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ضرورت نوسازی تجارت 
خارجی

مصطفیگوهریفر،کارشناسمسائلبینالملل
همزمان با اســتقرار دولت جدید و سخن از »تحول« 
در اقتصــاد و البته با در نظر داشــتن مصائبی که در 
وضعیت فعلی تجــارت خارجی کشــور وجود دارد، 
این حوزه نیازمند تغییرات  اساســی ا ســت. تحوالت 
روز افزون تجارت جهانی به صورت عام و شرایط ویژه 
ایــران به طور خاص، ضرورت این تغییرات را توجیه 
می کند. هدف اصلی از نوســازی در تجارت خارجی، 
تطبیق با شــرایط محیطی جهانی جهت حفظ بقا و 

متعاقب آن رشد و توسعه است.
در ســاده ترین توصیف، مراد از نوسازی استراتژیک، 
ایجاد تغییرات اساســی در »ساختار«، »استراتژی«، 
»فرهنــگ« و »فرآیندهــای« مربوط بــه تجارت 
خارجی اســت؛ به عبارت دیگر تنها با بازآرایی منابع 
و توانمندی هــا در جهت ایجاد تعامل و تناســب با 
محیط خارجی می توان به درمان بیماری های تجارت 
خارجی کشور در آینده امیدوار بود. اگر بپذیریم آنچه 
بــه عنوان مقدمه بیان شــد، می تواند به عنوان یک 
رویکرد برای بهبــود وضعیت اقتصادی کشــور در 
حوزه تجارت خارجی مفید و موثر واقع شــود، در گام 
نخســت باید بازنگری هایی در برخی »مفروضات« 
سیاســتگذاران و تصمیم گیران صــورت پذیرد تا با 
طراحی و اجرای سیاست های درست بتوانند طرحی 
نــو دراندازند و منجر به »تغییــر« در وضعیت فعلی 
شوند و امیدوار باشــند در »بلندمدت« تحولی اتفاق 
افتــد. بر این اســاس، در ادامه برخــی از مهم ترین 
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سرمقاله

مفروضات مورد اشاره و نقد قرار خواهند گرفت.
۱- » ایــران در همه حوزه ها و بخش ها دارای منابع سرشــار 
اســت، اما از این ظرفیت ها درست اســتفاده نشده است.« این 
گزاره بــه کرات در فضای عمومی جامعه مطرح می شــود، اما 
انتظاری که از آن منتج می شود، سیاستگذار را به خطا می اندازد. 
خودکفایی در تمامی حوزه ها در عمل امکان پذیر نیســت و هر 
کشــوری باید براســاس »مزیت رقابتی« خود برنامه تجارت 
خارجی اش را تنظیم کند. نمی توان انتظار داشت کلیه نیازهای 
داخلی در داخل تامین و در اغلب حوزه ها صادرات داشته باشیم. 
به عنوان مثال می توان هزینه هایی که در طی چند دهه گذشته 
در صنعت خــودرو صورت گرفته و ماحصــل این حمایت ها و 
آثارش در خودکفایــی این صنعت را از دیــدگاه هزینه-فایده 

بررسی کرد. نتایج این بررسی امیدوار کننده نیست.
۲- »باید تجــارت خارجی را بر روابط با همســایگان متمرکز 
کرد.« توســعه روابط تجاری با همســایگان با توجه به حسن 
همجواری و سهولت و کاهش هزینه ها، اقدامی پسندیده است 
اما باید در نظر داشت که چه میزان »ظرفیت« و »توان« برای 
این کار در کشــور وجود دارد. همواره مطرح می شــود چند ده 
میلیارد دالر »فرصت« صادراتی در کشــورهای همسایه وجود 
دارد، ولی هیچ گاه نمی گویند کدامین توانمندی صادراتی داخلی 
وجود دارد که مغفول مانده اســت. اینکه محصوالت کشاورزی 
مــازاد در برخی فصول وجود دارد و یکباره به دنبال صادرات آن 
هســتیم، ظرفیت صادراتی نیست. شاخص مهم در این بخش، 
»پایداری« است، یعنی طبق روال منظم و ثابت این کار انجام 
گیرد. در بخــش واردات نیز در زمینــه تکنولوژی و تجهیزات 

تولید، در همسایگی ما پتانسیل چندانی وجود ندارد.
۳- »در جهــت حمایت از تولید داخــل باید از واردات ممانعت 
ورزیــد.« اوال کــه بخش زیــادی از واردات کشــور در حوزه 
تجهیزات و ماشین آالت و مواد اولیه برای تولید است  که برای 
حمایــت از تولید نمی توان از آن صرف نظــر کرد. در ثانی، راه 
درست حمایت از تولید داخل، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت 
و استاندارد محصوالت داخل با هدف رقابت با کاالهای مشابه 
اســت نه اعمال ممنوعیت و محدودیت، تا بتوان از این طریق 
آنهــا را برای صــادرات نیز آماده کرد. همچنیــن برخی اقالم 
مصرفی مانند موبایل نیز در لیست واردات است که نمی توان از 

ورودشان ممانعت کرد.
۴- »توســعه صادرات غیرنفتی راه نجات کشــور است.« این 
گزاره بیش از آنکه یک »سیاست« باشد، یک »خواسته« است. 
اگر چنین امری واقع شــود، حتما به توســعه اقتصادی کمک 
می کند، اما در کشوری که تمام سیستم اقتصادی اش بر مبنای 
نفت طراحی شده، یک شــبه نمی توان تغییر مسیر بنیادین در 
آن ایجاد کرد. تغییر ساختارها، مقررات و از همه مهم تر ذهنیت 
سیاســتگذاران امری اســت زمان بر. فرصت مهمی در دوران 
تحریم فراهم شد تا از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان تغییر 
مســیر دهیم، اما این امر مستلزم »ریل گذاری« جدید است نه 
»تغییر عنــوان« در آیتم های صادراتی و »تغییر شــکلی« در 
ســرفصل های بودجه، برای نمایش کم رنگ تر شدن نقش نفت 

و درآمدهای نفتی.
۵- »تحریم ها اثر چندانی ندارند، بلکه مشکل اصلی ناکارآمدی 
داخلی اســت.« شدیدترین تحریم ها به طور یکجانبه بر سیستم 
تجاری کشــورمان اعمال شــده اســت. در حوزه های بانکی، 
بیمه، حمل و نقل و ســایر حوزه های لجستیکی تجارت خارجی، 
جدی ترین محدودیت ها و انســدادها حاکم شده است. هرچند 
در داخل نیز کاســتی هایی وجود دارد، اما نادیــده گرفتن آثار 
تحریم به حل مســاله کمکی نخواهد کرد. با شــناخت درست 
تحریم ها می توان برای »مقابله« با آن در کوتاه و میان مدت و 
»خنثی سازی« آن در بلندمدت برنامه ریزی داشت. هیچ سیستم 
اقتصــادی را نمی توان به صورت ایزولــه و با مدیریت داخلی و 
بــدون توجه به روابــط خارجی، کارآمد کــرد. اینکه تجارت با 
کشــورهای همســوی ما نیز به دلیل تحریم با مصائبی همراه 
اســت، اظهر من الشمس اســت. حتی در حوزه کاالهایی که 
معافیــت تحریمی دارند مانند غــذا و دارو نیز کاربه راحتی کار 
پیش نمی رود. نباید برای پررنگ کردن مشکالت داخلی با هر 

هدفی، از یک معضل اساسی دیگر چشم پوشی کرد.
۶- »ظرفیت های دیپلماســی اقتصادی به خوبی به کار گرفته 
نشــده اســت.« نمی توان انکار کرد که رابطه متقابل و بسیار 
نزدیکی میان روابط تجاری و سیاسی میان کشورها وجود دارد. 
بنابراین درصورتی می توان از ظرفیت دیپلماســی استفاده کرد 
که روابط سیاسی مناســبی وجود داشته باشد . زمانی که تنش 
در فضای دو کشور حاکم باشــد، مبادالت تجاری بدون شک 
دارای مشکالتی خواهند شد. برای حل این مساله یا باید روابط 
خارجی با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان بازسازی شود یا 
اینکه سیستم تجارت خارجی را بر مبنای اطلس روابط سیاسی 
موجود کشــور طراحی کرد. از طرف دیگر، ابزارهای الزم برای 
اســتفاده از دیپلماســی اقتصادی باید وجود داشته باشد، مانند 
نیروی انســانی متخصص، بودجه و اســتراتژی مشخص.آنچه 
بیان شــد - که تنها بخشــی از موارد قابل ذکر است - در کنار 
مشکالت متعددی نظیر نبود زیرســاخت های الزم، باال بودن 
هزینه تولید و کاهش توان رقابتــی، عدم ثبات در مقررات این 
حوزه، نوســانات نرخ ارز، کم بــودن ارزش افزوده در کاالهای 
صادراتی و نبود اســتراتژی های مشــخص و دقیق، تصویری 
»واقعی« از فضای تجارت خارجی کشــورمان ترسیم می کند. 
اگر واقعا قصدی بر توســعه تجارت خارجی وجود دارد، در ابتدا 
باید با »منطق اقتصادی« و براســاس »واقعیت های موجود« 
و نه برمبنای »خواســته ها« و »ذهنیت ها«، برنامه ریزی کرد. 
بســیاری از ظرفیت ها و شــرایط طبیعی تجارت کشور به دلیل 
تحریم های گســترده مســدود یا محدود شده است. با توجه به 
احتمال تــداوم تحریم ها در آینده، در صورت عدم نوســازی و 
بازآرایی در سیســتم تجارت خارجی، با چالش های اساسی در 

این حوزه روبه رو خواهیم شد.

۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای 
توسعه آلومینای جاجرم مصوب شد

ـــتان  ـــران در شهرس ـــای ای ـــع آلومین ـــر مجتم مدی
ـــع  ـــع موان ـــهیل و رف ـــتاد تس ـــت : س ـــرم گف جاج
ـــدن ۲۰۰ میلیـــارد تومـــان تســـهیالت  ـــد ش تولی
ــن  ــعه ایـ ــرح توسـ ــرای طـ ــرای اجـ ــی بـ دولتـ

واحـــد صنعتـــی مصـــوب کـــرد.
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــت و گـ ــردال در گفـ ــر تـ امیـ
ـــعه  ـــرح توس ـــرای ط ـــا اج ـــت: ب ـــار داش ـــا اظه ایرن
ـــی  ـــزرگ صنعت ـــد ب ـــن واح ـــدی ای ـــت تولی ظرفی
ـــن  ـــزار ت ـــه ۲۸۰ ه ـــن ب ـــزار ت ـــور  از ۲۴۰ ه کش
ـــن  ـــص ای ـــا تخصی ـــت و ب ـــد یاف ـــش خواه افزای
ـــی  ـــت اجرای ـــل فعالی ـــک عام ـــوی بان ـــار از س اعتب

ـــود. ـــی ش ـــروع م ش

تســـهیالت  میـــزان  ایـــن  افـــزود:  وی 
ــد  ــور افزایـــش تولیـ ــه منظـ ــده بـ مصـــوب شـ
آلومینـــا و اجـــرای پـــروژه هـــای مربـــوط 
بیلـــت شـــمش  هـــای  طـــرح   هماننـــد 

 است.
ـــزان  ـــه می ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــاره ب ـــا اش ـــرادل ب ت
ـــت  ـــه نخس ـــه ماه ـــع در س ـــن مجتم ـــدات ای تولی
ــرد: در  ــح کـ ــت، تصریـ ــته اسـ ــی نداشـ افزایشـ
ســـه ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری  ۳۸ هـــزار 
تـــن پـــودر آلومینـــا تولیـــد شـــد کـــه نســـبت 
بـــه مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل افزایـــش 
چشـــمگیری نداشـــت.وی دلیـــل اصلـــی عـــدم 

ــی  ــاری را قطعـ ــال جـ ــد در سـ ــش تولیـ افزایـ
گاز و بـــرق دانســـت و افـــزود: کاهـــش فشـــار 
و قطعـــی گاز بـــه مـــدت ۱۰۵ روز و قطعـــی 
ــم  ــا نتوانیـ ــد تـ ــب شـ ــاه موجـ ــرق در تیرمـ بـ
ـــته ـــع داش ـــدات مجتم ـــزان تولی ـــی در می  افزایش

 باشیم.
مدیـــر مجتمـــع آلومینـــای ایـــران گفـــت: 
ـــه  ـــه گون ـــا ب ـــزات در آلومین ـــا و تجهی ـــتگاه ه دس
ای اســـت کـــه فعالیـــت آن بایـــد بـــه صـــورت 
ـــا راه  ـــی آلومین ـــورت تعطیل ـــد، در ص ـــتمر باش مس
ـــکل  ـــر و مش ـــه ب ـــیار هزین ـــدد آن بس ـــدازی مج ان

ـــت. اس

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
خراســان شــمالی با بیان اینکه در خراسان شمالی 
ساالنه به طور متوســط 7۰ میلیون متر مکعب آب 
بیش از میزان تغدیه آبخوان ها برداشــت می شود، 
گفت: این امر موجب شــده اســت که افت ساالنه 
سطح آب های زیرزمینی استان به ۴۰ سانتی متر و 
یا حتی در برخی از مواقع بیشتر از آن نیز برسد.افت 
ساالنه ۴۰ سانتی متری آب از منابع آبی زیرزمینی 

استان/۴ هزار چاه غیر مجاز در نوبت انسداد,
وحید واســطه در گفت و گو بــا عصراترک اظهار 
کرد: در خراســان شمالی ساالنه میزان مصرف آب 
از منابع آبی ســطحی و زیرزمینی برای امور شرب، 
کشــاورزی و صنعت حدود 9۸۸ میلیون متر مکعب 

است.
واســطه گفــت: ۸9 درصد از این میــزان مصرف 
) معــادل ۸7۳ میلیــون متر مکعــب( برای بخش 
کشــاورزی، 9 درصد از این میزان مصرف ) معادل 
9۴ میلیــون متر مکعب( برای بخش شــرب و دو 
درصد از این میزان مصرف ) معادل ۲۰ میلیون متر 

مکعب( برای بخش صنعت بهره برداری می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در اســتان، ساالنه ۴۳۴ 
میلیون متر مکعب آب از سه هزار و ۳7۰ حلقه چاه 
مجاز، ۳۵۶ میلیون متر مکعب آب از سه هزار و ۶۶ 
دهنه چشمه همچنین ۸۶ میلیون متر مکعب آب از 
۶۵۳ رشته قنات برداشــت می شود که جزو منابع 
آبی زیرزمینی هستند، اعالم کرد: بهره برداری آب 
از آبخوان های استان بیش از میزان تغذیه آبی این 

آبخوان ها است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
خراسان شــمالی تصریح کرد: در استان ساالنه به 
طور متوســط 7۰ میلیون متر مکعــب آب بیش از 
میزان تغدیه آبخوان های زیرزمینی برداشــت می 
شــود که این امر دشت های استان را با افت منابع 

آبی مواجه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر چهار آبخوان شامل دشت 
های شیروان، صفی آباد، جاجرم و اسفراین آبخوان 

های ممنوعه بحرانی استان هستند.
واســطه بیان کرد: با توجه به وضعیت برداشت آبی 
که از آبخوان های زیرزمینی استان در جریان است، 
اســتان ســاالنه به طور میانگین ۴۰ سانتی متر از 
ســطح آب های زیرزمینی خود را از دست می دهد 
که البته در برخی از ســال ها میزان سطح افت آب 

در منابع آبی زیرزمینی استان نیز بیشتر می شود.
وی خشــک شــدن چاه ها، قنات ها و چشمه ها 
همچنین شــور شــدن منابع آبی زیرزمینی و حتی 
هجوم جبهه آب شور به منابع آبی زیرزمینی شیرین 
را از جملــه پیامدهای منفی افت ســطح آب های 

زیرزمینی استان برشمرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
خراسان شمالی همچنین افزود: افت سطح آب های 
زیرزمینی حتی موجب می شود که فضای میان دانه 
های خاک که از آب پر شده اند، این فضاها از وجود 
آب خالی شــوند و فضای میان خاک معلق و به هم 
فشرده شود و در نهایت زمین دچار فرونشست بشود 
که فرونشســت به صورت ترک، شکاف و فروچاله 

نمایان می شود.
وی عنوان کرد: تا به کنون در اســتان فرونشست 
زمیــن به صورت تــرک و شــکاف در زمین های 
کشــاورزی منطقه قاضی واقع در شهرســتان مانه 
و ســملقان و در زمینه های منابــع طبیعی منطقه 

سنخواست در شهرستان جاجرم مشاهده شده اند.
واســطه در ادامه بــا تصریح بر ایــن مطلب که تا 
به کنون در اســتان هیچگونــه تحقیقاتی در زمینه 
فرونشست زمین انجام نشده، یادآور شد: مسئولیت 
انجام مطالعات فرونشســت زمین در اســتان ها بر 

عهده سازمان زمین شناسی کشور است.
با این وجود، وی خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه 
ای اســتان درصدد است به زودی درخواست انجام 

مطالعات فرونشست زمین در خراسان شمالی را در 
شورای حفاظت منابع آب استان مطرح کند تا برای 

این مطالبه، مصوبه اخذ شود.
در عیــن حــال، این مســئول، بر لــزوم مدیریت 
مصرف آب از منابع آبی سطحی و زیرزمینی استان 
همچنین اجرای تغذیــه مصنوعی به آبخوان های 
استان به عنوان دو راهکار بسیار مهم در پیشگیری 
و جلوگیری از تهدید فرونشست زمین تاکید کرد و 
گفت: در همین راستا، تا به کنون به منظور مدیریت 
منابع آبی اســتان، سند سازگاری با کم آبی مصوب 
و اجرای برنامه های این سند در دستور کار دستگاه 
های اجرایی ذی ربط قرار گرفته است که البته برای 
دســت یابی به اهداف بلند مدت آن راه طوالنی را 

در پیش داریم.
وی اظهار کرد: انســداد چاه های غیر مجاز از جمله 
مفاد اجرایی این سند راهبردی است که از سال ۸۵ 
تا به کنون در اســتان هــزار و ۸۵۱ حلقه چاه غیر 

مجاز مسدود و پر شده اند.
واسطه افزود: با انسداد این تعداد چاه غیر مجاز ۲۶ 

میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است.
وی خاطر نشــان کرد: از هزار و ۸۵۱ حلقه چاه غیر 
مجاز مسدود شده، انســداد 7۳ حلقه چاه از آنها در 
ســال 99 انجام شد که انســداد این تعداد چاه غیر 
مجاز موجب شد تا ۶۲۳ هزار متر مکعب آب از منابع 

آبی زیرزمینی استان صرفه جویی شود.
با این وجود، معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای خراســان شــمالی اعالم کرد: هنوز 
باید چهار هزار حلقه چاه غیر مجاز دیگر در اســتان 
مســدود و پر شوند که عمق ۸۰ درصد از آنها کمتر 
از ۲۰ متر اســت و عمده بهره برداری از این چاه ها 

برای حفظ باغات بوده است.
واسطه خاطر نشان کرد: در سند سازگاری با کم آبی 
اســتان می بایست ساالنه ۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز 

مسدود و پر شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: ضریب 
پوشش بیمه ای در این استان ۳۸ درصد است که این 
رقم نســبت به میانگین ۵۰ درصدی این شاخص در 

کشور، ۱۲ درصد عقب است.
ســیداحمد ســیدی در گفت و گو با خبرنگاران این 
استان با بیان اینکه هم اینک ۳۰۳ هزار نفر از مجموع 
جمعیت ۸۶۳ هزار نفری این خطه بیمه هستند اظهار 
داشــت: بدون احتســاب جمعیت روستایی 7۰ درصد 
جمعیت شــهری این خطه زیر پوشــش بیمه تامین 

اجتماعی هستند.
وی افزود: ترکیب جمعیت خراسان شمالی  که شامل 
۴۶.۵ درصد جمعیت روســتایی و مابقی شهری است 
باعث پایین بودن این شاخص نسبت به کشور است.

وی گفت:  بیشــترین علت ایــن امر ترکیب جمعیتی 
روستایی و عشایری و مشمول نبودن آنان زیر پوشش 

این سازمان بیمه گر است.
سیدی تعداد اعضای بیمه شده اصلی در استان را ۱۰۴ 
هزار و ۵۰۰ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: با احتساب 
افراد تبعی به ۲9۳ هزار نفر می رســد، در مجموع ۲۰ 
هزار و ۲۱۲ نفر نیز هم اینک مســتمربگیر اصلی این 

سازمان بیمه ای هستند.
 مدیــرکل تامین اجتماعی خراســان شــمالی گفت: 
همچنین بیشــتر جمعیت شاغل این استان در بخش 

کشاورزی هستند که این موضوع نیز باعث پایین آمد 
شاخص بیمه ای اســتان شده است، فعالیت صنایع و 
اشــتغال در این حوزه در این اســتان نشبت به کشور 
کمتر است همچنین سرانه درآمدی خانوار نیز نسبت 

به میانگین کشور پایین تر است.
ســیدی فرار بیمــه ای را نیز از دیگــر دالیل پایین 
بودن شــاخص بیمه ای استان دانست و افزود: برخی 
از کارفرمایان بدون مجوز بــه صورت زیر زمینی در 
حاشــیه شــهرها فعالیت دارند که آماری از نیروهای 

اشتغال به کار آنان نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مطب ها و مراکز 
درمانی خصوصی نیز اشــاره ای کرد و اظهار داشت: 
عالوه بر کارگاه های زیر زمینی متاســفانه در مطب 
هــا و مراکز درمانی خصوصی نیز فرار بیمه ای داریم 
که هم اینک ساماندهی این امر در برنامه ریزی بلند 
مدت اســت و تالش می کنیم که شــاغالن در این 

بخش را زیر پوشش تامین اجتماعی ببریم.
سیدی با بیان اینکه بیشــترین شاغالن در مطب ها 
و مراکز درمانی بانوان هســتند و به ویژه بیشــتر نیز 
سرپرست خانوار هستند گفت: متاسفانه این شاغالن 
تشــکل صنفی و ســخنگو ندارند، بعضا لیست های 
ناقصی نیز برای این کارکنان ارسال می شود که این 

موضوع را نیز پیگیر بوده ایم .

وی از تمامی شهروندان و شاغالن خواست که بحث 
بیمه ای باید به عنوان مطالبه عمومی در نظر بگیرند 
افزود: از تمامی شــاغالن در بخش های مختلف می 
خواهیم که اگر بیمه نیســتند در سامانه غیر حضوری 
ســازمان تامین اجتماعی مراجعه و اطالعات خود را 

ثبت کنند، تمامی این اطالعات محرمانه است.
سیدی با بیان اینکه هم اینک ۳۰ خدمت در سازمان 
تامیــن اجتماعی به صورت غیــر حضوری انجام می 
شــود گفت: از بیمه شدگان و ســایر شهروندان می 
خواهیم که از بســترهای غیرحضوری این ســازمان 
اســتفاده کنند، این مهم باعــث صرفه جویی زیادی 

می شود.
 مدیرکل تامین اجتماعی خراســان شمالی در بخش 
دیگری از ســخنانش به معافیــت جرایم کارفرمایان 
بدهی قطعی شــده تا پایان اســفند نیز اشاره کرد و 
گفت: این افراد می توانند به ســامانه سازمان مراجعه 
و ثبت نام کنند، مســوول مطالبات پرونده کارگاهی و 
کارفرمایان را مطالعه خواهند کرد و در صورت داشتن 

شرایط بدهی تقسط می شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: در 
ســه ماه امســال ۱۵9 هزار و ۵۵۱ نسخه به صورت 
الکترونیکی صادر شده اســت، بیشترین نسخه های 

الکترونیکی در مراکز خصوصی انجام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان شمالی گفت: باید 
ظهور و بروز اجتماعی برنامه های مذهبی در سطح 

جامعه بیشتر شود.
حجت االســالم حمید رفیعی در گفتگو با خبرنگار 
ما با اشــاره به مناســبت های پیش رو، اظهار کرد: 
بایــد برای برگزاری مراســمی همچون روز عرفه، 
عیــد قربان، عید غدیر و محرم برنامه ریزی دقیقی 

انجام شود.
مدیرکل تبلیغات اســالمی خراسان شمالی با اشاره 
به مصوبات ســتاد کرونا اســتان، گفت: تاکنون بنا 
شده با توجه به رنگ بندی شهرها، محدودیت هایی 
برای برگزاری مراسم مذهبی اعمال شود اما بناست 

مصوبات ستاد شئون نیز به اطالع ستاد کرونا برسد.
وی افزود: پس از ورود رهبر انقالب برای برگزاری 
مراســم مذهبی، مراسم رونق بیشــتری گرفت لذا 
ضمن حفظ رعایت پروتکل های بهداشــتی، باید به 
ســالمت روح نیز توجه داشت و هیچکدام را فدای 

دیگری نکنیم.
حجت االســالم رفیعی تصریح کرد: در شــهرهای 
قرمز طبق مصوبات پیشــین برگزاری مراســم در 

فضای باز و با محدودیت زمانی انجام خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اســالمی خراسان شمالی با تاکید 
بر اینکه بخشــی از مراسم مذهبی محدود شده لذا 
عده ای از مردم در مراسم حضور ندارند، گفت: باید 

ظهور و بروز اجتماعی برنامه ها بیشــتر شود که در 
این راستا می توان با برپایی ایستگاه های فرهنگی و 
ایجاد المان های مختلف، ســطح شهر را متناسب با 

مراسم آماده کرد.
وی افــزود: یکی از برنامه های مد نظر برپایی غرفه 
فروش پرچم های حسینی توســط هیئات مذهبی، 
پیش از آغاز محرم است؛ این برنامه می تواند عالوه 
بر تبلیغ محرم، مردم را نیز با تبلیغ منش حســینی 

همراه کند.
حجت االسالم رفیعی در انتها گفت: نماز عید قربان 
در فضای باز مســاجد و مصالی نماز جمعه بجنورد 

برگزار می شود.

مدیرکل دفترمدیریت بحران اســتانداری خراســان 
شمالی گفت: براســاس مصوبه هیات دولت به هر 
خانوار شــهری و روستایی اســتان که خانه هاشان 
براثر زلزله ۲7 اردیبهشــت ماه سال جاری تخریب 
شــد، حدود ۲۰۰ میلیون ریال تسهیالت بالعوض 

پرداخت می شود.
جــواد نظری در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا اظهار 
داشــت: براســاس این مصوبه ۱۵9میلیــارد ریال 
تســهیالت بالعوض برای کمک به ساخت مسکن 
۱۴۵ خانوار زلزله زده شهری و ۶۵۰ خانوار زلزله زده 
روســتایی  به ازاء خانوار ۲۰۰ میلیون ریال از سوی 

بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد : عالوه بــر آن طبق مصوبه 
هیــات دولت هر خانــوار زلزله زده کــه واحدهای 
مســکونی آنها تخریب شــد، برای اجاره واحدهای 
مســکونی در مناطق شهری و روســتایی در قالب 
اسکان موقت ۱۵۰ میلیون تسهیالت ودیعه مسکن 

دریافت می کنند.
نظــری در مورد مصوبــات حمایتــی دولت برای 
واحدهای مســکونی خســارت دیــده در زلزله نیز 
اظهارداشــت : برای خانوار روســتایی و شــهری 
خســارت دیده ناشــی از زلزله نیز تا ســقف ۱۵۰ 
میلیون ریال تســهیالت بالعوض از ســوی دولت 
 بــا عاملیــت بانک هــای دولتی پرداخــت خواهد 

شد.
به گفته وی دولت هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال 
کمک بالعوض برای مرمت واحدهای مســکونی 

روستایی ، شهری و تجاری  مصوب کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی 
اظهارداشت :   دولت در مجموع تامین ۴۵۰ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار  حمایتی شــامل کمک 
های بالعوض و تسهیالت ودیعه مسکن و بازسازی 

و بهسازی تاسیسات زیربنایی برای زلزله زدگان این 
اســتان مصوب کرد که بزودی  پس از معرفی بنیاد 
مسکن از سوی بانک های عامل به خسارت دیدگان 

پرداخت می شود.
به گفتــه وی ۱۰۰ میلیارد ریــال از اعتبار مصوب 
هیات دولت برای بهســازی و بازسازی  تاسیسات 

زیربنایی در مناطق زلزله زده هزینه خواهد شد.
وی اظهارداشت : هیات دولت برای تسریع در ساخت 
و ســاز مسکن زلزله زدگان برای هر واحد مسکونی 
روستایی حدود ۲۰ میلیون ریال و خانوارهای شهری 
که مســکن آنها در زلزله  تخریب شــد حدود ۱۰۰ 
میلیون ریال مصوب کرد که ایــن اعتبار در اختیار 
دهیاری و شــهرداری های مناطق زلزله زده برای 

صدور پروانه قرار می گیرد.
بــه گفته وی دولت حدود ۲7 میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
ریال برای صدور پروانه رایگان ساخت مسکن برای 

زلزله زدگان مصوب و تخصیص داد.
نظری خاطرنشان کرد : همچنین دولت برای ساخت 
هر واحد مسکونی روستایی حدود ۸۰۰ میلیون ریال 
و مسکن شــهری نیز تا ســقف یک میلیارد ریال 
تســهیالت ارزان قیمت مصوب کرد که در مجموع 
۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیــون ریال اعتبار برای این 

بخش اختصاص داد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی 
اظهارداشت :  این تسهیالت با کارمزد چهار درصد 
برای مناطق روســتایی و پنج درصد مناطق شهری 
با معرفی بنیاد مســکن از ســوی بانک های عامل 

پرداخت می شود.
به گفته وی واحدهای تجاری مناطق زلزله زده نیز 
دولت حدود ۳۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب کرد که 
به این خسارت دیدگان مطابق با میزان خسارت ها 

پرداخت می شود.

معــاون هماهنگی در مدیریت هــای توزیع برق 
شهرستان های شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
شمالی با بیان اینکه خســارت ناشی از نوسانات 
برق، با ثبت درخواســت خسارت پرداخت خواهد 
شد، در تشریح مراحل دریافت خسارت اظهارکرد: 
مشــترکانی که وسیله برقی آن ها بر اثر نوسانات 
برقی دچار خسارت شده است از ۳ درگاه ورودی 
می توانند درخواست و مدارک خود را ثبت کنند.

ســید علیرضا حســینی یکی از این درگاه ها را 
اپلیکیشــن »برق من« ذکر کرد که مشترکان با 
اســتفاده از آن و انتخاب بخش »خســارت« می 
توانند درخواست و مدارک مورد نیاز؛ شامل اسکن 
قبض برق، ســند مالکیت یا قولنامه، کارت ملی، 
شناسنامه و فاکتور تعمیر وسیله برقی را بارگذاری 
کنند. وی ادامه داد: سایت شرکت توانیر نیز یکی 
دیگر از این درگاه هاســت که مشترکان با ورود 
به آن و انتخاب »میز خدمت« می توانند نســبت 
به ثبت خســارت خود اقدام کنند. وی خاطرنشان 
کرد: همچنین مشــترکان می تواننــد از طریق 
سایت شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
و انتخــاب بخش »میز خدمت« وســپس بخش 
»خســارت« درخواســت و مدارک خود را ثبت 

کنند. وی خاطرنشان کرد: مشترکان باید پس از 
اســکن مدارک مورد نیاز فرم خوداظهاری موجود 
در درگاه های یاد شــده را نیز که مواردی مانند 
مدل و ســال ساخت وسیله برقی، خسارت برآورد 
شــده، تعداد دستگاه های خســارت دیده و ... را 

تکمیل کنند.
به گفته معاون هماهنگی در مدیریت های توزیع 
برق شهرستان های شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان، پس از ثبت مراحل یاد شده، درخواست 
مورد نظر به واحدهای تابعه شهرســتان ها ارجاع 
داده و بررســی می شــود. وی خاطرنشان کرد: 
بررســی ها به منظور مشخص شــدن آسیب به 
دلیل اختالل در شــبکه توزیع یا داخلی ساختمان 
انجام می شود که در صورتی که مشخص شود بر 
اثر اختالل شبکه داخلی بوده است، مشمول بیمه 
شرکت توانیر است و باید از طریق سایت شرکت 

توانیر ثبت و مورد پی گیری قرار گیرد.
وی توضیح داد: در صورتی که خســارت، ناشی 
از شبکه توزیع باشد، توسط بهره بردار و بازرسی 
میدانی باید مورد تایید قرار بگیرد که پس از تایید 
خســارت در کمیته خســارت شهرستان و کمیته 

عالی ستاد، قابل پرداخت است.

ــه  ــاره ب ــا اش ــورد ب ــه گاوداران بجن ــس اتحادی رئی
اینکــه در آســتانه فرارســیدن عیــد قربــان هســتیم، 
ــان  ــد قرب ــه فرارســیدن عی گفــت: هشــت روزی ب
ــه  ــت ک ــد روزی اس ــا چن ــت ام ــده اس ــی مان باق
ــه  ــزرگ رفت ــد ب ــن عی ــه پیشــواز ای ســودجویان ب

ــد. ان
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــت و گ ــاری در گف ــینعلی حص حس
ــال  ــفانه دالالن در ح ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــد  ــن عی ــرای ای ــود ب ــدان خ ــردن وج ــی ک قربان
از روز گذشــته دالل هــا  هســتند، اظهارکــرد: 
ــا قیمــت  ــد و در حــال خریــد دام ب فعــال شــده ان
خیلــی کــم از دامــدار هســتند، بطوریکــه آن هــا را 
نگهــداری کــرده تــا قیمــت دام هــر چــه بــه عیــد 

ــر رود. ــویم، باالت ــی ش ــر م ــی ت ــان نزدک قرب
ــش  ــال افزای ــا در ح ــع دالل ه ــزود: در واق وی اف
ســطح تقاضــا و کاهــش عرضــه بــرای بــاال رفتــن 
ــان  ــرای روز عیــد قرب ــرای فــروش ب قیمــت دام ب

هســتند.
حصــاری ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال در روز 

گذشــته قیمــت گوســفند ۳۰ کیلویــی آمــاده 
کشــتار بــه کیلویــی ۴۶ هــزار تومــان رســید ایــن 
در حالــی اســت کــه قیمــت ایــن گوســفد در چنــد 

ــت. ــوده اس ــان ب ــزار توم ــل ۴۲ ه روز قب
ــفند وزن  ــر آن گوس ــالوه ب ــرد: ع ــح ک وی تصری
ــت  ــه قیم ــتار ک ــاده کش ــی آم ــاالی 7۵ کیلوی ب
هرکیلــوی آن ۴۵ هــزار تومــان بــوده روز گذشــته 

ــیده اســت. ــان رس ــزار توم ــه ۵۲ ه ب
وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه دالل هــا بــا 
همــان قیمــت انــدک دام هــا را از دامدارهــا 
ــه مشــتری  ــاال ب ــی ب ــا قیمــت خیل ــداری و ب خری
هــا مــی فروشــند و در ایــن میــان ســود کالن در 
جیــب ایــن ســودجویان مــی رود و بایــد دســتگاه 
ــر  ــری از باالت ــور جلوگی ــه منظ ــی ب ــای نظارت ه

ــد. ــدا کنن ــت ورود پی ــن قیم رفت
ــن شــکل  ــه همی ــد ب ــح کــرد: اگــر رون وی تصری
ــر  ــی شــود قیمــت ه ــی م ــش بین ــد پی ــه یاب ادام
کیلوگــرم گوســفند بــه ۶۰ هــزار تومــان نیــز 

ــد. برس

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اعالم کرد؛

افت ساالنه ۴۰ سانتی متری آب از منابع آبی زیرزمینی استان

ضریب بیمه ای خراسان شمالی ۱۲ درصد از میانگین کشوری پایین تر است 

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان شمالی؛
ظهور و بروز اجتماعی برنامه های مذهبی در سطح جامعه بیشتر شود

زلزله زدگان خراسان شمالی ۲۰۰ میلیون ریال وام 
بالعوض می گیرند

خسارت ناشی از نوسانات برق پرداخت می شود

سودجویان درخراسان شمالی به پیشواز عیدقربان رفتند

نیمی از تخت های بیمارستانی مختص 
بیماران کرونایی در استان پر شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با اعالم 
نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، طی ۲۴ ساعته گذشته 
تا ظهر امروز ۲۲ تیر ماه، متاسفانه ۳ نفر از بیماران مبتال به 

کرونا در استان فوت شدند.
ســید احمد هاشمی افزود: با بستری 7۲ بیمار جدید طی ۲۴ 
ساعت گذشــته، هم اکنون ۳۱۱ بیمار دارای عالیم بیماری 

کووید ۱9 در بیمارستان های استان بستری هستند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شاهد استقرار اپیدمی پنجم 
کرونا در استان هستیم و در روزهای آتی تعداد موارد بستری 

افزایش خواهد یافت.
وی افــزود: هــم اکنون بیــش از ۵۰ درصــد تخت های 
بیمارســتانی اختصاصی برای بیماران کووید ۱9 در اشــغال 
ایــن بیماران قرار دارد و با روند افزایشــی بیماران، احتمال 

کمبود تخت وجود دارد.

خبر
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مدیر کل توســعه اشــتغال وزارت تعــاون،  کار و رفاه 
اجتماعی می گوید: با سیاستگذاری های صورت گرفته 
در حوزه اشتغال، زمینه ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار فرصت 

شغلی جدید در سال ۱۳99 فراهم شد.
به گــزارش اتفاقیهوبه نقل از  ایســنا، دولت در چند 
سال گذشته به منظور توسعه اشتغال، رونق بازار کار و 
ایجاد فرصت های شغلی جدید، طرح ها و برنامه های 

متعددی را در دستور کار قرار داد.
طرح ایجاد اشتغال پایدار روســتایی و عشایری که با 
برداشت ۱.۵ میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی 
به اجرا درآمد، ضمن فراهم کردن فرصت های اشتغال 
برای بسیاری از روســتاییان و کاهش نرخ بیکاری در 
مناطق روستایی و کم برخوردار، در کاهش مهاجرت از 

روستاها به شهرها اثرگذار بود.
اجرای طرح توسعه مشــاغل خانگی با همکاری موثر 
سازمان جهاد دانشگاهی و راه اندازی کسب و کارهای 
خرد و کوچک از دیگر اقدامات وزارت کار در راســتای 

اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در کشور بوده است.
آنطور که عالءالدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاســت 
گذاری و توســعه اشــتغال وزارت تعــاون،  کار و رفاه 
اجتماعی، می گوید: دولت در ســال های اخیر توانسته 
با محوریــت وزارت کار، رویکردهای جدیدی را برای 

توسعه کسب و کار و اشــتغال دنبال کند. همکاری و 
مشارکت دســتگاه های اجرایی و نهاد های حمایتی، با 
اجرای برنامه  های متعــدد و متنوع از جمله حمایت از 
توسعه کســب و کارهای اشتغالزا در مناطق شهری و 
روستایی، اجرای برنامه های فعال بازار کار برای جذب 
نیروی کار جدید و اشــتغال پذیری افراد بیکار به ویژه 
جوانــان و فارغ  التحصیالن دانشــگاهی، زمینه ایجاد 
بیش از ۵۰۰ هزار نفر فرصت جدید شــغلی را در سال  

گذشته فراهم کرده است.
او می گوید: بر اســاس آخریــن نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار مرکز آمار ایران، در سال گذشته حدود یک 
میلیون نفر از شــاغالن کشور نســبت به سال ۱۳9۸ 
بیکار شــده  اند که با توجه بــه داده  های ثبتی و جمع 
آوری شده از طرح ها و برنامه  های اشتغال دولت طی 
دوره یک ساله ۱۳99، بیش از ۵۲۰ هزار فرصت شغلی 

جدید ایجاد شده است.
به گفتــه ازوجی، دولت ها طبق یــک قاعده کلی در 
دنیا بخشی از مخارج عمومی خود را صرف برنامه های 
اشتغالزایی می کنند و این موضوع در چهار سال گذشته 
به شکل مدون در دســتور کار برنامه های دولت قرار 
گرفته اســت. اگر دولت در این حوزه کار و هزینه کند، 
دیگــر  هزینه های زیادی برای آســیب های اجتماعی 

پرداخت نخواهد کرد.
عمده برنامه های اشتغال وزارت کار در چند سال گذشته 
در چهار گروه دسته بندی می شود که برنامه های فعال 
بازار کار، برنامه تولید با اولویت ایجاد شــغل یا تثبیت 
اشتغال موجود، برنامه های اشــتغال حمایتی و خرد و 
توسعه کسب وکارهای پر اشتغال روستایی و عشایری 

را شامل می شود.
از مهمترین سیاســت هــای اجرایــی وزارت کار در 
حوزه اشــتغال می توان به طرح کارورزی، طرح یارانه 
دســتمزد، طــرح تکاپو، بهبود محیط کســب و کار و 

مشوق بیمه کارفرمایی اشاره کرد.
به گزارش ایســنا، وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
در راستای تحقق اهداف توسعه اشتغال در جهت حل 
مشکل بنگاههای اقتصادی مشکل دار نیز گام برداشته 

است.
حفــظ اشــتغال و صیانــت از نیروهــای کار و ایجاد 
فرصتهای شــغلی جدید از جملــه اقدامات وزارت کار 
در جهت توســعه اشتغال بوده و در این راستا، پرداخت 
تسهیالت ارزان به کارآفرینان و کارفرمایان و فراگیری 
آموزشهای مهارتی و مهارت آموزی نیروهای کار را به 
عنوان یک الزام اساسی در دستور کار قرار داده است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: اگر 
نیاز باشد تا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، اصالح 
قانون تجارت انجام شــود به طور حتم با قید فوریت 
در دســتور کار مجلس قرار می گیرد و در کوتاه ترین 

زمان ممکن آن را انجام خواهیم بود.
محســن علیزاده به تغییرات مجلــس برای اصالح 
قانون تجارت اشــاره کرد و اظهار داشت: نیازسنجی 
و الزام در خصوص اصالح قوانین تجارت را پیش از 
این انجام دادیم و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم که 
هم اکنون الیحه اصالح موادی از قانون تجارت در 

خصوص ورشکستگی در دستور کار مجلس است.
وی با بیان اینکه مجلس به صورت خاص به دنبال 
اصالح قانون تجارت در حوزه کاهش زمان پرداخت 
ســود به سهامداران نبوده اســت، افزود: با توجه به 
جلسات برگزار شــده با سازمان بورس، این موضوع 
را ضــروری و الزم می دانیم تا دولت اصالح قوانین 
تجــارت را در این حــوزه و در قالب یک الیحه به 
مجلس ارائــه دهد تا مجلس بر آن کار کند و بتواند 

آن را سریعًا اصالح کند.
علیزاده اذعان داشت: در دولت جدید هم باید سیاست 
به این شکل باشد تا اگر قانونی نیاز به اصالح دارد، 
توســط دولت به عنوان یک الیحه به مجلس ارئه 

شود تا کار توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، اگر این 
الیحه از طرف دولت به مجلس داده شــود، به طور 

حتم این قانون با تغییر همراه خواهد شد.
وی ادامه داد: متناســب با شرایطی که امروز در بازار 
سرمایه شاهد هســتیم، اگر نیاز باشد تا برای بهبود 
وضعیت بازار سرمایه این اصالح انجام شود به طور 
حتــم با قید فوریت در دســتور کار مجلس قرار می 
گیــرد و در کوتــاه ترین زمان ممکــن آن را انجام 
خواهیم بود.علیزاده تاکید کرد: جزییات تغییر قانون 
تجارت نیازمند نظر کارشناســان مرکز پژوهش ها، 
فعاالن اقتصادی و کانون های صنفی و صاحبنظران 
است که به دنبال آن جلسه ای در کمیسیون مجلس 
برگزار می شــود و در آنجا به نقطه نظر مشــترک 

خواهند رسید.
 عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان کرد: 
هر چقدر مدت زمان واریز سود به سهامداران کوتاه 
تر شــود این اقدام به نفع بازار و سهامداران خواهد 

بود.
وی بــه نحوه واریز ســود ســهام شــرکت ها به 
ســهامداران اشاره کرد و گفت: از جمله گالیه هایی 
که ســهامداران نسبت به نحوه واریز سود دارند این 

است که پرداخت سود از طریق سجام صورت بگیرد، 
در حالی کــه اکنون این اتفاق رخ نمی دهد، اما می 
توان آن را قانونمند کرد تا ســود همه شرکت ها از 

طریق سامانه سجام واریز شود.
علیزاده اظهار داشت: اکنون سود برخی از شرکت ها 
به صورت داوطلبانه از طریق سامانه سجام پرداخت 
می شــود، اما باید همه شرکت ها به صورت قانونی 

ملزم به پرداخت سود از طریق سامانه سجام شوند.
 عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس خاطرنشان 
کرد: بازار سرمایه ۱۰۰ درصد تا پایان سال، بیشترین 
بازدهی را در اختیار ســهامداران قرار می دهد، حتی 
بازار ســرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی در 
کوتاه مدت هم ممکن اســت بیشترین بازدهی را با 
خود به همراه داشــته باشــد. با توجه به این مساله، 
مشخص اســت که سرمایه گذاری بلندمدت و برای 
مدت یک یا دو سال بازدهی معقولی را در در مقایسه 

بازسایر بازارها در اختیار سهامداران قرار می دهد.
به گــزارش اتفاقیه و به نقــل از  ایرنا، طبق قانون 
تجارت یک شــرکت بعد از اتمام ســال مالی چهار 
ماه فرصت دارد، مجمع برگزار کند و اگر ســودی در 
مجمع تصویب شــد، هشت ماه فرصت دارد که این 
سود را به حساب سهامدار شرکت خود پرداخت کند.

به اعتقــاد یک فعــال حــوزه کار، کاالی قاچاق در 
شــرایطی بدون پرداخت عــوارض و حقوق گمرکی و 
دولتی وارد کشــور می شود که بیشــتر تولید کنندگان 
در داخل با مشــکل تامین مواد اولیه مواجه هستند و 
مالیات و عوارض می پردازند.عبداله مختاری در گفتگو 
با ایســنا واردات قاچاق را در تولید و اشــتغال کشور 
اثرگذار دانست و گفت: قاچاق کاال جامعه و تولیدکننده 
را تحت فشار قرار داده است. وقتی کاالی قاچاق وارد 
کشور می شود تولیدات داخلی دچار مشکل می شود و 
اشتغال نیروی کار و تولید محصول کارفرما تحت تاثیر 
قــرار می گیرد.وی افزود: کاالی قاچاق بدون پرداخت 

عوارض گمرکی و دولتی وارد کشور می شود در حالی 
که بیشتر تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد اولیه روبه 
رو هســتند و پول آب و برق مــی دهند و عوارض و 
مالیــات می پردازند لذا به دلیــل ورود کاالی قاچاق، 

انگیزه تولید و قدرت رقابت را از دست می دهند.
این فعال حوزه کار، با تأکید بر لزوم تقویت فرهنگ کار 
در کشــور اظهار کرد:متاسفانه در بحث فرهنگ سازی 
و اعتمــاد به کاالی داخلــی ضعیف عمل کرده ایم به 
نحوی که افراد به جای حمایت و خرید کاالی داخلی 
به خرید و مصرف کاالهای خارجی تمایل نشــان می 
دهند، از طرفی تولیدکنندگان هم باید به کیفیت تولید 

اهمیت بدهند و کاالیی تولید کنند که به لحاظ کیفی 
مورد قبول مصرف کننده است.

به گفته مختاری در شرایط حاضر، اهمیت به مقوله کار 
و فرهنگ کار فراموش شده و این مساله بر بازار اشتغال 

و رفاه اجتماعی تاثیر گذاشته است.
وی با اشاره به طوالنی شــدن فرایند صدور مجوزها، 
گفت:برای راه اندازی یک کســب و کار و ایجاد شغل، 
هزار نفر را باید ببینیم و مجوزهای متعددی الزم است 
تا افراد بتوانند اشــتغالزایی کننــد، در حالی که فرایند 
مجوز دهی باید کوتاه شود و شرایط مساعدتری برای 

فضای کسب کار به وجود آید.

شـــرکت  تولیـــد  فنـــی  دفتـــر  مدیـــرکل 
ــرق  ــد بـ ــزان تولیـ ــت: میـ ــی گفـ ــرق حرارتـ بـ
نیروگاه هـــای حرارتـــی کشـــور از ابتـــدای ســـال 
تاکنـــون بـــا افزایـــش ۱۴ درصـــدی نســـبت 
بـــه مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته از مـــرز ۱۰۶ 
ــت. ــرژی گذشـ ــاعت انـ ــگاوات سـ ــون مـ میلیـ

بـــه گـــزارش اتفاقیـــه و بـــه نقـــل از از پایـــگاه 
»اســـماعیل  نیـــرو،  وزارت  اطالع رســـانی 
نمازی«افـــزود: میـــزان تولیـــد نیروگاه هـــای 
ـــته  ـــال گذش ـــابه س ـــی مش ـــازه زمان ـــی در ب حرارت
ــوده  ــاعت بـ ــگاوات سـ ــون مـ ــدود 9۳ میلیـ حـ

اســـت.
ــای  ــودن نیروگاه هـ ــدار نبـ ــه داد: در مـ وی ادامـ
برق آبـــی بـــه دلیـــل خشکســـالی،  گرمـــای 

ـــدار  ـــرق، درم ـــه ب ـــبکه ب ـــتر ش ـــاز بیش زودرس و نی
نبـــودن نیـــروگاه اتمـــی در برخـــی از روزهـــا و 
ـــری از  ـــی حداکث ـــرای آمادگ ـــا ب ـــالش نیروگاه ه ت
ـــای  ـــرژی در نیروگاه ه ـــد ان ـــش تولی ـــل افزای دالی

ـــت. ـــوده اس ـــی ب حرارت
ــرق  ــرکت بـ ــد شـ ــی تولیـ ــر فنـ ــرکل دفتـ مدیـ
نیروگاه هـــای  کـــرد:  خاطرنشـــان  حرارتـــی 
ــرق  ــد بـ ــدم تولیـ ــه عـ ــه بـ ــا توجـ ــی بـ حرارتـ
توســـط ســـایر مولدهـــای تولیـــد بـــرق کشـــور 
ــا  ــاد شـــده،  ســـعی کرده انـــد بـ بـــه دالیـــل یـ
کوتـــاه کـــردن زمـــان انجـــام تعمیـــرات دوره ای 
و رفـــع اشـــکاالت مـــوردی بـــه وجـــود آمـــده 
ــان  ــن زمـ ــی در کمتریـ ــای نیروگاهـ در واحدهـ
ممکـــن،  ســـاعت بیشـــتری را در شـــبکه بـــرق 

فعـــال بـــوده و کســـری ناشـــی از تولیـــد بـــرق 
در کشـــور را جبـــران کنند.نمـــازی بـــا یـــادآوری 
تولیـــد  دشـــواری های  و  بـــاال  هزینه هـــای 
ـــه  ـــر هم ـــال حاض ـــت: در ح ـــور، گف ـــرق در کش ب
نیروگاه هـــای حرارتـــی بـــا حداکثـــر ظرفیـــت در 
ـــت  ـــان صنع ـــتند و کارکن ـــرق هس ـــد ب ـــال تولی ح
ــویه  ــری سـ ــود همه گیـ ــا وجـ ــور بـ ــرق کشـ بـ
ــدید در  ــای شـ ــا و گرمـ ــاری کرونـ ــد بیمـ جدیـ
ــوان  ــر تـ ــا حداکثـ ــا بـ ــا نیروگاه هـ ــند تـ تالشـ
ــم  ــای یازدهـ ــند.، دولت هـ ــد باشـ ــدار تولیـ در مـ
و دوازدهـــم در طـــول دوران خدمـــت ۴۸ هـــزار 
مـــگاوات ظرفیـــت نیروگاهـــی جدیـــد احـــداث 
ــال  ــا در حـ ــداث و یـ ــت احـ ــا در دسـ ــده یـ شـ

تامیـــن مالـــی اســـت.

بانک مرکزی طی هفته جاری در بازار باز و بین بانکی 
به میــزان ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیــارد تومان از بانک ها 
جذب کرد.کنترل نقدینگــی بانک ها در ایران را بانک 
مرکــزی هر هفتــه از طریق برگزاری دو بــازار باز و 
اعتبارات قاعــده مند در بازار بین بانکی انجام می دهد 
که در بازار بــاز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت 

حساب بانک ها اقدام به جذب یا بسط پول می کند.
 به گزارش اتفاقیه و به نقل از ایســنا در این هفته نیز، 
بانک مرکزی برای ششمین بار متوالی معکوس عمل 
کــرد و هدف جذب پول را در پیش گرفته اســت که 
طــی هفته جاری با فروش ۳۸۰۰ میلیارد تومان اوراق 
با نرخ ســود ۱۸ درصد و تاریخ سررســید هفت روزه 
موافقت کرد که به این معنی است که این میزان پول 

از بانک ها جمع کرده است.

عالوه براین، آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی 
نشــان می دهد، با رسیدن سررسید اوراق طی عملیات 
هفته گذشته بانک مرکزی معادل ۶۴۸۰ میلیارد تومان 
به بانک ها برگردانده اســت. از آنجا که تفاضل میزان 
اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده معادل ۲۶۸۰ 
میلیارد تومان بــوده، خالص عملکرد بانک مرکزی در 

بازار باز به این میزان بوده است.  
7 بانک اعتبارات کوتاه مدت گرفتند

از سوی دیگر، یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای 
کنتــرل نقدینگی، بــازار بین بانکی اســت که در آن 
بانک هــای دارای دارایــی مازاد بــه بانک های دچار 
کســری، مبلغی را در سررســید کوتاه مدت می دهند 
که اگر این بانک، بانک مرکزی باشــد؛ به این مبلغ و 
تسهیالت، اعتبارات قاعده مند گفته می شود و به نوعی 

بانک ها از بانک مرکزی پول قرض می گیرند که طبق 
اعالم بانک مرکزی، طــی این هفته با تقاضای هفت 
بانک و موسســه اعتباری برای دریافت مبلغی پول با 

سررسید کوتاه مدت موافقت شده است.  
در مجموع در بــازار بین بانکی هفت بانک معادل ۴۳ 
هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان دریافت کردند و با توجه به 
اتمام سررســید توافق های صورت گرفته در بازار بین 
بانکی، بانک ها به میزان ۳۱ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان 
بازپرداخت کردند که خالص عملکرد بانک مرکزی در 
این بازار به عدد ۱۱ هزار و 7۸۰ میلیارد تومان می رسد.

بنابرایــن، بانک مرکزی طی این هفته در بازارهای باز 
و بین بانکی معــادل ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از 
بانک ها جذب و جمع کــرده که رکورد جاروی پول از 

بانک ها طی هفته های اخیر ثبت شده است.

ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال گذشته در صورت ارائه الیحه به مجلس؛

اصالح قانون پرداخت سود سهام با قید فوریت انجام می گیرد

تولید کننده مالیات می دهد ولی کاالی قاچاق نه!

تولید نیروگاه های حرارتی کشور ۱۴ درصد افزایش یافت

جذب بیش از ۱۴ هزار میلیارد پول از بانک ها

وزیر راه وشهرسازی:

قبض های مالیات از خانه های خالی 
از مرداد ماه صادر می شود

وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــالم 
میلیــون   ۳ تاکنــون حــدود  اینکــه 
ــامانه  ــود را در س ــات خ ــوار اطالع خان
کردنــد،  ثبــت  اســکان  و  امــالک 
ــور  ــازمان ام ــون س ــق قان ــت: طب گف
ــاه  ــت از مردادم ــف اس ــی موظ مالیات

ــد. ــاز کن ــات را آغ ــذ مالی اخ
ــل از  ــه نق ــه و ب ــزارش اتفاقی ــه گ ب
شهرســازی،  و  راه  وزارت  از  ایرنــا 
»محمداســالمی« در خصــوص طــرح 
جمهــور  رئیســی«،رئیس  »ابراهیــم 
ــک  ــالی ی ــداث س ــرای اح ــب ب منتخ
میلیــون مســکن، گفــت: در جلســه ای 
بــه ایشــان گفتــم کــه ســاز و کار 
مهندســی و فنــی و اجرایــی و مصالــح 
ایــن کــه در  بــرای  نیــروی کار  و 
کشــور ســاالنه یــک میلیــون مســکن 
ــه  ــا نکت ــد شــود فراهــم اســت ام تولی
توانمندســازی  دارد  وجــود  کــه  ای 
ــردم  ــرای م ــرایط ب ــردم و ایجــاد ش م
ــته  ــد داش ــتطاعت خری ــا اس ــت ت اس
ــازوکارهایی  ــا س ــت ب ــند. الزم اس باش
ــردم  ــد مســکن توســط م ــدرت خری ق

ــد. ــش یاب افزای
ــا بیــان ایــن  ــر راه و شهرســازی ب وزی
ــه هــای کشــور  کــه مــا آمــار کل خان
ــا اســتفاده از  ــزود: ب ــم، اف ــه ای را گرفت
ــون  ــود ۱ میلی ــای موج ــع داده ه تقاط
و ۳۰۰ هــزار واحــد خانــه خالــی را 
اختیــار  در  و  کرده ایــم  شناســایی 
ــرار داده ایــم  ســازمان امــور مالیاتــی ق
ــات  ــا مالی ــد از آن ه ــاه بای و از مردادم

ــود. ــذ ش اخ
ــه  ــت ک ــاله اینجاس ــه داد:مس وی ادام
ســازمان امــور مالیاتــی روش ارائــه 
ــه  ــن ب ــدارد، بنابرای ــول ن ــار را قب آم
ــار  ــه آم ــال تهی ــری در ح روش دیگ

ــم. ــه کنی ــا ارائ ــتیم ت هس
اســالمی گفــت: بــه ایــن منظــور 
ســامانه امــالک و اســکان آمــاده شــده 
ــه  ــازی ها علی ــفانه جوس ــت. متاس اس
ایــن ســامانه باعــث شــد کــه اســتقبال 
ــدود ۳  ــون ح ــد و تاکن ــم باش از آن ک
ــوار اطالعــات خــود را در  ــون خان میلی

آن ثبــت کرده انــد.
گفــت:در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــا مصــوب شــد کــه ثبــت  ســتاد کرون
ــا شــهریور  ــام  در ســامانه امــالک ت ن
ــات از  ــذ مالی ــد. اخ ــته باش ــه داش ادام
ــت  ــم اس ــیار مه ــی بس ــای خال خانه ه
و بــه نفــع مــردم اســت، چراکــه ایــن 
ــک  ــکن از ی ــود مس ــث می ش کار باع
کاالی ســرمایه ای بــه یــک کاالی 
مصرفــی تبدیــل و قیمــت آن کنتــرل 
نــام  شــدن  مطــرح  حتــی  شــود. 
ســامانه امــالک و اســکان باعــث شــد 
ــود. ــف ش ــت مســکن متوق ــد قیم رش

ــاه طــرح  ــرداد م ــت: از م اســالمی گف
ــی  ــای خال ــه ه ــات از خان ــذ مالی اخ
آغــاز می شــود. در واقــع طبــق قانــون 
ســازمان امــور مالیاتــی موظف اســت از 
ــد. ــاز کن ــات را آغ ــاه اخــذ مالی مردادم

بخــش  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س دیگ

شــهری  بازآفرینــی  طــرح  اجــرای 
گفــت:  نشــینی،  حاشــیه  بحــث  و 
بزرگتریــن و تاســف بــار تریــن حاشــیه 
بــه صــورت  کــه  نشــینی کشــور 
آلونــک و حلبــی آبــاد اســت، در شــهر 
چابهــار اســت کــه مــا بــه یــاری خــدا 
همیــن امســال و در همیــن مــاه هــای 
ــیج  ــا بس ــه ب ــراردادی ک ــا ق ــده ب آین
بســته ایــم کل آن حلبــی آبــاد را 
ــر  ــی فاخ ــه محیط ــل ب ــاک و تبدی پ
ــی  ــهری م ــی ش ــا زندگ ــب ب و متناس
ــرای  ــون ب ــه داد: اکن ــم.وی ادام کنی
اولیــن بــار پــس از انقــالب در شــرایط 
عــادی و خــارج از شــرایط اضطــراری 
در  رایــگان  مســکن  واحــد   ۱۰۰۰
ــن  چابهــار در حــال ســاخت اســت. ای
واحدهــا بــه صــورت طــاق و رواق 
ســاخته می شــود کــه بــا فرهنــگ 
ــوان  ــز همخ ــار نی ــز چابه ــردم عزی م
ــع معضــل  ــرای رف ــن ب باشــد. همچنی
مختلــف  مناطــق  در  حاشیه نشــینی 

ــود دارد. ــه وج ــور، برنام کش
هــزار   ۴۰ تاکنــون  داد:  ادامــه  وی 
طــرح  قالــب  در  مســکونی  واحــد 
ــد و عرضــه مســکن  ــی تولی ــدام مل اق
ــت.  ــده اس ــل ش ــان تحوی ــه متقاضی ب
ــه  ــال ۱۴۰۰ چ ــان س ــا پای ــه ت اینک
تعــداد واحــد مســکونی دیگــر احــداث 
ــردم  ــت م ــه پرداخ ــتگی ب ــود، بس ش
ــر  ــود را دی ــردم آورده خ ــر م دارد. اگ
ــا  ــازنده ب ــا س ــد، طبیعت ــت کنن پرداخ
مشــکل مواجــه شــده و واحدهــای 

ــان  ــل متقاضی ــر تحوی مســکونی را دی
خواهــد داد.

اســالمی گفت:پیش بینــی  می شــود 
ــوان  ــال ۱۴۰۰ بت ــان س ــا پای ــه ت ک
حداقــل احــداث ۱۵۰ هــزار واحــد 
مســکونی را در قالــب طــرح اقــدام 
ــه اتمــام رســاند. الزم  ملــی مســکن ب
ــزی  ــه ذکــر اســت کــه کل برنامه ری ب
بــرای احــداث واحدهــای مســکونی در 
ــکن ۲  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــب ط قال
ــرداد  ــرح از م ــن ط ــوده و ای ــاالنه ب س
ســال 99 کلیــد اجرایــی خــورده اســت.

ایــن عضــو کابینــه دوازدهــم بــا اشــاره 
بــه افزایــش ســقف تســهیالت بانکــی 
ــهیالتی  ــت: تس ــکن ، گف ــاخت مس س
ــده  ــی ش ــرح پیش بین ــن ط ــه در ای ک
بــه ســازنده پرداخــت می شــود. میــزان 
ــا ســال پیــش ۱۰۰  ایــن تســهیالت ت
ــا  ــه امســال ب ــود ک ــان ب ــون توم میلی
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــب در ش تصوی
ــه ۲۵۰  ــدار آن را ب ــدیم مق ــق ش موف

ــانیم. ــان برس ــون توم میلی
ــر  ــاخت ه ــه س ــر هزین ــت: اگ وی گف
واحــد مســکونی ۴۰۰ میلیــون تومــان 
باشــد، تــا ســال پیــش ایــن تســهیالت 
ــاخت  ــه س ــارم هزین ــک چه ــدود ی ح
امــا  مــی داد،  پوشــش  را  مســکن 
ــدود ۶۰  ــه ح ــش ب ــن پوش ــال ای امس
ــک  ــن ی ــت و ای ــیده اس ــد رس درص
توان افزایــی قابــل مالحظــه بــرای 

ــت. ــی اس ــرایط تورم ــردم در ش م
ــت  ــه داش ــد توج ــزود: بای ــالمی اف اس

وام ۲۰  ایــن  بازپرداخــت  دوره  کــه 
ســاله اســت و دوران ســاخت هــم 
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــاظ ش در آن لح
زودتــر  واحدهــای  ســاخت  هرچــه 
ــره  ــان به ــد، متقاضی ــام برس ــه اتم ب
ــد  ــهیالت خواهن ــن تس ــتری از ای بیش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــرد. اس ب
نیــاز مســکن شــهری بــر اســاس 
مفروضــات برنامــه ششــم توســعه 
ســاالنه 7۰۰ هــزار واحــد اســت، ادامــه 
ــد  ــزار واح ــداد ۳۰۰ ه ــن تع داد: از ای
را ســاالنه مــردم خــود می ســازند، 
ــکن  ــداث مس ــرای اح ــا ب ــن م بنابرای
واحــد  هــزار   ۴۰۰ عــدد  شــهری 
مســکونی در ســال را هــدف قــرار داده 
و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف در یــک 

ــل  ــر تکمی ــالوه ب ــاله، ع ــازه دو س ب
مهــر  مســکن  واحــد  هــزار   ۴۸۰
ــزار واحــد  ــده، احــداث ۴۰۰ ه باقی مان
مســکن ملــی را برنامه ریــزی کردیــم. 
ــر واحدهــای  ــروز هــم  احــداث اکث ام
ــم   ــده و ه ــل ش ــر تکمی ــکن مه مس
احــداث مســکن ملــی را کلیــد زدیــم.

ــه  ــه ب ــی جامع ــاز واقع ــزود: نی وی اف
مســکن در فرآینــد ثبت نــام بــرای 
ــی مســکن مشــخص  ــدام مل طــرح اق
می شــود و آنچــه پــس از ثبت نــام 
ــان  ــش متقاضی ــرح و پاالی ــن ط در ای
ــه  احصــا شــده، نیــاز واقعــی جامعــه ب
ــازی  ــت.وزیر راه و شهرس ــکن اس مس
ــون و ۵۰۰  ــن ۲ میلی ــه داد: از بی ادام
هــزار نفــر متقاضــی اولیــه طــرح 

ــر  ــی مســکن، ۵۳۰ هــزار نف ــدام مل اق
ــال  ــن احتم ــد. ای ــرایط بودن ــد ش واج
ــع  ــز کــه برخــی از ایــن طــرح مطل نی
ــه  ــف اســت، چراک ــوده باشــند ضعی نب
تاکنــون در ۵ دوره بــرای طــرح اقــدام 
ــده  ــام ش ــام انج ــکن  ثبت ن ــی مس مل
اســت. وی گفــت: در آخریــن مرحلــه، 
ثبت نــام،   پنجــم  مرحلــه  یعنــی 
۳۳۰ هــزار نفــر ثبــت نــام کردنــد 
ــر  ــزار نف ــداد ۱۳۰ ه ــن تع ــه از ای ک
ــه  ــن مرحل ــد. ای ــرایط بودن ــد ش واج
از ثبت نــام در ۱۸۳ شــهر و تقریبــا 
ــده  ــام ش ــات انج ــا انتخاب ــان ب همزم
ــاری  ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــت و ب اس
ــه صــورت  ــام مراحــل آن ب ــا تم کرون
الکترونیکــی و بــه کمــک گوشــی 

موبایــل انجــام شــده اســت. وزیــر راه 
ــه  ــه برنام ــاره ب ــا اش ــازی ب و شهرس
ریــزی دقیــق بــرای ثبــت نــام در 
ــی مســکن گفــت: در  ــدام مل طــرح اق
ــه  ــع بینان ــزی واق ــن طــرح برنامه ری ای
ــت.  ــده اس ــام ش ــور انج ــکان مح و م
ــت؟  ــی کیس ــم متقاض ــون می دانی اکن
ــی  ــن مال ــر تمک ــی از نظ ــه وضعیت چ
ــت و  ــاکن اس ــهر س ــدام ش دارد، در ک
چــه زمینــی بایــد بــه او تعلــق بگیــرد؟ 
ــای  ــان پابرج ــک جری ــن منطــق، ی ای
ــذرا  ــاق گ ــک اتف ــت، ی ــه دار اس برنام
نیســت کــه رخ داده و تمــام شــود. بــه 
ــدام  ــام آن را طــرح اق ــل ن ــن دلی همی
ــه  ــق ب ــون متعل ــته ایم، چ ــی گذاش مل
هیــچ تفکــر و جنــاح سیاســی نیســت.
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احضار دختران فیلم جنجالی به اداره پلیس
بـه دنبـال انتشـار کلیپی از درگیری چند دختـر نوجوان در پارکـی در اصفهان و قمه 
کشـی یکـی از آنهـا کـه جنجال زیـادی در فضـای مجـازی بوجـود آورد تحقیقات 
پلیـس بـرای شناسـایی ایـن دختـران آغـاز شـد و مامـوران موفـق شـدند در مدت 
کوتاهـی محـل زندگـی ایـن دختـران را شناسـایی کننـد. سـاعاتی پیـش دختـران 
نوجـوان بـا همراهـی اعضای خانواده شـان به پلیس شـهر اصفهان منتقل شـدند و 
معلـوم شـد کـه آنهـا از مدتـی قبـل  در فضای مجازی با هم آشـنا و دوسـت شـده 
بودنـد امـا کل کل هـا و کـری خوانـی هایشـان در ایـن فضـا باعـث بوجـود آمدن 
اختـالف میـان آنهـا شـده بـود و به همیـن دلیـل، در یکی از پـارک ها با هـم قرار 
گذاشـته بودنـد؛ امـا در ایـن قـرار بین تعـدادی از آنها درگیـری بوجود آمـده و یکی 
از آنهـا قمه کشـی کرده بود. همچنین مشـخص شـد کـه پس از ایـن درگیری فرد 
دیگـری فیلمبـرداری و سـپس ایـن فیلم را در شـبکه هـای اجتماعی منتشـر کرده 
بـود. تحقیـق از دختـران نوجـوان ادامـه دارد و پرونده آنهـا برای تصمیـم گیری در 
اختیـار مرجـع قضایـی قـرار خواهـد گرفت امـا آنچه در ایـن میان اهمیت بیشـتری 
دارد، نظـارت خانـواده هـا بـر رفتـار فرزنـدان نوجوانشـان چـه در فضـای مجازی و 
چـه در دنیـای واقعی اسـت، چون گاهـی اشـتباهات بچگانه نوجوانان دور از چشـم 
خانـواده هایشـان ممکـن اسـت ابعـاد گسـترده ای پیـدا کنـد و حتی باعـث بوجود 

آوردن احسـاس ناامنـی در جامعه شـود.

شیرزاد: کسی از نابرابری که اصولگرایان را با رانت به قدرت می رساند نمی گوید 
احمـد شـیرزاد، فعـال سیاسـی اصالح طلـب درخصـوص این کـه بعـد از برگـزاری 
سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری نقدهایـی به جریـان اصالحات مطرح 
و از بدنـه و حامیـان ایـن جریـان عنـوان شـد کـه اصالح طلبـان بایـد بـه فکر یک 
بازسـازی و در واقـع یـک رنسـانس در عملکردهـای خـود باشـند، گفـت: بحـث 
بازسـازی جریـان اصالحـات بسـیار خوب اسـت و در بدنـه جامعـه اصالح طلب باید 
ایـن کار انجـام شـود. ایـن نماینـده پیشـین مجلس شـورای اسـالمی خاطرنشـان 
کـرد: متاسـفانه مـا در کشـورمان شـاهد یـک بازی هسـتیم کـه یک عـدد بازیکن 
وجـود دارد و همـه نسـبت بـه وی داور هسـتند، بـه طـوری کـه حتـی بازیکن های 
دیگـر هـم در نقـش داور ظاهر می شـوند و همـه به ایـن بازیکنان حاضـر در زمین 
رهنمـود می دهنـد. وی ادامـه داد: بـاز هم تاکید می کنم در عرصه سیاسـی کشـور، 
یـک بازیکـن وجـود دارد بـه نـام جریـان اصالحـات و بقیـه ژسـت داور، مربـی و 
چهره هـای ملکوتـی دارنـد و هیـچ کـس بـه آنهـا نمی گویـد بـاالی چشـمتان ابرو 
اسـت. شـیرزاد بـا بیـان این که شـاید بیـش از صدها بـار اعالم کردم کـه ضرورت 
دارد در مجموعـه اصالحـات، اصالحـات صـورت گیـرد، اظهـار کـرد: امـا کسـی از 
ایـن نابرابـری کـه اصولگرایـان بـا رانـت بـه قـدرت می رسـند نمی گویـد، بنابراین 
واقعـا بـه نظـر مـن بحثـی کـه بایـد شـروع کـرد، ضـرورت اصالحـات در جبهـه 

اسـت. اصولگرایان 
دلیل انفجار پارک ملت چه بود؟

علـی ربیعـی، سـخنگوی دولـت مبنـی بـر ایـن کـه بامـداد جمعـه در پـارک ملـت 
صـدای انفجـاری آمـد کـه هنـوز علـت دقیـق آن مشـخص نشـده اسـت از سـوی 
دیگـر برخـی رسـانه های صهیونیسـتی و ضـد انقـالب مدعـی خرابـکاری هسـتند، 
بـا توجـه بـه سـابقه اتفاقاتـی کـه در نطنز افتـاده و اخیـرا هـم پهپادی وارد کشـور 
شـده بـود، ایـن ادعاهـا در ذهـن مـردم تقویت شـده اسـت. قرار نیسـت مسـئوالن 

دربـاره علـت و جزئیـات دقیق حادثـه توضیحی ارائـه دهند، گفت: حداقـل از همین 
تیربـون هیـچ مسـئله رخ داده ای نبـوده اسـت کـه بی پاسـخ مانـده باشـد و مسـائل 
اخیـر بـه وضـوح توضیـح داده شـده اسـت. وی تاکید کرد: مـا در  سـخنگویی همه 
اتفاقـات را توضیـح دادیـم و شـاید یکـی از اقدامـات مـا بـرای اطالع رسـانی ایـن 
بـوده اسـت شـاید بـا تاخیـر همراه بـوده باشـد اما هیـچ موضوعـی نبوده کـه بدون 
توضیـح دادن از کنـار آن بگذریم.سـخنگوی دولـت گفـت: در مـورد صـدای انفجار 
روز جمعـه هـم بایـد بگویـم بررسـی های صـورت گرفته از سـوی نیـروی انتظامی 
و وزارت اطالعـات، نشـان می دهـد کـه صـدای انفجار ناشـی از کندن یـک گودال 
در پـارک ملـت بـوده اسـت که ناشـی از  ریختـن بنزیـن و گازوئیـل در آن بوده که 
منفجـر شـدن آن منجـر بـه انفجـار و آتش سـوزی محـدود شـده اسـت. وی تاکید 
کـرد: در بررسـی هایی کـه انجـام گرفـت، هیچ شـواهدی در خصـوص امنیتی بودن 
موضـوع از سـوی دسـتگاه های امنیتـی و اطالعاتـی داده نشـده و البتـه تالش های 
الزم هـم در حـال پیگیـری اسـت، امـا بنـا بـر گزارشـی که از سـوی وزارت کشـور 
دیـدم، ایـن حادثـه بـه هیچ عنـوان شـبیه خرابکاری هـای اخیـر نیسـت و نمی تواند 
نسـبتی داشـته باشـد و بـه محـض دریافـت اطالعـات جدیـد آن را اطالع رسـانی 

کرد. خواهیـم 

چمران: لیست گزینه های شهرداری تهران ۳۱ نفره شد
منتخـب شـورای ششـم شـهر تهـران از انصـراف ده نفـر از گزینه هـای انتخـاب 
شـهردار خبـر داد و گفـت: پـس از بررسـی های اولیـه ۱۰ نفـر به عنـوان گزینه های 
نهایـی مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. مهـدی چمـران، منتخـب شـورای ششـم 
دربـاره سـرانجام انتخـاب شـهردار در پایتخـت اظهـار داشـت: شـب گذشـته برخی 
گزینه هـا از ۴۱ نفـر پیشـنهاد انصـراف دادنـد، چـون برخـی از آنهـا اعـالم کردنـد 
بـه لحـاظ برخـی از مسـئولیت ها و یـا حکـم از رهبری جهـت حضور در شـهرداری 
تهـران منصـرف شـده اند و بابـت این موضـوع عذرخواهـی کردند. وی افزود: سـایر 
گزینه هـا کـه اعـالم آمادگـی کردنـد، قرار شـده رزومـه کامل اولیـه از خودشـان تا 
چهارشـنبه بـرای مـا ارسـال کننـد و بعد ما بررسـی مقدماتـی و نهایی انجـام دهیم. 
منتخـب شـورای ششـم گفت: بررسـی های اولیـه که انجام شـد، ۱۰ نفـر در مرحله 
پایانـی انتخـاب می شـوند و سـپس از آنهـا مصاحبـه و برنامه های حضـوری خواهند 

داشـت تـا مـا از میـان آنهـا فـردی را به عنـوان شـهردار انتخـاب کنیم.

رئیس ستاد امر به معروف: چه کسی به صداوسیما حکم داده که به عفاف و حجاب 
خدشه وارد کند تا انتخابات رونق بگیرد؟

هاشـمی گلپایگانـی، رئیـس سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در پاسـخ بـه 
دبیـر شـورای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر سـازمان صـدا و سـیما، مبنـی بـر 
طبیعـی جلـوه دادن مشـکالت نظارتـی در رسـانۀ ملـی گفـت: وقتـی عشـق های 
مثلثـی در سـریال ها القـا می شـود، خطـا نیسـت، بلکـه یـک رویکـرد منفی اسـت.

هاشـمی گلپایگانـی بـا تصریـح بـر اینکـه مـردم دربـارۀ رویکـرد صـدا و سـیما بـا 
تعـارض مواجه شـدند، گفت: صدا و سـیمایی کـه قصد دارد وضعیـت مخاطبان خود 
را اصـالح کنـد، خـودش اولویت هـا را فراموش می کند. چه کسـی به مـا مجوز داده 
بـرای اصـالح یـک امر یا تشـویق بـه یک امـر مثبت، بایـد عفاف و حجـاب را کنار 
بگذاریـم؟ مثـاًل در همیـن بحث انتخابات نگاه کنید. درسـت اسـت کـه در انتخابات 
بایـد مشـارکت بـاال صورت بگیرد، اما چه کسـی حکـم داده که به عفـاف و حجاب 

خدشـه وارد کنیـد تـا انتخابات رونق بگیـرد؟ مردم با تعـارض مواجه می شـوند. آنها 
یـک بـار شـما را در مقـام تبلیـغ عفـاف و حجـاب می بیننـد، امـا همین کـه نزدیک 
انتخابـات می شـود، حاضریـد با هر بـد حجاب و سـلبریتی مصاحبه کنید تـا هدفتان 
را تأمیـن کنیـد. آیـا بـرای دسـتیابی به هـدِف هرچنـد مثبت خـود باید وسـیله های 

ناصـواب را بـه کار بگیرید؟

ادعای وزیر بهداشت پس از درگیری لفظی شدید با نماینده مجلس: می خواست آدِم 
او را رئیس علوم پزشکی کنم 

سـعید نمکی وزیر بهداشـت روز گذشـته در نشسـت  خود در زاهدان پس از درگیری 
لفظـی بـا فداحسـین مالکـی نماینـده این شـهر گفـت: مالکـی )نماینده زاهـدان در 
مجلـس( می خواسـت مـن رئیـس علـوم پزشـکی منطقـه را برکنـار و مدیـر مدنظر 
او را کـه بـا هـم هماهنـگ هسـتند، جایگزیـن کنـم. مـن آدم ایـن کارهـا نیسـتم. 
در جلسـه مذکـور و درگیـری لفظـی شـدید و توهین آمیـز میـان ایـن دو، مالکـی از 
عواقـب حقوقـی و قضایـی یک تصمیم وزارت بهداشـت سـخن می گویـد که نمکی 
هـم در پاسـخ می گویـد »مـا را از ایـن چیزها نترسـانید؛ مـا روی مین هسـتیم ... .«

نماینده زاهدان: آقای وزیر بهداشت! مراقب بهداشت روان و دهانتان باشید
نماینده زاهدان در مجلس شـورای اسـالمی نسـبت به حواشـی جلسه سـتاد استانی 
مقابلـه بـا کرونـا در زاهـدان بـا حضور وزیر بهداشـت واکنش نشـان داد. فداحسـین 
مالکـی، عضـو کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسـالمی 
در مطلبـی در صفحـه توییتـر خـود نوشـت: »دائمـا دربـاره مـردم مظلوم سیسـتان 
و بلوچسـتان دروغ مـی گوینـد. آمارهـای غلـط از تعـداد جانباختـگان می دهنـد. 
تجهیـزات و بیمارسـتان نداریـم، می گوینـد تخت هـا خالـی اسـت. اعتـراض هم که 
می کنیـم، هتاکـی می کننـد. مراقـب بهداشـت روان و دهانتـان باشـید آقـای وزیـر 

بهداشت!

نماینده چابهار: ترخیص بیماران کرونایی پیش از سفر نمکی به سیستان و 
بلوچستان

نماینـده مـردم چابهـار در مجلـس یازدهـم بـا اشـاره بـه حضـور وزیر بهداشـت در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مدعی شـد: بسـیاری از بیمـاران پیـش از حضور وزیر 
بهداشـت بـه انحای مختلف از بیمارسـتان ها ترخیص شـدند. آنچه مشـخص اسـت 
ایـن کـه بخشـی از مدیـران تـالش می کننـد تـا واقعیـت را انـکار کننـد کـه ایـن 
موضـوع باعـث اسـتمرار وضعیـت موجـود می شـود. معیـن الدین سـعیدی با اشـاره 
بـه حضـور سـعید نمکـی وزیـر بهداشـت در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اظهـار 
کـرد: پیـرو پیگیری مجمع نمایندگان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، وزیر بهداشـت 
بـه اسـتان سـفر کـرد و شـرایط بیمـاری کرونـا را از نزدیک بررسـی کردند. ایشـان 
متوجـه شـدند کـه بسـیاری از آمـار و ارقامـی که بـه وزارت خانه بهداشـت ارسـال 
می شـود، مبتنـی بـر واقعیـات نیسـت. نماینـده مـردم چابهـار در مجلـس بـا بیـان 
اینکـه بخشـی از مدیـران سـعی در پـاک کـردن صورت سـوال دارند، گفـت: برخی 
از مدیـران در بـدو ورود وزیـر، شـرایط بیمارسـتان های اسـتان را بهتـر جلـوه دادند 
و متأسـفانه بسـیاری از بیمـاران پیـش از حضـور وزیـر بهداشـت به انحـای مختلف 

شـدند. ترخیص 

 معصومه ابتکار: حجاب را تبدیل به تابو کردیم
معصومـه ابتـکار، معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس جمهـوری گفت: حجـاب را 
تبدیـل بـه تابـو کردیـم و آن را بـدون حـق پرسـش مطـرح کردیـم، درحالـی کـه 
رسـانه های معانـد و ضـد دیـن همیـن مسـاله را دسـت گرفتـه و سـوار آن شـدند 
و علیـه کشـور اسـتفاده کردنـد. مـا نسـبت بـه این مسـائل اساسـی غفلـت کردیم.

راهداری: تردد اتوبوس خبرنگاران در ارومیه ممنوع بود!
در پـی صـدور بخشـنامه از سـوی وزیـر راه و شهرسـازی دربـاره اعـالم ممنوعیـت 
تـردد اتوبـوس سـازمان ها و نهادهـا در جاده هـا، مدیـرکل حمـل و نقـل مسـافری 
سـازمان راهـداری اعـالم کرد کـه پیـش از حادثه ای که بـرای اتوبـوس خبرنگاران 
رخ داد هـم تـردد اتوبوس هـای سـازمان و دسـتگاه ها در جاده هـا بـدون داشـتن 
کارت هوشـمند و مجـوز فعالیـت از یـک شـرکت حمـل و نقـل ممنـوع بـود و وزیر 
بـر آن تاکیـد کردنـد. حـدود دو هفتـه پـس از وقـوع حادثـه تلـخ واژگونـی اتوبوس 
خبرنـگاران در حوالـی نقـده ارومیـه کـه منجر بـه فـوت دو خبرنگار محیط زیسـت 
ایسـنا و ایرنا و زخمی شـدن تعدادی دیگر از خبرنگاران شـد، وزیر راه و شهرسـازی 
در بخشـنامه ای اعـالم بـه همـه وزارتخانه هـا، اسـتانداران، سـازمان ها، ارگان هـا و 
نهادهـای نظامـی و انتظامـی ابـالغ کـرد: »بـه دنبـال واژگونـی اتوبـوس حامـل 
خبرنـگاران در تاریـخ ۲ تیـر مـاه ۱۴۰۰ در محـور روسـتایی بیگم قلعـه شهرسـتان 
پیرانشـهر در اسـتان آذربایجـان غربـی بـا توجـه بـه اینکـه اتوبـوس حادثـه بـدون 
رعایـت مقـررات مربوطـه بـه حمـل و نقل جـاده ای مسـافر عمومی )بـدون صورت 
وضعیـت و بـه صـورت غیرمجـاز( از جمله مـوارد زیر اقـدام به جابه جایی مسـافر در 

شـبکه جـاده ای برون شـهری کـرده اسـت، ابالغیـه ای اعـالم می شـود.«

 پیشنهادهای کیهان برای افزایش جمعیت: بر افراد مجرد سختگیری اجتماعی کنید
کیهـان بـا اشـاره به کاهش نـرخ زاد و ولد در سـالهای اخیر نوشـت: می تـوان نقطه 
آغازیـن خطـای راهبـردی را از دولـت سـازندگی دانسـت. زیـرا ملتـی کـه از جنگ 
ویرانگـر هشـت سـاله فارغ شـده بایـد در چنین شـرایطی بـرای آبادانی کشـور کمر 
همـت ببنـدد و پـس از جهـاد در میـدان کارزار اینک جهـادی دیگر را بـرای آبادانی 
میهـن آغـاز کنـد. ایـن روزنامه همچنین پیشـنهادهایی هـم برای افزایـش زادآوری 
دادنـد کـه در آن میان این پیشـنهاد هم به چشـم می خورد: »گذاشـتن مشـوق های 
متعـدد بـرای ازدواج جوانـان و انواعـی از سـختگیری اجتماعی برای افـراد مجرد.«

مسئول سازمان بسیج زنان: زنان دنیا به حجاب روی آورده اند
مسـئول سـازمان بسـیج زنان با بیان اینکه علیرغم تالش شـرکت های فیلم سـازی 
صهیونیسـتی امـا بـاز هم اقبـال از عفاف و حجـاب در جهان فروکش نکرده اسـت، 
گفــت: جامعـه جهانـی بـه سـمتی پیش مـی رود کـه انتخـاب خـودش را مبتنی بر 
رعایـت عفـاف و حجـاب و زیسـت عفیفانـه قـرار داده اسـت. مینـا بیابانی مسـئول 
سـازمان بسـیج زنـان در نشسـت نشسـت بیـن المللی عفـاف و حجاب بـا محوریت 
بشـارت تمـدن سـاز در مسـیر آینـده جهـان گفـت: علی رغـم تالش های دشـمنان 
اسـالم، زنـان دنیـا بـه رعایـت حجـاب وعفـاف و زیسـت عفیفانـه در جامعـه روی 
آورده اند.جداسـازی واگـن زنـان در قطار هـای شـهری انگلیـس، نشـانه  تمایالت به 

زیسـت عفیفانه اسـت.
منبع: تابناک

میزخبر

عکس روز

 مرزبانی در هنگ مرزی اترک 

مرزبانی سربازان در هنگ مرزی اترک، رودی خروشان 
و سیل گیر که از کوه های هزار مسجد در خراسان رضوی 
سرچشمه گرفته و در طول مسیر از دشت های قوچان، 

فاروج، شیروان و بجنورد گذشته و در ناحیه ترکمن صحرا 
استان گلستان، مرز ایران و ترکمنستان جاری می شود، 
پس از آن وارد خاک جمهوری ترکمنستان شده و به 

دریای خزر می ریزد.


