انتخابات فراهم
کند و از آرای مردم صیانت کند.
غالمرضا عوض زاده تصریح کرد :این شرایط موجب
شد تا مردم خراسان شمالی در انتخابات  ۱۴۰۰حماسه
خلق کننــد و از لحاظ میانگین مشــارکت رتبه دوم
کشور را کسب کنند.
وی در ادامه به اهمیت انتخاب شــهردار اشاره کرد و
افزود :بر اســاس قانون حکم شهردار شهرهای باالی
 ۲۰۰هزار خانوار توســط وزیر کشــور امضا می شود
بــه همین دلیل روندی طوالنــی را طی خواهد کرد،
بنابراین اعضای شــورای شهر باید هر چه سریعتر در
انتخاب شهردار جدید شتاب کنند.
عوض زاده افزود :اعضای شوراها باید وارد اختالفات

جزئی نشــوند و با دیدگاه توسعه محور شهردار را در
تراز اهمیت مرکز استان انتخاب کنند و تمامی تالش
خود را برای ایجاد شهری پایدار انجام دهند.
وی به برنامه های اولویت دار اعضای شــورای شهر
بجنورد اشــاره کرد و گفت :در حدود  ۱۵طرح بی نام
سرمایه گذاری در درگاه طرح های استانداری خراسان
شمالی بارگذاری شده که باید استعالم های این طرح
ها توسط شهرداری صادر شــود که باید روند اجرای
این طرح ها تسهیل یابد.
فرماندار بجنورد عنوان کرد :اکنون حاشــیه نشینی از
معضالت شهر بجنورد محسوب می شود و مطالعات
بازآفرینی در ســه منطقه حاشیه ای انجام و اعتبارات
مناسبی نیز از محل ســتاد بازآفرینی اختصاص داده
شده است که باید این روند ادامه یابد.
وی دفع نامناسب زباله شهر بجنورد را از دیگر چالش
های این شهر دانست و گفت :ماحصل جلسات متعدد
در این زمینه انتقال ایســتگاه جمــع آوری زباله علی
آباد به محل کشــتارگاه مصوب شد که برنامه ریزی
برای احداث کارخانه کمپوست نیز در این محل انجام
شده است.
عوض زاده با بیان اینکه تمامی مصوبات شورای شهر
باید به تصویب هیات تطبیق فرمانداری برسد ،افزود:
بنابراین از اعضای شــورای شهر توقع داریم تا طرح
هایی که با روح قانــون اختالف دارد ،تصویب نکنند
و در اجــرای مصوبات از همان ابتــدا به مواد قانونی
استناد شود.
وی ادامه داد :تمام اعضای شــورای شــهر با هیات
تطبیق فرمانداری یک تیم هستند و نهایت همکاری
را در اجرای مصوبات داشــته باشــند و به هیچ وجه
سلیقه ای فعالیت نکنند.
فرماندار بجنورد ادامه داد :شــورای شهر جدید باید به
مسایل و مشکالت حاشیه شــهر بجنورد توجه کنند
و در کنار توســعه این مناطق مسایل فرهنگی را نیز
مدنظر قرار دهد تا توســعه ای فرهنگی ،اقتصادی و
پایدار در این مناطق حاشیه حاکم شود.
وی ادامه داد :شهرداری باید از جذب نیروهای انسانی

خارج از قانون جلوگیری کند تا بار اضافی برای شهر
ایجاد نکند و اگر بر اســاس قانــون عمل کنیم هیچ
مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.
رئیس شورای شهر بجنورد انتخاب شد
بجنورد -جمشــید عین بیگی با کسب اکثریت آرای
اعضای شورای شهر بجنورد به عنوان رئیس این شورا
انتخاب شد.
در این مراسم پس از برگزاری انتخابات ،جمشید عین
بیگی بــا  ۸رأی مثبت و یک رأی ســفید به عنوان
رئیس شورای شهر بجنورد انتخاب شد.
همچنین احمدرضا یزدانی جایگاه نایب رئیس شورای
شهر را از آن خود کرد.در این مراسم یوسف مغروری
به عنوان خزانه دار و مهدی معلم به عنوان منشی اول
شورای شهر بجنورد برگزیده شدند.
بر اســاس این گزارش ،پــس از رای گیری ،اعضای
جدید هیات های رییسه شورای چناران شهر و حصار
و گرمخان نیزمعرفی شدند:
رییس شــورای شهر چناران شهر :علی محبتی ،نایب
رییس شورای شهر چناران شهر :علی شاکری ،خزانه
دار شورای شهر چناران شهر :علی اصغر امانی ،منشی
شورای شهر بجنورد :صادق محمدزاده
همچنین رییس شــورای شــهر حصــار و گرمخان:
شــیرزاد زارعی ،نایب رییس شــورای شهر حصار و
گرمخان :ناهید مهرور ،خزانه دار شورای شهر حصار و
گرمخان :اباصلت صادقی ،منشی شورای شهر حصار
و گرمخان :ابوالفضل فرهادی انتخاب شدند.
سرپرست شهرداری بجنورد معارفه شد
همچنین طی مراســمی معارفه سرپرست شهرداری
بجنورد با حضور اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد
و جمعی از معاونین و مدیران شهرداری در محل دفتر
شهردار بجنورد برگزار گردید.
در این مراسم طی حکمی از سوی جمشید عین بیگی
رئیس شــورای اسالمی شــهر بجنورد علی گودرزی
مایوان بعنوان سرپرست شــهرداری بجنورد تا زمان
انتخاب و معارفه شــهردار جدید بجنــورد انتخاب و
معارفه گردید.
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یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:
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تحقق ثبات بورس در گروی تعادل
میان بازارهای پول و سرمایه
یک کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به
عوامل تاثیرگذار در بهبود روند معامالت
بــورس گفت :برقراری تعــادل بین بازار
پول و بازار ســرمایه به عنوان مهمترین
راه ایجاد ثبات در فرآیند معامالت بورس
تلقی میشود.
علی صادقی بــه راه های ایجاد ثبات در
معامالت بورس اشاره کرد و گفت :تنظیم
نرخ بهره بازار بدهی ،مدیریت کســری
بودجه از راه های مختلف ،بهبود وضعیت
صادرات کشور ،ایجاد تعادل در معامالت
و پیشبینی پذیر شدن نوسان موجود در
بــازار ارز از مهمترین راهکارهای موجود
برای کمک به ایجاد ثبات در بازار سرمایه
هستند.
بــه گفتــه وی ،بحث دیگــری که می
تواند بر معامالت بازار ســرمایه تاثیرگذار
باشــد ،وضعیت عملکرد شرکت ها است
کــه از جایگاه مهمی در تحلیل و ارزیابی

معامالت برخوردار است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه
فروش بی مهابــای اوراق از طریق بازار
بدهی که بــه عنوان رقیبی بــرای بازار
سهام تلقی می شود ،می تواند زمینه تغییر
رونــد معامالت بازار را فراهم کند ،گفت:
افزایش بی مهابای تورم و نرخ های بهره
که سبب ایجاد جذابیت برای کسب سود
بدون ریسک از این طریق نسبت به بازار
ســهام می شــود ،از جمله عواملی است
کــه باید در دولت جدید بــرای تغییر آن
تصمیماتی اتخاذ شود.
وی معتقد است که تاکنون بارها در بازار
ســرمایه تصمیمات و اقدامات عجوالنه
در حوزه قیمت گذاری کاالهای بورســی
صورت گرفته و در کنار آن دســتورالعمل
های مکــرری از نهادهای مرتبط با بازار
سرمایه اجرایی شــده که به شدت روند
معامــات بازار را تحت تاثیــر خود قرار

دادند .صادقین با بیان اینکه به طور حتم
اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین اقداماتی
بر روند بازار اثرگذار خواهد بود و منجر به
کاهش نقدشوندگی بازار می شود ،گفت:
بهتر اســت هر چه زودتر به منظور ایجاد
تعــادل در معامالت بازار از به کار گرفتن
این مسایل جلوگیری شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه به تغییر
جایگاه بازار ســرمایه در اقتصاد کشــور
طی دو سال گذشــته تاکید کرد و گفت:
مهمترین دلیل موثر در این اتفاق ،افزایش
تعداد ســهامداران حقیقی در بازار سهام
که جمعیت آنها به بیــش از  ٤٠میلیون
نفر می رســد و نیز ریزش شــدید بازار
سهام اســت که باعث شد تا قیمت اکثر
ســهام شرکت ها به نقطه ای از ارزندگی
برسند ،این مسایل در کنار یکدیگر باعث
شدند تا در چند ماه گذشته توجه به بازار
سرمایه به عنوان یک مطالبه عمومی در

بین سیاستگذاران پررنگ شود.
صادقیــن گفت :اکنون تعداد زیادی فعال
در بازار ســرمایه حضــور دارند که بعد از
ریزش های بیش از حد بازار ،مطالبه ای
عمومی را نسبت به سر و سامان بخشیدن
این بازار مطرح کردند که در این زمینه در
انتخابات ،از همان ابتدا توجه زیادی را به
سمت توقعات مردم و بهبود وضعیت بازار
سهام پیش برد.
این کارشناس بازار ســرمایه با تاکید بر
اینکه بازار پول همیشــه در اقتصاد ایران
از اولویت بیشتری نسبت به بازار سرمایه
برخــوردار بوده اســت ،گفــت :از جمله
اقدامــات مهم در دولت ســیزدهم نحوه
ایجاد تعادل بین بازار پول و بازار سرمایه
اســت ،چراکه سیســتم بانک همیشه از
اولویت باالیی در اقتصاد کشور برخوردار
بوده اســت اما نمی توان از این موضوع
غافل ماند که بازار سرمایه همچنان جای

بازار ارز در انتظار اعالم سیاستهای جدید اقتصادی
روند معامالت بازار ارز در هفتهای که گذشــت نشــان داد
فعــاالن این بازار در معامالت خــود ،راه احتیاط را در پیش
گرفته و منتظر تعیین سیاستهای جدید اقتصادی هستند.
در هفتهای که بســیاری از تحلیلگران بازار ارز انتظار ورود
دالر به کانال  ۲۶هزار تومانی را داشــتند ،اما روند معامالت
ایــن بازار برخالف انتظار پیش رفت و قیمت ارز در محدوده
روزهای پایانی هفته گذشــته متوقف ماند .بازار ارز از ابتدای
مردادماه روندی صعودی به خود گرفته و در هفته پیشــین،
این روند با انتشار اخبار منفی درباره مذاکرات برجام ،تشدید
نیز شــد تا جایی که دالر به مرز  ۲۶هزار تومان رســید .به
همین دلیل بسیاری از تحلیلگران با توجه به آن که در روند
مذاکرات برجام تغییری ایجاد نشده است ،انتظار داشتند بازار
روند صعودی خود را ادامه دهد ،پیشبینی که روز شنبه هم

محقق شد ،اما در ادامه راه متوقف ماند.
به گزارش اتفاقیــه به نقل از ایرنا فعاالن بازار ارز ،این بازار
در هفتهای که گذشــت در میانه دو طیف متناقض اخبار و
اتفاقات ،روندی سردرگم داشت به همین دلیل دچار نوسانات
شــدیدی بود .از سویی اخباری درباره کاهش احتمال توافق
برجام و همچنین تحرکات مشکوکی مانند ادعای حمله به
کشتیهای رژیم صهیونیســتی ،سویههای افزایشی بازار را
تقویت می کرد و در ســمتی دیگر مسائلی همچون عرضه
بازارســاز ،کاهش نرخ حواله درهم ،طرح مســئله تعطیلی
دوهفتهای کشــور به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین
اقدام به سودگیری معاملهگرانی که در کانال  ۲۴هزار تومان
دالر خریــده بودند ،از جمله عواملی بودند که ســویههای
کاهشی را در معامالت این هفته تقویت کردند.

روند تحوالت بازار ارز در این هفته اما نشان داد که در میانه
تمامی این تحوالت مهم ،فعاالن بــازار ارز ترجیح دادهاند،
تا زمان انجام مراســم تحلیف آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی
در جایگاه ریاســت جمهوری ،از انجام واکنش هیجانی در
بازار خــودداری کنند و منتظر اعالم سیاســت های جدید
باشــند .در همین راستا برخی کارشناسان اقتصادی از تاثیر
قــوی اولین مواضع رئیس جدیــد دولت ،خصوصا در بحث
مذاکرات هســتهای و رفع تحریمها ،در مسیر حرکتی بازار
طی روزهای آتی و احتمال کاهش تدریجی قیمت انواع ارز
سخن میگویند .همچنین عامل موثر دیگری که به اعتقاد
کارشناسان می تواند بازار هفته آینده را تحت تاثیر خود قرار
دهد ،معرفی اعضای کابینه به مجلس شورای اسالمی است
که ترکیب تیم اقتصادی دولت آینده را مشخص میسازد.

کاهش  ۱.۴درصدی بدهی ارزی بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰
بر رسی گزیدههای آماری منتشر شده بانک مرکزی نشان
میدهد که بدهی ارزی بانک مرکزی در خردادماه امســال
برابر با  ۱۸۱هزار میلیارد تومان بود که در مقایســه با مدت
مشابه سال گذشته  ۱.۴درصد کاهش را نشان میدهد.
به گزارش روز پنجشــنبه ایرنا ،براساس آخرین دادههای
اعالمی بانکی مرکزی ،دارایــی خارجی بانک مرکزی در
خرداد ســال گذشته  ۵۵۰هزار میلیارد تومان ،در خرداد ۹۸
نیز  ۴۵۲هزار میلیارد تومان و در خرداد امســال برابر ۶۶۰
هزار میلیارد تومان بود.
همچنین دارایی خارجی در خرداد  ۹۹نسبت به سال قبل از

به مدت مشابه سال گذشته  ۳۴.۱درصد رشد داشته است.
همچنین ســپرده بخش دولتی نزد این بانک در خردادماه
امسال  ۱۶۰هزار میلیارد تومان شد که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۷۴.۹درصد و نسبت به اسفندماه  ۹۹نیز ۶.۴
درصد کاهش داشت.
در مجمــوع میتوان گفت که دارایــی و بدهیهای بانک
مرکزی ،در خرداد امسال یک هزار و  ۲۷هزار میلیارد تومان
بود که نسبت به خرداد سال گذشته  ۲۲درصد و نسبت به
اسفند سال گذشته  ۵.۲درصد و در خرداد  ۹۹نسبت به سال
قبل از آن  ۱۳.۸درصد رشد داشته است.

آن  ۲۱.۶درصد ،در خرداد  ۱۴۰۰نســبت به سال قبل از آن
نیز  ۱۹.۹درصد و در خرداد امسال در مقایسه با اسفند سال
گذشته  ۲.۴درصد افزایش یافته است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در خرداد امسال برابر
 ۲۰۱هزار میلیارد تومان بود که در مقایســه با اسفند سال
گذشته  ۳۵.۱درصد رشد داشت.
براساس این گزارش بدهی بانکها به بانک مرکزی در دوره
مذکور به رقم  ۱۱۳هزار میلیارد تومان رسید.
میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی
در خرداد امسال به  ۴۲۰هزار میلیارد تومان رسید که نسبت

واردات  ۹۰میلیون دالری چای
افزایش  ۶۵درصدی قیمت چای خارجی در حالی ثبت
شــده که این کاال در ابتدای ســال جاری بیش از ۹۰
میلیون دالر واردات داشته و از آن میزان نسبت به قبل
کم نشده است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایســنا ،چای در بین ۲۵
گروه کاالهای اساسی وارداتی قرار دارد و تامین ارز آن با
ارز نیمایی انجام میشود .این در حالی است که بررسی
تازهترین آمار گمــرک ایران در رابطه با جریان واردات
چای خشک نشان میدهد که از ابتدای سال تا نیمه تیر
ماه  ۱۷.۸هزار تن چای خشــک به ارزش بالغ بر ۹۰.۸

حاکی از آن است که هر بسته  ۵۰۰گرمی چای خارجی
در تیر ماه امســال نسبت به همین ماه در سال گذشته
 ۶۵.۶درصد افزایش قیمت دارد ،هر چند که میزان رشد
قیمت آن در مقایسه با خرداد سال جاری کمتر از یک
درصد بوده است.
هر بســته  ۵۰۰گرمی چای خشــک در تیر ماه سال
گذشته به طور متوســط  ۶۳.۸هزار تومان بوده که در
خرداد امسال به بالغ بر  ۱۰۰هزار تومان رسیده و در تیر
ماه حتی تا بیش از  ۱۲۰هزار تومان هم قیمت خورده
است.

میلیون دالر وارد کشور شده است.
واردات چای خشــک در ســال جاری نسبت به مدت
مشــابه سال قبل کاهشی نداشــته و حتی کمی رشد
دارد؛ به طوری که از ابتدا تا نیمه تیر ماه  ۱۳۹۹بیش از
۱۷.۱هزار تن چای به ارزشی بالغ بر ۸۳.۲میلیون دالر
وارد شده بود ،بر این اساس واردات چای در سال جاری
از لحاظ وزنی چهار و ارزشی  ۹درصد افزایش دارد.
فروش چای خارجی تا هر بسته  ۱۲۰هزار تومان
اما بررسی وضعیت قیمت چای خارجی در سال جاری
نیز و بر اساس آنچه که در آمارهای مرکز آمار ایران آمده

دستگیری سارق خانه باغ ها با ۱۰فقره سرقت در مانه و سملقان
فرمانده انتظامي شهرستان مانه و سملقان از دستگيري
سارق خانه باغ ها با  10فقره سرقت خبر داد .دستگیری
سارق خانه باغ ها با 10فقره سرقت در مانه و سملقان,
به گزارش اتفاقیه به نقل ازعصر اترک مهدی مهران
فــر فرمانده انتظامي شهرســتان مانه و ســملقان از
دستگيري ســارق خانه باغ ها با  10فقره سرقت خبر
داد .
وی گفــت :در پي گزارش شــهروندان مبني بر وقوع
چند فقره سرقت در خانه باغ ها،زمین های کشاورزی
و باغات بخش مانه ،شناســايي و دســتگيري سارق
يا ســارقان در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی این

سملقان اعتراف نموده ،که با تشکيل پرونده مقدماتي
جهت ســير مراحل قانوني به مرجــع قضائي معرفي
شدند.
اين مقــام انتظامي با توصیه به شــهروندان مبنی بر
نگهــداری اموال در محل مناســب ماننــد انباری و
اســتفاده از قفل مناسب و سرکشی متناوب از خانه باغ
ها گفت :شــهروندان عزیز از قراردادن اموال و وسايل
بــا ارزش در مواقعي که از خانه باغها اســتفاده نمي
نمايند خودداري نموده و با اقدامات پيشگيرانه از جمله
استفاده از دوربين هاي مدار بسته و حفاظ محکم درب
ها ،فرصت سرقت را از سارقان سلب کنند.

فرماندهی قرار گرفت.
مهدی مهران فر افزود :با انجام اقدامات فني و پليسي،
بررســي شيوه هاي ســرقت و تعقيب و مراقبت هاي
شــبانه روزي ،ســرانجام ماموران پلیــس آگاهی اين
فرماندهی  2نفر ســارق ســابقه دار حرفه اي را حين
سرقت از خانه باغ ها دستگير کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان تصريح
کرد :متهمان در بازجويــي هاي صورت گرفته به 10
فقره سرقت ابزارآالت کشاورزی ،بذر پیاز و سایر اقالم
با ارزش باغبانی بــه ارزش تقریبی  800میلیون ریال
از خانه باغ هاي ســطح شهرســتان بجنورد و مانه و

سیل  ۳۵۳میلیارد ریال به خراسان شمالی خسارت زد
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری خراســان
شــمالی گفت :ســیل پنجشنبه گذشــته  ۳۵۳میلیارد
ریال به حوزه های کشــاورزی و زیربنایی استان در ۲
شهرستان شیروان و بجنورد خسارت وارد کرد.
جواد نظری به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت :خســارت
های ناشی از سیل در شهرســتان بجنورد ،مربوط به
بخش کشاورزی است که میزان آن  ۲۲۰میلیارد ریال
برآورد شده است.

وی افزود :خسارت ناشی از سیل در شهرستان شیروان
 ۱۳۳میلیارد ریال اســت کــه  ۱۶میلیارد ریال مربوط
به حوزه جاده های روســتایی این شهرستان و مابقی
مربوط به زیر بخش های کشاورزی است.
نظری گفت :در مجموع ســیل بــه  ۲۲۵هکتار زمین
زراعــی و باغی شهرســتان های بجنورد وشــیروان
خسارت وارد کرد و بر اثر آن  ۲۴کیلومتر راه روستایی
و یک دستگاه دستک آبنما در شیروان خسارت دید.

وی اظهار داشــت :تنها راه جبران خسارت های ناشی
از حادثه های طبیعی در بخش کشــاورزی ،بیمه این
محصوالت است از این رو از تولیدکنندگان انتظار می
رود نسبت به بیمه اقدام کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری خراســان
شــمالی افزود :هر ســاله بخش زیادی از محصوالت
کشــاورزی استان ناشــی از وقوع حادثه های طبیعی
دچار خسارت می شود.

زیادی را برای رشد دارد.
وی به ریســک تهدیدکننــده معامالت
بورس اشاره کرد و افزود :بحث مذاکرات
برجام بــه دلیــل تاثیرگــذاری آنها بر
متغیرهای کالن اقتصاد کشور می تواند

بر روند بــازار تاثیرگذار باشــد ،با توجه
به اینکه بخش قابل توجهی از شــرکت
های حاضر در بورس کامودیتی محور و
صادرات محور هستند؛ بنابراین هر اتفاق
و نتیجه مثبــت و منفی در مذاکرات می

توانــد معامالت این بــازار را تحت تاثیر
خود قــرار دهند .به گــزارش اتفاقیه به
نقل از ایرنا ،شــاخص کل بورس اوراق
بهــادار تهران در پایان معامالت هفتهای
که گذشــت (چهارشــنبه ۱۳ ،مردادماه)

بــه کانال یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحد
ورود پیدا کرد و با  ۹۰هزار واحد افزایش
نسبت به هفته نخست مرداد ماه ،به عدد
یکمیلیون و  ۴۰۶هزار واحد رسید و ۸.۵
درصد رشد داشت.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوییس اعالم کرد:

افزایش سهم محصوالت کشاورزی و پزشکی در مبادالت تجاری ایران و سوییس
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و سوییس گفت:
عالقه شــرکتهای مســتقر در این کشور برای خرید
محصوالت کشــاورزی و پزشــکی ایــران از دالیل
افزایش تجارت بین دو کشور است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،روابط تجاری ایران و سوییس
طی دههای گذشــته و با وجــود تحریمهای یکجانبه
آمریکا ادامه داشته است.در چهار ماهه نخست امسال
سوییس با صادرات  ۶۷۲هزار تن کاال به ارزش ۵۳۹
میلیــون دالر در جایگاه پنجم مبادی وارداتی کشــور
قرار گرفته اســت .این در حالی است که در سال های
اخیر تجارت با این کشور کاهش چشمگیری را تجربه
کرده بود.در همین راســتا« ،شریف نظاممافی» رییس
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و سوییس اظهار داشت:
دو کشــور از لحاظ اقتصادی و تجاری تکمیل کننده
یکدیگر هســتند و همانطور کــه صنایع و کاالهای
سوییســی نیاز ما را تامین می کند ،تولیدات ایران نیز
در پیشرفت صنعت در این کشور مورد توجه قرار دارد.
وی افزود :طی ماه های نخست سال جاری گسترش
تبادالت تجاری در جریان بوده است و عمده کاالهای
وارداتی نیز مربوط به غالت و تجهیزات پزشکی است.
نظام مافی تصریح کرد :برخی از شرکت های تجاری

طرف معامله ایران ماهیت سوییســی ندارند بلکه دفتر
تجاری آنها در ژنو مســتقر است و محصوالت تجاری
خــود را به ایران عرضه یا کاالهای مورد نیاز خود را از
ایران تامین می کنند.
وی با بیان اینکه کاالهای صادراتی خوبی برای عرضه
به ســوییس داریم ،خاطرنشــان کرد :قطعات دستگاه
های پزشکی ،تولیدات نیمه صنعتی و اقالم کشاورزی
از محصوالت مورد توجه شرکت های این کشور است.
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و سوییس تاکید
کرد :با وجود تمام مشــکالت مالی و بانکی ،شــاهد
رشــد تجارت با این کشور هســتیم هر چند که حجم
و میزان مبادالت همچنان کمتر از ظرفیت پیش بینی
شده اســت.وی با بیان اینکه شــرکتهای سوییسی
در زمان تحریم ایران را ترک نکردند ،اظهار داشــت:
کاهش صادرات و وادرات از شرکت های سوییسی به
دلیل عدم عالقه آنها نیست بلکه موانع تجاری فرصت
افزایش را از دو کشــور ســلب کرده است اما تبادالت
همچنان ادامه دارد.
نظام مافی با بیان اینکه در صورت به نتیجه رســیدن
توافقات بین المللی در دولت سیزدهم می توان به رشد
چشمگیر تجاری تا پایان سال امیدوار بود ،خاطرنشان

کرد :ســوییس را باید از کشــورهای اروپایی مستقل
دانســت زیرا این کشور از نظر سیاســی و اقتصادی
مستقل اســت و روابط خود را مستقالنه پیگیری می
کند.
وی بــا تاکید بــر اینکه ایران می توانــد روابط خوب
تجاری با جهان داشــته باشــد ،تصریح کرد :تعامل با
جهان باید به نقطه ای برسد که تبادالت با کشورهایی
که ارتباط و عالقه تجاری وجود دارد ،افزایش یابد.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از ایرنــا ایرنا ،رییس اتاق
بازرگانی مشــترک ایران و سوئیس پیش از این اعالم
کرده بود که با احیای برجام دو کشور ظرفیت بالقوه ۱۰
میلیارد دالری برای تجارت را دارند و با عادیســازی
عملکــرد بانکی و لغو تحریمها ،تجــار در صنفهای
مختلف به رشد بیشتر تجارت دو کشور امیدوار هستند.
در چهار ماه نخســت ســال جاری  ۵۰میلیون و ۸۰۰
هزار تن کاال بــه ارزش  ۲۹میلیــارد دالر بین ایران
و کشــورهای مختلف مبادله شــد که سهم صادرات
کاالهای غیرنفتی  ۳۸میلیون و  ۳۰۰هزار تن به ارزش
 ۱۴میلیــارد و  ۳۰۰میلیون دالر و ســهم واردات ۱۲
میلیــون و  ۵۰۰هزار تن کاال بــه ارزش  ۱۴میلیارد و
 ۵۰۰میلیون دالر بود.

یارانه یک میلیون تومانی پرداخت میشود؟
رئیســی برای کاهش هزینه خانوادهها وعده داده که
کارت اعتباری معیشــت صادر میشود .قرار است این
یارانه از آذر امسال پرداخت شود .آیا یارانه یک میلیون
تومانی پرداخت میشود؟
به گزارش اتفاقیه به نقل از تجارتنیوز ،دولت سیزدهم
مستقر شــده و باید وعدههایی که داده را اجرایی کند.
یکی از ایــن وعدهها اعطــای کارت اعتباری به پنج
دهک اول جامعه است.

 ۱۵۰هــزار تومان بــهازای هر نفر اســت .طبق گفته
رئیسجمهور دولت ســیزدهم این یارانه از آذر امسال
پرداخت میشود.
قرار اســت بــرای خانوارهای پنج دهــک اول کارت
اعتباری معیشــت صادر شــود .بر این اساس به ازای
هر یک از اعضای خانوار در ســه دهک اول  ۲۰۰هزار
تومان و دو دهک بعدی  ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه
قرضالحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص یابد.

ابراهیم رئیســی وعده داده که بــرای کاهش هزینه
خانوادهها وعده داده که کارت اعتباری معیشت صادر
میشــود .بر این اســاس به ازای هر یک از اعضای
خانوار در ســه دهک اول  ۲۰۰هزار تومان و دو دهک
بعدی  ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرضالحســنه با
کارمزد دو درصد تخصیص یابد.
ایــن یارانه برای خانــواده پنج نفره ســه دهک اول
 ۲۰۰هــزار تومان و برای دهکهــای چهارم و پنجم

یک دستاورد جدید جهانی برای اقتصاد ایران
اتاق بازرگانی تهران در در ماه گذشته میالدی باالترین
فعالیت را در میان اتاقهای بازرگانی جهان به نام خود
ثبت کرد.
بــه گزارش اتفاقیه به نقل از ایســنا ،اتــاق بازرگانی
بینالملل کــه نهاد مادر همه اتاقهــای بازرگانی در
سراسر دنیاست ،اتاق بازرگانی تهران را به عنوان اتاق
برتــر دنیا در ماه جوالی  ۲۰۲۱انتخاب و معرفی کرد.
این انتخــاب به خاطر فعالیتهای مختلف اتاق تهران
در بخشهای مختلف اعم از حوزه صدور گواهی مبدا
و عضویت ،تــا ارائه خدمات مختلف به اعضا و تالش
برای بهبود فضای کسبوکار است.
بنا بر اعالم روابط عمومی اتاق تهران ،در ماههای اخیر
اقدامات متنوع اتاق در حوزههای مختلف شامل تدوین

گزارشهای تخصصــی در حوزههای تجارت ،اقتصاد،
سرمایهگذاری و  ،...ارائه اخبار گوناگون مرتبط با اتاق
و اقتصــاد ملی و جهانی ،ارائه بســته راهبردی نجات
اقتصاد ایران ،تدوین تقویم رویدادهای تجاری مجازی
و گزارش این جلسات ،مشارکت فعال در بستر ارتباطی
 ICCWCFو رویدادهایی همچون برگزاری وبینارهای
تخصصی موجب شــده اتاق تهران از بین  ۲۷۸۰اتاق
بازرگانی در  ۵۰کشور جهان به عنوان اتاق برگزیده ماه
جوالی فدراســیون جهانی اتاقهای بازرگانی انتخاب
شود.
از دالیــل دیگر انتخاب اتاق تهــران برای این عنوان
میتــوان به مــواردی ماننــد کمک به رفــع برخی
مشکالت اقتصادی در مسیر توسعه کشورمان از جمله
ارائه پیشــنهادهایی جهت بهبود محیط کســبوکار و

همچنین پیشــنهادهایی جهت جذب ســرمایهگذاری
خارجــی و آمادگی به منظور برقراری مبادالت تجاری
با سایر کشورها عنوان اشاره کرد.
این موضوعــات از طریق ارتباط اتــاق تهران با اتاق
بازرگانــی بینالملل بــه مدیران اجرایی آن و ســایر
اتاقهای عضو منعکس شد و در نتیجه این فعالیتها،
اتاق بازرگانی بینالملل ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران را بهعنوان اتاق برتر یا فعالترین اتاق
بازرگانی ماه جوالی جهان انتخاب کردهاست.
اعضای هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران در
انتخاباتهای چهار ســاله و با رای تجار دارنده کارت
بازرگانی اســتان تهران انتخاب میشــوند .روســای
کمیســیونهای تخصصی اتاق تهران در دورههای دو
ساله و با رای اعضا انتخاب میشوند.

گرانی نهادههای دامی ،شیر را گران کرد
مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی،
گفت :در تیرماه امسال وزیر جهاد کشاورزی کشور پس از
جلسه با شورای قیمتگذاری ،گران شدن قیمت شیر را به
استانها ابالغ کرده که خرید آن از  ۴هزار و پانصد تومان
به  ۶هزار  ۴۰۰تومان برای دامدارافزایش پیدا کرده است
و قیمت تمام شــدهی آن در بازار توسط سازمان صنعت،
معدن و تجارت اعالم خواهد شد.
مهدی شکاری در گفتوگو با خبرنگار فارس در بجنورد،
اظهار کرد :بر اساس اصالحیه تضمین خرید محصوالت
کشــاورزی که مصوبهی مجلس شورای اسالمی است،
شــورایی تحت عنوان شــورای قیمتگــذاری و اتخاذ
سیاســتهای حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی در
جهاد کشــاورزی به وجود آمده که وزیر جهاد کشاورزی
مسؤول آن و سایر دستگاهها مانند وزیر اقتصاد و دارایی،

رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس نظام صنفی ،رئیس
اتحادیه تعاون روســتایی و کشــاورزی ،ســازمان نظام
مهندســی و کشــاورزی ،دو نفر از کمیسیون کشاورزی
مجلــس و رئیس بنیاد گندم ملی ایران نیز عضو آنند که
یکی از وظایف آن تعییــن قیمت تضمینی محصوالت
است.
وی گفــت :وزیر جهاد کشــاورزی ،باتوجــه به افزایش
نهادههای دامی ،در نظر گرفتن هزینه واقعی تولید ،حفظ
مبادالت خارجی و داخلی ،نرخ تورم و دیگر عوامل قیمت
شیر را تغییر دادند.
مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی،
تصریح کرد :در تیرماه امسال وزیر جهاد کشاورزی پس از
جلسه با شورای قیمتگذاری گران شدن قیمت شیر را به
استانها ابالغ کرده که خرید از دامدار از  ۴هزار و پانصد

تومان به  ۶هزار  ۴۰۰تومان افزایش پیدا کرده است.
وی بیــان کرد :پس از ابالغ این مصوبه ،ما به ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان نیز صادر کردهایم و حاال در
حال اجرایی شدن است.
حســین قاسمزاده ،رییس اتحادیه لبنیات ،قصابان و مرغ
فروشــان بجنورد ،نیز در این خصــوص در گفتوگو با
خبرنگار فارس ،اظهار کرد :قیمت خرید شیر از دامدار با ۶
هزار و چهارصد تومان به نسبت چربی آن متفاوت است
و لبنیات صنعتی ،محصوالت خود را در حال حاضر طبق
همین مصوبه گران کرده اند.
وی گفت :گران کردن شــیر به خاطر گرانی نهادههای
دامی است اما قیمتگذاری در فصل تابستان که مصرف
شــیر ممکن اســت به حد فصول دیگر نباشــد آنچنان
نمیتواند اثر گذار باشد.
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میز خبر
واکنش نرجس سلیمانی به افشای فایل صوتی گفتگو با چمران

نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در خصوص انتخاب شهردار توضیحاتی ارائه کرد.
چهارشنبه شهردار تهران به صورت استمزاجی انتخاب شد .انتخاب شهردار حواشی به همراه
داشت .نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در این زمینه یادداشتی نوشت که در بخشی
از آن آمده است :الجرم هرچند رای گیری رسمی در جلسه آتی نیز بنا به دالیل قانونی علی
رغم میل باطنی و قلبی بسیاری از اعضا بصورت مخفی انجام خواهد گردید خشنودم که رسما
حمایت قاطع خود را از جناب آقای دکتر زاکانی اعالم نمایم و امیدوارم نمره بیست بدرقه راه
آغاز شهردار جدید شهر تهران باشد.
یک نماینده :اینکه رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی  ۳۵۰میلیون دریافت کند غلط
است

حجتاالسالم حسن نوروزی در خصوص حضور نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم اظهار
داشــت :نسبت به مجلس خبر ندارم که چه کسی میخواهد به دولت برود اما اگر کسی هم
بخواهد ،ما مخالفتی نداریم چرا که دولت احساس نیاز میکند و ما باید به دولت کمک کنیم؛
ممکن اســت کسی بخواهد وزیر شــود و دولت به آن فرد نیاز داشته باشد ،طبیعتا ما کمک
میکنیم .در حکومت فرقی بین قوه مقننه و قوه مجریه نمیبینیم.وی با بیان اینکه نکته بعدی
ت آب،
کنترل کردن افزایشهای بیرویه حقوقها اســت ،تصریح کرد :این درآمدهای شرک 
برق و بانکهای خصوصی باید کنترل شــوند؛ اینکه رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی
 ۳۵۰میلیون دریافت کند غلط است؛ اگر  ۲۵تا  ۳۰میلیون باشد اشکالی ندارد اما  ۳۵۰میلیون
باید کاسته شود.
واکنش قوه قضائیه به مرگ پدر هومن جوکار

مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد :در پی انتشار خبر فوت پدر یکی از محکومان امنیتی ،یک
منبع آگاه ضمن طلب صبر و آرامش و آرزوی مغفرت برای پدر مرحوم آقای هومن جوکار به
اطالع می رساند هفته گذشته به این محکوم امنیتی برای مالقات با پدر خود مرخصی اعطاء
شد و این محکوم امنیتی با پدر خود مالقات داشته است .بدین وسیله اظهاراتی که در جریان
آن ها عنوان می شــود که این محکوم امنیتی فرصت و اجازه مالقات با پدر خود را نداشته
است ،تکذیب می شود.
دبیرکل حزب اهلل عراق :کشور ایران برای مردم عراق ،سوریه و لبنان ،نعمت بزرگی
محسوب میشود

دبیرکل حزب اهلل عراق گفت :امروز کسانی فریاد والیت مداری را می سرمی دهند به گونه
ای هســتند که نایب امام زمان(عج) را حمایت نمی کنند وادعای حمایت از امام زمان(عج)
را دارند .حجت االسالم والمسلمین سیدهاشم الحیدری از رهبران جبهه مقاومت اسالمی و
دبیرکل حزب اهلل عراق در پیش نشســت سومین اجالسیه بین المللی فعاالن مهدوی که
در مجموعه فرهنگی  ۳۱۳مسجد مقدس جمکران برگزار شد ،اظهارکرد :برای مردم عراق،
ســوریه و لبنان ،کشور ایران نعمت بزرگی محسوب میشود .باید در نظر داشت که نقشه و
هدف اصلی دشمنان والیت فقیه است.
علمالهدی :اگر تنفیذ نباشد ،ریاست جمهوری نامشروع و طاغوت است

سیداحمد علمالهدی گفت :مقام معظم رهبری ،مقام والیت و حجت بقیهاهلل است و احساسی
حرف نمیزند و مبالغهگویی ندارد و اگر این تنفیذ نباشــد این ریاســت جمهوری نامشروع و
طاغوت است و تنها چیزی که مشروعیت میبخشد همین تنفیذ است و وقتی در این تنفیذ

عکس روز

طبیعت زیبای

روستای اسفیدان
در مرکز خراسان شــمالی ،روستایی
به نام اســفیدان قــرار دارد که آب و
هوای بسیار خوبی دارد از جاذبههای
این روستا میتوان به آبشارهای زیبا،
چشمههای خروشــان ،غارها ،وجود
رودخانــه با آب فــراوان و ارتفاعات
جنگلی با پوشش گیاهی اشاره کرد.

شاخصه میآید یک مسئله اعتقادی و قابل توجه است.
مرز ایران و افغانستان در منطقه سیستان بسته شد

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت :مرز ایران و افغانستان در محدوده
میلک سیستان به دلیل کشیده شدن درگیری ها کشور افغانستان به شهر زرنج والیت نیمروز
هم مرز با استان سیستان و بلوچستان بسته شد.محمدهادی مرعشی اظهار داشت :شهر زرنج
مرکز والیت نیمروز افغانســتان شب گذشته تا مرحله سقوط پیش رفت به طوری که تقریبا
بخش عمده آن توسط طالبان تصرف شد که با رسیدن نیروهای کمکی ،افراد گروه طالبان
عقب نشینی کردند.معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هم اینک
شرایط در مرز آرام است گفت :برای حفظ منافع ملی نیروهای ارتش ،مرزبانی و انتظامی استان
کامال در مرز و پل ابریشم مستقر و تحرکات احتمالی را رصد می کنند.مرعشی افزود :همچنین
 ۲۷۰دستگاه کامیون ایرانی که در افغانستان بودند و اطالعات آنها از طریق سازمان راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان داده شده بود به کشور بازگردانده شدند.
انتقادات صریح مسیح مهاجری از مراسم تحلیف

مسیح مهاجری نوشت :اینهمه تشریفات برای تحلیف،در شرایطی که مردم دربیمارستان ها
جان میدهند و در داروخانه ها دنبال داروهای ضروری میدوند و برای امرارمعاش گرفتار پیچ
وخم زندگی هستند ،جای سوال دارد.حجت االسالم و المسلمین مسیح مهاجری مدیرمسئول
روزنامه جمهوری اســامی در یادداشتی با عنوان «مخاطب ناشناسانه ترین سخنرانی ها!»
نوشت« :مراسم تحلیف آقای رئیسی که امروز برگزار شد ،از جهاتی خالف انتظار بود.اول آنکه
در حضور مهمانان خارجی از ضعف ها و مشکالت کشور سخن گفتن ،جای تامل بسیار دارد.
دوم آنکه سفره دل درباره اختالفات داخلی باز کردن در چنین مراسمی با هیچ معیاری تناسب
ندارد.ســوم آنکه طوالنی سخن گفتن در شــرایط خاص این روزها و در مراسمی که قانون
اساسی حدود آن را مشخص کرده ،خارج از چارچوب مراسم است.چهارم آنکه در ایام شروع
بکار دولت جدید و در آستانه هفته دولت،غفلت از یادآوری شهید رجائی و مرام او در کنار نام
بردن از سایر شهیدان بسیار قابل تامل است.پنجم آنکه غفلت رئیس قوه قضائیه از یادآوری
شهید بهشتی در کنار نام سایر شهیدان با توجه به عظمت او و حقی که به این قوه و قانون
اساسی دارد ،جای سوال دارد.ششم آنکه بعضی مسائل را می توان نگفت و در عین حال به آنها
پای بند بود.هفتم آنکه در مراسم رسمی ،آرام سخن گفتن یک اصل است.و هشتم آنکه اینهمه
تشــریفات برای تحلیف،در شرایطی که مردم دربیمارستان ها جان میدهند و در داروخانه ها
دنبال داروهای ضروری میدوند و برای امرارمعاش گرفتار پیچ وخم زندگی هستند ،جای سوال
دارد و اینها همه نشان میدهند سخنرانان و بانیان این مراسم مخاطبان خود را نشناخته اند».
اتهامزنی شاهزاده سعودی به ایران

یک شاهزاده سعودی در گفتوگو با روزنامه «عکاظ» اتهاماتی را علیه ایران و فعالیت منطقهای
آن و همچنین جنبش حزباهلل لبنان مطرح کرد.شاهزاده سعودی «سطام بن خالد آل سعود»
که مواضع وی هر چند وقت یک بار در رســانهها سر و صدا به راه میاندازد ،در گفتوگویی
با روزنامه «عکاظ» این کشــور اتهاماتی علیه ایران مطرح کرد.وی در پاسخ به سوال عکاظ
درباره رفتار ایران در منطقه ،در اتهاماتی بی پایه و اساس مدعی شد ،رفتار ایران در منطقه بر
چند اصل استوار است اولین آنها «کینه فارسها نسبت به عربها» و دوم «طمعورزیهای
ایران در منطقه» اســت و ایران از «فرقهگرایی» برای نفوذ به منطقه عربی استفاده میکند.
این شاهزاده سعودی در ادامه اتهامات خود گفت ،ایران کشور سخاوتمندی نیست اما برخی
کشورهای اروپایی به خاطر منافع خود به سمت ایران میشتابند .آنها همه اقدامات ایران علیه

کشورهای منطقه ،قانون بینالمللی و «گسترش فرق هگرایی و تروریسم» را نادیده میگیرند و
این تنها یک تفسیر دارد ،ایران برای کشورهای اروپایی منافع اقتصادی دارد.
اصالحطلبان دولت در سایه میشوند

میرلوحی در پاسخ به این پرسش که آیا اصالح طلبان می توانند یک دولت در سایه تشکیل
دهند یا خیر ،اظهار کرد :بله ،طبیعی است .اکنون بنیاد باران ،آقای خاتمی و دولت اوهستند و
مجلس ششمی ها و وزرا هر ماهه جلسات بسیار مؤثر و خوبی پیش از شیوع کرونا داشتند و
عمال کنار قضایا هستند و االن هم باز دولت آقای روحانی و به قول بعضی از دوستان حلقه
نیاوران از قبل حزب اعتدال و توسعه را داشتند و می توانند با دوستانشان باشند و احزابی که
هستند اطرافیان مرحوم آقای هاشمی و حزب کارگزاران و عمال نیروهای اطراف آقای کروبی
و حزب اعتماد ملی نیروهای فعالی در کشــور هستند ،پس چرا نشود؟ باید بشود و می شود.
این عضو اصالح طلب شورای شهر تهران ادامه داد :مگر می شود نسبت به مسائل بی تفاوت
بود؟ باالخره منطق دنیا و روش و شــاخص هایی که در دموکراسی در کشورهایی که مردم
ساالری و دموکراسی مطرح هست اساسا تک صدایی امکان ندارد و یک مفهوم غریبه و خیلی
عجیبی است ولی در کشور ما همه شعار مردم ساالری می دهیم و در کنار آن متاسفانه نظارت
استصوابی را می گوییم و نظارت استصوابی هم تا جایی دامنه اش را گسترش می دهند که
آقــای الریجانی هم در آن قرار نمی گیرد و آقای جهانگیری و ده ها چهره دیگر مثل آقای
پزشکیان در مجلس و آقای شریعتمداری و  ..را رد می کنند.
پیشنهاد اقتصادی محسن رضایی به قطر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قطر می تواند در رونق بنادر ایران بویژه در
استان بوشهر و خوزستان سرمایهگذاری کند،گفت :توسعه تجارت قطر با ایران ،به نفع منطقه
خواهد بود.محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز گذشته در دیدار
با علی بن احمد زایــد ،وزیر صنعت و تجارت قطر و هیات همراه ضمن خوش آمدگویی به
هیات قطری ،گفت :روابط ایران و قطر ،برادرانه است و در سایه این روابط برادرانه میتوانیم
به صلح ،امنیت ،رونق و رفاه در منطقه کمک کنیم.دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
ارتباط میان کشورهای مسلمان منطقه را موضوعی کلیدی و کارگشا خواند و افزود :ایران در
چهاردهه گذشته ثابت کرده است که از همکاری با کشورهای منطقه بویژه همسایگان جنوبی
خود استقبال میکند.وی افزود :ایران و قطر بارها در فراز و نشیب رویدادها و حوادث در کنار
یکدیگر به ثبات منطقه کمک رساندهاند .ما در زمانی که قطر بی دلیل تحت فشار قرار گرفته
بود محاصره قطر را کنار زدیم و بی منت کمک کردیم و معتقدیم اگر این حضور موثر و برادرانه
تداوم یابد ،رونق و آرامش در کشورهای اسالمی تحقق پیدا میکند.
حقیقت پور :برجام نباید به دعوای میان قوه ای تبدیل شود

یک چهره سیاســی اصولگرا اظهار کرد :بحث مذاکره و برجام نباید به دعوایی بین قوه ای
تبدیل شود این موضوعی مربوط به امنیت ملی و منافع ملی ما است یعنی باید فرا قوه ای دیده
شود«.منصور حقیقت پور» ،فعال سیاسی اصولگرا ،در گفت و گو با برنا در رابطه با طرح اقدام
راهبردی برای لغو تحریم ها و ایجاد مانع با این طرح برای به سرانجام رسیدن برجام اظهار
کرد :این تصمیم باید فرا قوه ای باشد .به نظر من فرصت خوبی در شورای عالی امنیت ملی
که سران سه قوه هستند خواهد بود تا این موضوع تجزیه و تحلیل شود.او افزود :در کل اگر
قرار باشد تغییراتی داده شود باز محل آن شورای عالی امنیت ملی است و این شورا باید این
طرح را ریل گذاری کند.حقیقت پور تاکید کرد :مذاکره کننده از ظرفیت های قانونی استفاده
می کند تا اهداف خود را پیش ببرد ولی تصمیم نهایی باید در شورای عالی امنیت ملی گرفته

شود.او ادامه داد :بحث مذاکره و برجام نباید به دعوایی بین قوه ای تبدیل شود این موضوعی
مربوط به امنیت ملی و منافع ملی ما است یعنی باید فرا قوه ای دیده شود .همه باید به صورت
َید واحده عمل کنند و تنها در این صورت است که این تصمیم در جای خود گرفته می شود
و همه از آن حمایت می کنند.
آزادی مشروط و عفو تعدادی از محکومین امنیتی

دادستان تهران با بیان اینکه به دنبال دستور رییس قوه قضاییه تعدادی از محکومین امنیتی با
آزادی مشروط و یا عفو آزاد شدهاند ،گفت :پیشنهاد آزادی مشروط تعداد دیگری محکوم امنیتی
به دادگاهها داده شد.در پی اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری
و تعیین تکلیف پروندههایی که در آن متهم زندانی حضور دارد ،امروز جمعه (پانزدهم مرداد ماه)
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان تهران به همراه مقامات قضایی و  ۱۲۵قاضی در زندان
تهران بزرگ حضور پیدا کردند تا در دیداری چهره به چهره با زندانیان مشکالت قضایی آنان
را بررسی و اقدامات الزم را انجام دهند.دادستان عمومی و انقالب تهران در این زمینه اظهار
داشت :در راستای بازدیدهای دورهای از زندانهای سراسر استان تهران که به صورت ماهیانه
انجام میشود امروز به همراه  ۱۲۵نفر از قضات ،معاونان و مقامات قضایی دادسرای تهران و
روسای مجتمعها همچنین قضات اجرای احکام و ناظر زندان ،در ندامتگاه تهران بزرگ حضور
پیدا کردیم تا با مالقات چهره به چهره با زندانیان مشــکالت آنان را بررسی و اقدامات الزم
صورت گیرد.القاصی مهر در ادامه با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه در جلسه شوری عالی
قوه قضاییه دستوری درباره مسئله زندانیان و کسانیکه نگهداری و بازداشت آنها طوالنی شده
و تحت قرار هستند و هنوز حکم آنها صادر نشده و یا به عبارتی بالتکلیف هستند صادر و
تاکید ویژهای داشتند که دادستانها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند،
گفت :با همین رویکرد با  ۱۲۵نفر از مقامات قضایی در زندان تهران بزرگ حضور پیدا کردیم.
این مالقاتها از صبح امروز شروع شده و تا غروب ادامه دارد.
واکنش چمران به انتشار فایل صوتی در خصوص تهدید اعضای شورای شهر تهران

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به انتشار فایل صوتی در خصوص تهدید اعضای شورای
شهر در انتخاب شهردار تهران ،گفت:چیزهایی که نوشته شده واقعی نیست و گمان و حدس
بوده و از آن مسأله ناراحت شدم .ناراحتی من از دیدن خبری بود که تنظیم شده و نمی دانم
چه طور منعکس شده است.مهدی چمران در گفت و گو با جماران در خصوص فایل صوتی
منتشــر از نخستین جلسه شورای شــهر تهران ،اظهار داشت :قرار ما این بود که تعداد آراء و
اسامی گفته نشود و چیزهایی که گفته شده واقعی نیست .آن خبر بدجور و جهت دار نتظیم
شده و اولش هم انقالبی و غیرانقالبی گفته اند .من از این تنظیم خبر نگران شدم؛ خبرگزاری
های رسمی هم این کار را نکردند و نمی دانم چه کسی انجام داده است .این خبر حرفه ای
و منصفانه تنظیم نشده و باید درست تنظیم می شد.رئیس شورای شهر تهران همچنین در
خصوص تهدیدهایی که در فایل صوتی منتشــر شده نقل می شود ،تأکید کرد :تهدید به آن
شکل نبوده و مثال می گفتند تو به این رأی بده .آخرش گفتیم همه سر جای خودشان بنشینند
و خوشــبختانه همه سر جای خودشان نشستند .بنابر این کســی رأی کسی را ندیده است.
صندوقی را در یک گوشه گذاشته بودیم و اعضای شورا به آنجا می رفتند و رأی خود را می
نوشتند و به صندوق می انداختند.وی افزود :چیزهایی که نوشته شده واقعی نیست و گمان و
حدس بوده و از آن مسأله ناراحت شدم .ناراحتی من از دیدن خبری بود که تنظیم شده و نمی
دانم چه طور منعکس شده است.گفتنی است که ظهر دیروز فایل صوتی از چمران منتشر شده
بود مبنی بر اینکه وی از اعمال نفوذ برخی نهادها و شخصیت ها در معرفی زاکانی به عنوان
شهردار تهران انتقاد کرده است.

