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چالش های فرهنگی 
پیش روی دولت رئیسی

امیرمحمودحریرچیجامعهشناس
 در وهله نخســت باید تعریفی از فرهنگ ارائه داد 
کــه با تعریف متداول قدیمی بســیار تفاوت دارد. 
در گذشــته وقتــی صحبت از فرهنگ می شــد، 
می گفتیم مجموعه ای از آداب و رســوم و مراسم 
که تحت عنوان فرهنگ می شــناختیم. این تعریف 
بــه تدریج تغییر کرد و مســائلی در آن پیش آمد 
و همانگونه که آگاهی ها و آموزش بیشــتر شــد، 
اطالع رسانی ها هم بیشــتر و باعث رشد فرهنگ 
شد. در دنیای مدرن امروز این مسائل وسعت پیدا 
کــرده و در مناطق مختلف، فرهنگ های مختلفی 
مطرح شــده   اســت که ســاده ترین آنها فرهنگ 
فرهنگ  رانندگــی،  فرهنــگ  آپارتمان نشــینی، 
فرزندپــروری و از این قبیل نمونه هاســت. پس 
مجموعه ای از دانســته هایی اســت که نمی توان 
گفت به طور صرف از قبل منتقل شده و باید طبق 
همان هم عمل کرد. بر ایــن مبنا باید هر فردی 
فکر کند، رشد کند و شــرایط جامعه این موضوع 
را به او منتقل کند تا نیازهای امروز برطرف شود. 
بــا توجه به این نوع تغییری که در معنای فرهنگ 
اتفــاق افتاده، این فرهنگ بــا چالش هایی مواجه 
اســت. بخشــی از این چالش ها عمومی است که 
شــامل ادبیات و هنر و... می شود که در این حوزه 
کمبودهای اساســی وجود دارد. ایــران قدمت و 
فرهنــگ غنی ای دارد و در حوزه ادبیات و شــعر 
حرف اول و آخر می زد؛ اما امروز شــرایطی پیش 
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سرمقاله

آمده که به بهانه های مختلف پس زده شــده است. پس آن 
چیزی که می توانست عام جامعه را نمایندگی کند، کنار زده 
شــده و یکسری مســائل در حوزه فرهنگ، تحمیل شده و 
گفته اند همه چیز همین است. متاســفانه در حوزه فرهنگ، 
کشــور با نوعی انفصال مواجه شــده است که این اتفاق در 
بخش های مختلف فرهنگ هم افتاده اســت که بیشــترین 
نقش هم رســانه های کمپانی محور دارند که باعث شده اند 
فرهنگ مردم رشد پیدا نکند. پس باید سازمانی باشد که در 
بخش های مختلف فرهنگی پاسخگوی مردم باشد و باعث 
رشــد اطالعات و آگاهی های مردم شود. یکی از بزرگترین 
ســازمان های کشــور که در زمینــه فرهنگی موثــر بوده، 
صدا و سیما است. این سازمان باید تولیداتی که دارد به گونه ای 
باشــد که مردم از آن حمایت کننــد؛ باید فرهنگ جامعه ما 
را نشــان دهد اما عمــاًل این اتفاق نمی افتــد و برنامه های 
صدا و ســیما بیشــتر مربوط به زندگی های الکچری است و 
لوکیشــن های الکچری دارد. در صورتی که صدا و سیما باید 
بــه میان مردم برود، البته نباید فقط محرومیت ها را نشــان 
دهد؛ بلکه در کشــور فرهنگ هــای مختلفی وجود دارد که 

می تواند به نمایش بگذارد.
 صدا و ســیما به عنوان یک ســازمان در حوزه فرهنگ، باید 
با برنامه های خود، بســیاری از هنرمندان را که در کشــور 
پس زده شــده اند، جذب کند. در این راستا باید در این حوزه 
کارهای کارشناسی انجام شــود تا از یک طرف باعث رشد 
مردم شــود و از طرفی دیگر آگاهی آنها را باال ببرد. چالش 
دیگــری که در حوزه فرهنگ در کشــور وجــود دارد، یک 
اصطالحی به نام فرهنگ فقر اســت. این فرهنگ بســیار 
نا امید کننده و صدمه زننده است؛ یعنی یک نفر را که دردمند 
اســت و مشکالتی دارد، آنچنان تصور می کند که امیدی به 
روشنایی ندارد. پس مسئوالن باید با رفتاری که از خودشان 
بــروز می دهند و عملکردهایی که دارند، این احســاس را از 
میان ببرند تا آن چیزی که اســمش فرهنگ فقر گذاشــته 
می شود در جامعه وجود نداشته باشد. وقتی این اتفاق عملی 
شــود آن فردی که فقیر است احســاس نا امیدی و تحقیر 

نمی کند و می داند حمایت می شود. 
همــه فرهنگ در حوزه مادی نیســت؛ بلکه بخشــی از آن 
به اندیشــه انسان ها مربوط می شــود و روی دید آنها تاثیر 
می گذارد. چالش دیگر حوزه فرهنگ، فرهنگ سیاسی است؛ 
فرهنگ سیاسی کشور که باید آگاهی هایی به مردم بدهد تا 
بدانند حق خودشان چیست؟ در شرایط فعلی چیزی که روی 
آن تاکید می شــود این است که به مردم می گویند مقاومت 
کنید، چه کسی باید مقاومت کند؟ عده ای در خانه های چند 
میلیاردی خود نشســته اند و فقط به مردم می گویند مقاومت 
کنیــد. این مقاومت عالوه بر اینکه گسســت طبقاتی ایجاد 
کرده، در کنار آن موجب نا امیدی گسترده در میان مردم شده 
است. عده ای کمی در اوج رفاه زندگی می کنند و بیشتر مردم 
کارشان از فقر گذشته و تخریب می شوند و به آنها می گویند 
شــما مقاومت کنید تا عده ای که در باال نشسته اند، زندگی 
کنند. آن چیــزی که جامعه در مجمــوع در حوزه فرهنگ 
می پســندد و قبول دارد، باید مورد احترام قرار بگیرد. برای 
نمونه باید به آن چیزی که باعث شــادی مردم می شود و از 

آن لذت می برند و اینگونه مسائل توجه کرد

برکت به خراسان شمالی رسید
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی خراســان شمالی گفت: 
تزریق واکسن » کوو ایران برکت«  در استان آغاز شد.

سید احمد هاشمی گفت: یک هزار و 500 دوز واکسن 
برکت نیز وارد استان شده و از روز گذشته تزریق آن در 

استان خراسان شمالی آغاز شده است. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی با 
اشاره به اینکه شهرستان های فاروج و گرمه در استان 
در وضعیــت زرد کرونایی قرار دارنــد، گفت: همچنین 
شهرستان های بجنورد، اسفراین و شیروان در وضعیت 
قرمز و های راز و جرگالن، مانه و سملقان و جاجرم در 

وضعیت نارنجی هستند.
وی با اشــاره به اینکه طی 24 ساعت گذشته 45 بیمار 
کرونایی در بیمارستان های اســتان بستری شده اند، 
گفت: براســاس آخرین آمار تا این لحظه 293 نفر در 

بیمارستان به سر می برند.هاشمی با بیان اینکه میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشــور 4۸ درصد 
اســت، گفت: هم اکنون شاهد اســتقرار اپیدمی پنجم 
کرونا در استان هســتیم و در روزهای آتی تعداد موارد 

بستری افزایش خواهد یافت.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: همچنان شــاهد 
تجمعات مردم و برگزاری مراسم های عروسی و عزا در 
سطح استان هستیم که متاسفانه به دلیل ساده انگاری 

در این موضوع باعث افزایش روند ابتال شده ایم.
هاشمی ادامه داد: استان به لحاظ رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در وضعیت نارنجی است و عوامل متعددی 
به ویژه عادی انگاری و عدم رعایت مســائل بهداشتی 
و نزدن ماســک در مجامع عمومــی در این خصوص 

تاثیرگذار بودند.
این مقام مســئول گفت: هم اکنون بیش از 50 درصد 

تخت های بیمارستانی اختصاصی برای بیماران کووید 
۱9 در اشــغال این بیماران قرار دارد و با روند افزایشی 

بیماران، احتمال کمبود تخت وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی یادآور شد: 
تاکنون ۸۶هزار دوز واکســن وارد خراسان شمالی شده 
که از این تعداد ۱2هزار دوز آن مربوط به شهرســتان 
اسفراین و ۷4هزار دوز نیز مربوط به شهرستان بجنورد 
بوده است.هاشمی گفت: یک هزار و 500  دوز واکسن 
برکت نیز وارد استان شده است و از امروز صبح تزریق 

آن در استان خراسان شمالی آغاز شده است.
وی در انتها اضافه کرد: متوســط مــرگ و میر روزانه 
ناشــی از کرونا در خراسان شــمالی بین دو تا سه نفر 
است که نشان می دهد هنوز افزایش پیدا نکرده است. 
متوســط بســتری های روزانه کرونا نیز 40 تا ۶0 نفر 

است.

روز گذشــته، منتخبان دوره ششم شورای اسالمی 
شهر بجنورد با استاندار خراسان شمالی دیدار کردند.

به گزارش اتفاقیه به نقــل از روابط عمومی و امور 
بین الملل استانداری خراســان شمالی، محمدعلی 
شجاعی در این نشست گفت: اعضای شورای شهر 
باید با همفکری، همدلی، هم افزایی و هم توانی به 
مردم خدمت کنند و ایــن در کنار هم بودن باید در 

عملکردها مشخص باشد.
وی بــا تاکید بر اینکه باید آداب شــورا را بپذیریم، 
گفــت: از اعمال نظرات شــخصی پرهیــز کنید و 
اختالف نظــرات را به مخالفت و دشــمنی تبدیل 
نکنید.وی با بیان اینکه بخاطر خدمت به مردم کنار 
هم باشــیم چرا که بنابر عقل و شــعور با هم بودن 
علت انجام درست کارهاست، افزود: به دلیل نظرات 
شــخصی به گروه های مختلف تقسیم نشوید، بلکه 
انسجام اعضای شورای شهر حتی با داشتن اختالف 

نظر باید اصل باشد و رعایت شود.
وی گفــت: عده ای در کشــور کمبــود اعتبارات و 
تحریم ها را بهانه ای برای انجام نشــدن کارها می 
دانند اما باید بدانیم تفکر، تعقل و برنامه اصل انجام 
کارهاســت و سرمایه انسانی در هر جامعه ای حرف 

اول برای پیشرفت و توسعه را می زند. 
نماینده عالی دولت در خراســان شمالی با تاکید بر 
اینکه اداره شهر یک فرد مقتدر می خواهد و باید در 
انتخاب شهردار دقت داشته باشید، افزود: تنها با یک 

ابالغ، فرد شــهردار نمی شــود و باید شاخص های 
مربوط به یک شــهردار توانمند را مشخص و اعمال 
کنید، تا کارها بر روی زمین نماند و مردم تاوان این 

انتخاب را ندهند. 
محمدعلی شجاعی با تاکید بر اینکه شان شوراهای 
این دوره با حیثیت نظام گره خورده اســت و باید به 
دور از چند دسته گی برای خدمت به مردم کار کنند، 
گفت: منتخبان شورای شــهر بدانند هیات دولت 4 
ساله برای اداره شهر بجنورد هستند و بنابراین باید با 
برنامه ریزی بلند مدت، نظارت بر اجرای برنامه ها، 
چینش درست منابع انسانی و بهره مندی از ظرفیت 
تمامی اجزای حاکمیت به مردم استان خدمت کنند.

شجاعی گفت: جایگاه مرکز استان در شاخص های 
مختلف مدیریت شــهری را بدانیــم و برای بهبود 

وضعیت برنامه ریزی 4 ساله داشته باشیم.
مقام عالی دولت در خراســان شــمالی با تاکید بر 
اینکه کارها باید به بخش خصوصی واگذار شــود و 
حمایت ها تنها در حد شــعار نباشد، افزود: آیین نامه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را تهیه و مجوزهای 
بی نــام آماده کنید و زمان را برای ســرمایه گذاری 
کوتاه کنید.محمدعلی شجاعی وظیفه دولت را ایجاد 
شــرایط حضور بخش خصوصی دانســت و گفت: 
منتخبان دوره ششــم شورای اســالمی شهر با در 
نظر گرفتن منافع عمومی تابلوی حمایت از سرمایه 

گذاری بخش خصوصی باشند.

شــجاعی با بیان اینکه بجنورد مرکز استان است و 
روزانه افراد متخلفی از ســایر شهرستان به این شهر 
تردد دارند، افزود: شورای اسالمی شهر بجنورد باید 
سازمان ها و دســتگاه های اجرایی که بر مدیریت 
شــهری تاثیر دارد، شناســایی کند و تا با همفکری 
و در چارچــوب قانون اعتبــارات هزینه و برنامه ها 

اجرا شود.
وی گفــت: بخاطر مردم کارهای درســت به جمع 
بندی رسیده را انجام دهید و تحت تاثیر حرف های 

مخالفان قرار نگیرید.
شجاعی با ابراز گالیه دوباره از انجام ندادن مسئولیت 
های اجتماعی از ســوی صنایع استان، افزود: شما 
منتخبان مردم هســتید و بنابر بــر وظیفه تان باید 
بتوانید جنبش انجام مسئولیت های اجتماعی را راه 

اندازی کنید. 
ارائه برنامه زمــان بندی بــرای پرداخت مطالبات 
شــهرداری ها از ســوی ادارات دولتی، ورود جدی 
شــوراهای شــهر برای تامین منابع مالی ســاخت 
زائر ســرای اســتان، تالش برای میزبانی استان در 
برگزاری رویدادهــای ملی و بیــن المللی از دیگر 

تاکیدات شجاعی در این نشست بود.
گفتنی اســت در ابتدای این نشست منتخبان دوره 
ششم شورای اسالمی شــهر بجنورد به بیان نقطه 
نظرات و پیشــنهادات خود در حوزه مدیریت شهری 

پرداختند.

استاندار خراســان شمالی در ستاد اســتانی مدیریت 
بیمــاری کرونا بر تدابیــر ویژه بــرای مراکز عرضه 
و فروش دام بــا توجه به نزدیک بــودن عید قربان 
،ممنوعیت ترددهای غیر ضروری و نظارت بیشــتر بر 
کار اصناف، کســبه ها، تاالرها و رســتوران ها تاکید 

کرد.
 به گزارش اتفاقیه، محمد علی شجاعی افزود:کنترل 
بیماری کرونا نتیجه کار تیمی ، همراهی مردم ، فهم 
مشــترک مسئوالن و انســجام تمام اجزای حاکمیت 

اســتان اســت. وی تصریح کرد: تمــام فرمانداران 
شهرستانها موظف هســتند با توجه به نزدیک بودن 
عید قربان در شهرستان متناسب با جمعیت آن نقاطی 
را برای عرضه و فروش دام ها با رعایت پروتکل های 

بهداشتی تعیین کرده و اطالع رسانی کنند. 
وی همچنین خواســتار اعمال محدودیت های بیشتر 
شد و تصریح کرد: محدودیت ها باید در شهرستانهایی 
که در جوار شهرهایی با وضعیت بدتر قرار دارند اعمال 
و کنترل شود. شجاعی همکاری های اصناف و کسبه 

را در دوران اعمــال محدودیت ها را مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: برای ادامه روند کار کسبه ها ، رستوران 
ها و تاالرها بر اســاس دســتورالعمل های ستاد ملی 

کرونا عمل خواهیم کرد. 
وی تنها راه اعمــال محدودیت بر روند کار اصناف و 
کســبه ها را نظارت با تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی دانســت و افزود: در شرایط اقتصادی حال 
حاضر به هیــچ عنوان دنبال اعمال محدودیت مطلق 

نیستیم.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: استان 
در زمینــه واقعه فوت بر اثر تصادفات از رتبه دوازدهم 
به رتبه دهم همچنین در زمینه واقعه مصدومیت ناشی 
از تصادفات نیز از رتبه هفتم به چهارم کشــور سقوط 

کرد.
حســن محمدزاده در گفت و گو با عصراترک اظهار 
کرد: در خراسان شمالی در ســال 9۸، 230 متوفا بر 
اثر تصادفات جاده ای به پزشکی قانونی استان ارجاع 

شدند.
محمدزاده گفــت: تعداد متوفیان ارجاع شــده بر اثر 
تصادفات به پزشکی قانونی استان در سال 99، 2۱2 
مورد بود که 2۸ مورد فوت در جاده های درون شهری 
و ۱۸4 مورد فوت در جاده های برون شــهری اتفاق 
افتاده بود.وی افزود: طی دو ماهه نخســت امسال نیز 
34 متوفا بر اثر تصادفات به این نهاد ارجاع شدند که 
شــش مورد فوت در جاده های درون شهری  و 2۸ 
مورد فوت در معابر برون شــهری استان اتفاق افتاده 

بودند.

مدیرکل پزشــکی قانونی خراسان شمالی خاطر نشان 
کرد: خراســان شــمالی در زمینه واقعه فــوت بر اثر 
تصادفات درون و برون شهری از سال 9۸ تاکنون از 

رتبه دوازدهم به رتبه دهم سقوط کرده است.
وی همچنین درباره مصدومان ناشی از تصادفات نیز 
اظهار کرد: در اســتان طی سال 99، چهار هزار و 2۱ 
مصدوم به علت تصادفات درون و برون شهری شامل 
دو هزار و 9۶2 مرد و هــزار و 59 زن، مورد معاینات 

پزشکی قانونی استان قرار گرفتند.
محمدزاده بیان کرد: طی دو ماهه نخست امسال نیز 
۶44 مصدوم بر اثر تصادفات درون و برون شــهری 
شامل 449 مرد و ۱95 زن برای انجام معاینات به این 

نهاد ارجاع شدند.
وی یادآور شــد: خراسان شمالی در زمینه مصدومیت 
ناشی از تصادفات از سال 9۸ تا به کنون از رتبه هفتم 

به رتبه چهارم کشوری سقوط کرده است.
مدیرکل پزشــکی قانونی خراســان شمالی در بخش 
دیگری از سخن خود به کمیسیون قصور پزشکی نیز 

اشــاره و عنوان کرد: در اســتان طی سال 99، ۱34 
پرونــده به این کمیســیون ارجاع شــدند که پس از 

بررسی ۸۷ مورد تبرئه و 4۷ مورد محکوم شدند.
وی افزود: طی دو ماهه امســال نیز 25 پرونده به این 
کمیســیون ارجاع که ۱۷ مورد تبرئه و هشــت مورد 

محکوم شدند.
محمدزاده خاطر نشــان کرد: بیشــترین پرونده های 
ارجاع شــده در زمینه قصور پزشکی در زمینه شکایت 

از پزشکان جراح همچنین زنان و زایمان بوده است.
وی در خاتمه به ســامانه دادپزشک نیز اشاره و بیان 
کرد: این ســامانه پاســخگوی خانواده ها اســت در 
زمانیکه فردی در منزل فوت شود و خانواده با تماس 
با این ســامانه پزشــکی قانونی را برای بررسی علت 
فوت مطلع کند تا خانواده به چرخه قضایی وارد نشود.

مدیرکل پزشــکی قانونی خراسان شــمالی افزود: در 
خراســان شمالی ماهانه حدود 35 تا 50 تماس با این 
سامانه انجام می شود.محمدزاده گفت: شماره تماس 

با این سامانه  09۱59۸۷405۷ است.

با نزدیک شدن به زمان شروع به کار شورای اسالمی 
شــهر بجنورد در دوره ششم٬ ۱9 نفر از افرادی که در 
فراخوان شــورا شــرکت کرده و برنامه داده بودند در 

مصاحبه شرکت خواهند کرد.
بــه گزارش اتفاقیــه به نقل از خبرگزاری تســنیم از 
بجنــورد ٬ با نزدیک شــدن به زمان شــروع به کار 
شــورای اسالمی شهر بجنورد در دوره ششم٬ ۱9 نفر 
از افرادی که در فراخوان شــورا شرکت کرده و برنامه 

داده بودن در مصاحبه شرکت خواهند کرد.
یوســف مغروری عضو منتخب شورای اسالمی شهر 
بجنــورد با بیــان اینکه 40 نفر برای تصدی پســت 
شــهرداری در فراخوان شورای اسالمی شهر شرکت 
کردند٬ گفت: از بین این افراد 20 نفر برای حضور در 

مرحله مصاحبه انتخاب شــدند یعنی شرایط مصاحبه 
را داشــتند.در حالی که از شــامگاه شنبه نشست های 
شورای اسالمی شهر با این گزینه ها آغاز شده و حضور 
رسانه ها در این نشست ها به عنوان یک مطالبه جدی 
مطرح شده اســت٬ اما خبری از دعوت برای حضور 
رسانه ها در نشست انتخاب شــهردار بجنورد نیست.

مصطفی دلیریان منتخب مردم در شــورای اسالمی 
شــهر بجنورد در این باره اظهار داشــت: از روز شنبه 
بررســی صالحیت نامزدهای کرسی ریاست مدیریت 
شهری بجنورد توسط اعضای دوره ششم شورای شهر 
در پارلمان محلی شــروع شد. در این نشست ها افراد 
دعوت شــده می بایست برنامه های عملیاتی و اهداف 

خود را برای منتخبین مردم شرح دهند.

وی افزود: با توجه به جایگاه اصحاب رســانه در میان 
مردم و نقــش ارتباطی خبرنگاران از ســایر اعضای 
شــورای ششم تقاضا دارم با دعوت رسمی از اصحاب 
رســانه جهت حضور در جلسات بررســی نامزدهای 
مدیریت شــهری، شــعار شفافیت شــورای ششم به 
واقعیت تبدیل و شــهروندان هم از جزئیات جلســات 
مطلع شوند.با همه این اوصاف حدود 20 نفر با شرکت 
در فراخوان شورای اسالمی شــهر بجنورد٬ رزومه و 
برنامه های خود را برای تصدی پست شهرداری اعالم 
کردند که البته به نظر می رســد بــا توجه به ضعیف 
بــودن گزینه های اعالمی٬ به احتمال زیاد شــهردار 
آینده مرکز استان خراسان شمالی از بین افرادی خارج 

از این لیست خواهد بود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراســان شــمالی 
گفــت: در فصل خرید گندم امســال، در خراســان 
شمالی تا به کنون فقط ۱۸ هزار و 934 تن گندم به 
سیلوهای دولتی تحویل شده که در مقایسه با مدت 
مشابه آن در سال گذشته تحویل گندم به این مراکز 

کاهش چشمگیر و قابل توجهی داشته است.
سید جالل موسوی اظهار کرد: از خرداد ماه امسال 
که برداشــت و خرید گندم در اســتان شروع شده 
تاکنون  در هفته چهارم تیر ماه ۱۸ هزار و 934 تن 

گندم در استان خریداری شده است.
موســوی گفت: این مقدار خرید گندم در مقایسه با 
مدت مشــابه آن در سال گذشته بیش از ۸0 درصد 

کاهش داشته است.
وی افزود: بیشــترین مقدار گندم خریداری شده در 
اســتان طی این مدت از شهرستان مانه و سملقان 

بوده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراســان شــمالی 
یادآور شــد: نیاز واقعی استان به تامین گندم ۱30 تا 

۱40 هزار تن است.
وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۱3۱ هزار تن 

گندم به سیلوهای استان روانه و خریداری شدند.
موسوی اعالم کرد: در فصل خرید گندم امسال 9۷ 
درصد از بهای گندم خریداری شــده از گندم کاران 

استان پرداخت شده است.

دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی 
گفت: 2 هزارو 400 میلیارد ریال معادل 4۷ درصد از 
مطالبات بانک های دولتی استان مشکوک الوصول 

است.
علی اصغر هدایتی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشــت: مجموع مطالبــات بانک های 
دولتی خراسان شــمالی در پایان قبل چهار هزار و 
59۸ میلیارد ریال بود که در پایان بهار امسال با رشد 

9.۷3 درصد به پنج هزار و 45 میلیارد ریال رسید.
وی تصریح کرد: یک میلیــارد و 599 میلیارد ریال 
معادل 32 درصد از مجموع این مطالبات سررســید 
گذشــته و 2 هزار و 400 میلیــارد ریال معادل 4۷ 
درصــد مطالبات مشــکوک الوصــول و مابقی نیز 

مطالبات معوق است.
انــواع مطالبات بانکــی و طبقه بنــدی دارایی های 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی بر اســاس 

بخشــنامه بانک مرکــزی دارای 2 نــوع جاری و 
غیرجاری اســت و مطالبات غیرجاری به سه دسته 
سررسید گذشــته، معوق و مشکوک الوصول طبقه 

بندی می شود.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی 
گفــت: مطالبات بانک ها با توجــه به نوع خدمات 
تخصصی که ارائه می دهند متفاوت اســت به طور 
مثال بیشترین مطالبات بانک کشاورزی و مسکن به 
ترتیب در بخش های مربوطه و بیشــترین مطالبات 

بانک ملی نیز در بخش خدمات است.
وی خاطرنشــان کــرد: افزایش میــزان مطالبات 
غیرجاری نشــان دهنده همکاری حداکثری بانک 
هــا برای رونق تولید و حفظ و ایجاد اشــتغال بوده 
در حالی که پرداخت تســهیالت بدون اعتبارسنجی 
مناســب، افزایش مخاطرات خاص بانکی را در پی 

دارد.

مدیرعامل شرکت صنعتی لوله گستر اسفراین گفت: 
در بهار امســال 9 هزار تن لوله بدون درز مورد نیاز 
صنایع نفت و گاز در این واحد صنعتی تولید شد که 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته میانگین تولید 

حدود ۱۱0 درصد رشد نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت صنعتی لوله گستر اسفراین گفت: 
در بهار امســال 9 هزار تن لوله بدون درز مورد نیاز 
صنایع نفت و گاز در این واحد صنعتی تولید شد که 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته میانگین تولید 
حدود ۱۱0 درصد رشد نشــان می دهد.به گزارش 
روابط عمومی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خراســان شــمالی، مازیار زند اظهارداشت: تاکنون 
حدود ۶ هــزار و 50۷ تن از محصــول تولیدی در 
این واحد صنعتی بــه پیمانکاران صنعت نفت و گاز 
تحویل شــد که محصول تحویلی نیز در این مدت 

حدود 4.5 برابر رشد یافت
وی کاهش 40 درصدی ضایعات را از موفقیت های 
دیگر این واحد بزرگ صنعتی در خراســان شمالی 

عنوان کرد و افزود: تحقق این مهم نشــان دهنده 
بهبود چشمگیر کیفیت در روند تولید است.

زند با بیان اینکه هم اکنــون موجودی مواد اولیه ) 
شــمش( نیز در این واحد تولیدی نســبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود پنج برابر افزایش یافت، خاطر 
نشــان کرد: با این موجودی تاثیر پذیری شرکت از 
نوسانات بازار ارز کمتر و از توقف احتمالی تولید نیز 

به دلیل کمبود مواد اولیه جلوگیری می شود.
وی ادامــه داد: بخش زیادی از مواد اولیه شــرکت 
لوله گســتر اســفراین از دو مجموعه بومی مجتمع 
صنعتی فوالد و شرکت فوالد آلیاژی کیمیای صبای 
اســفراین تامین می شــود که این حجــم خرید از 
شرکتهای بومی در توان اقتصادی شهرستان تاثیری 
مشهود داشته است.وی یادآور شد: اکنون 40 درصد 
سفارشات مجتمع صنعتی فوالد اسفراین مربوط به 
شــرکت لوله گستر اســت که این امر موجب ایجاد 
تراکنش مالی چشــمگیر نه تنهــا در صنایع مذکور 

بلکه مجموعه بانکی استان را نیز به دنبال دارد.

معـــاون صنایع دســـتی و هنرهـــای ســـنتی 
ــه ماهه  ــی سـ ــت: طـ ــمالی گفـ ــان شـ خراسـ
ــد  ــوز تولیـ ــاری، ۱۸ مجـ ــال جـ ــت سـ نخسـ
ــدان و  ــرای هنرمنـ ــتی بـ ــرادی صنایع دسـ انفـ
صنعتگـــران اســـتان در ســـال گذشـــته صـــادر 

شـــد.
محمدرضـــا قهرمانیـــان بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــا  ـــی اعط ـــه صنعتگران ـــرادی ب ـــد انف ـــه تولی پروان
می شـــود کـــه دارای یـــک کارگاه خانگـــی بـــا 
ـــرد:  ـــار ک ـــد باشـــند اظه حجـــم مشـــخص از تولی
»در ســـه ماهه نخســـت ســـال جـــاری، ۱۸ 
ـــن  ـــدان ای ـــرای هنرمن ـــرادی ب ـــد انف ـــه تولی پروان

حـــوزه صـــادر شـــد.«
معـــاون صنایع دســـتی و هنرهـــای ســـنتی 
خراســـان شـــمالی افـــزود: »همچنیـــن طـــی 
ایـــن مـــدت، 3۸ کارت شناســـایی صنعتگـــری 
ـــد  ـــا تمدی ـــادر و ی ـــتان ص ـــدان اس ـــرای هنرمن ب

شـــد.«

قهرمانیـــان از صـــدور ۱3 مجـــوز مشـــاغل 
ـــترین  ـــوان کرد:بیش ـــر داد و عن ـــز خب ـــی نی خانگ
بـــه  مربـــوط  شـــده  صـــادر  کارت هـــای 
داری،  دســـت بافته های  رشـــته های 
ســـرامیک،  و  ســـفال  ســـنتی،  نســـاجی 
ســـنتی لبـــاس  و  ســـنتی   زیـــورآالت 

 است.
ـــت  ـــه ماهه نخس ـــی س ـــه ط ـــان اینک ـــا بی وی ب
ســـال جـــاری، ۱۸0 نفـــر از عالقه منـــدان بـــا 
ـــای  ـــف، آموزش ه ـــای مختل ـــرکت در دوره ه ش
دریافـــت  را  صنایع دســـتی  حـــوزه  در  الزم 
ــای  ــن دوره هـ ــان ایـ ــت: در پایـ ــد، گفـ کردنـ
ــه  ــگان گواهینامـ ــرای هنرآموختـ ــی بـ آموزشـ

صـــادر و اعطـــا شـــد.
وی اظهـــار کـــرد: هم اکنـــون در خراســـان 
ـــوزه  ـــد در ح ـــزار هنرمن ـــش از ۱۶ ه ـــمالی بی ش
تولیـــد صنایع دســـتی و در بیـــش از ۶۱ رشـــته 

ـــد. ـــت دارن فعالی

دقت در انتخاب شهردار مرکز استان

استاندار خراسان شمالی؛
محدودیت های جدید کرونایی در خراسان شمالی اعمال می شود

خراسان شمالی دارای رتبه دهم و چهارم وقایع فوت و 
مصدومیت ناشی از تصادفات

۱۹ نفر برای تصدی پست شهرداری بجنورد مصاحبه می شوند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی خبر داد؛

کاهش چشمگیر تحویل گندم به سیلوهای خراسان شمالی

۴۷ درصد از مطالبات بانک های خراسان شمالی 
مشکوک الوصول است

واحد صنعتی لوله گستر اسفراین با رشد ۱۱۰ 
درصدی تولید رکورد زد

صدور ۱8 پروانه تولید انفرادی صنایع دستی در 
خراسان شمالی

کشف خودروی سرقتی کمتر از ۴ ساعت 
دراسفراین

جانشین فرمانده انتظامي شهرســتان اسفراین از کشف یک 
دستگاه خودرو سرقتی پراید کمتر از 4 ساعت در این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش اتفاقیه، ســرهنگ »سید سعید عزیزی« در تشریح 
این خبر اظهار داشــت: برابر اعالم مرکز فوریت پلیس مبنی 
بر ســرقت یک دستگاه خودروی پراید در خیابان امام خمینی 
)ره( بالفاصله کنترل خودروهای عبوری در محورهای خروجی 
حوزه استحفاظی در دستور کار ماموران تجسس کالنتری ۱۱ 

قرار گرفت. 
این مقام انتظامی با بیان اینکه با بررســی دوربین های سطح 
شهر و انجام اقدامات فنی و اطالعاتی ماموران مشخص شد، 
خودرو مسروقه از شهر خارج نشده است، تصریح کرد: سارق یا 
سارقان با توجه به اینکه عرصه را بر خود تنگ دیده خودرو را 

در یکی از کوچه ها رها کرده و متواری شدند. 
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین در پایان با اشاره 
به اینکه خودروی مســروقه کشف و به مالباخته تحویل داده 
شد و تالش پلیســی نیز برای دستگیری ســارق یا سارقان 
ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: از شهروندان عزیز همواره انتظار 
می رود ضمن مجهز نمودن وســائط نقلیه خود به تجهیزات 
ایمنی و پیشگیری از سرقت در صورت مشاهده هرگونه موارد 
 مشــکوک مراتب را بالفاصله از طریــق تلفن ۱۱0 به پلیس

 اطالع دهند .
بررسی کیفیت آرد مورد مصرف نانوایی 

در خراسان شمالی
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: طرح بازرسی و نمونه 
برداری از آرد مورد مصرف 29نانوایی فعال اســتان  به صورت 

تصادفی انجام شد.
فهیمــه مهمان نواز با اعالم این خبر گفت: با توجه به افزایش 
مصرف نان و اهمیت این محصول  بررســی کیفیت آرد مورد 
اســتفاده در نانوایی ها توسط کارشناســان اداره کل با جدیت 

بیشتر  مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.
وی بیان کرد: کیفیت نان به مواد اولیه، تجهیزات کارخانه تولید 
آرد، مراحل تخمیر، ماشین آالت پخت، نانوا و موادی که به آن 

افزوده می شود بستگی دارد.
مهمان نواز ضمن تاکید بر اینکه آرد مشمول استاندارد اجباري 
اســت، بیان کرد: توجه به کیفیت آرد مصرفی در پخت نان از 
مهمترین مواردی اســت که در این بازرسی ها دارای اهمیت 

است و آرد باید استانداردهای الزم را داشته باشد.
وانت بارهای شهر بجنورد صاحب 

ایستگاه شدند
شــهردار بجنورد گفت: با احداث ایستگاه ، وانت بارهای شهر 

بجنورد ساماندهی می شوند.
زارعی اظهارداشت: ایستگاه توقف وانت بارهای شهر در اراضی 
تحت مالکیت شهرداری مقابل ترمینال مسافربری وساختمان 
استانداری جانمایی شد.مهندس زارعی درآخرین ماههای سال 
۱399 دســتوری را برای جانمایی صادرکرد و بالفاصله گزینه 

های مناسب برای این مهم بررسی شدند.
به گفته مهندس پارســاپور، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری ،زمین مقابل اســتانداری  از اراضی تحت مالکیت 
شهرداری ، حائز شرایط مناسب برای ایجاد ایستگاه شناخته شد 
و هم اکنون عملیات عمرانی شامل زیرسازی و آسفالت ، جدول 

گذاری و بهسازی محوطه درحال انجام است .

خبر
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رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: چین، 
عراق، امارات، ترکیه و افغانستان با سهمی معادل ۷4 
درصد، پنج بازار نخســت صادراتی ایران در سه ماه 

نخست امسال محسوب می شوند.
حمید زادبوم اظهار داشت: چین با سه میلیارد و ۱44 
میلیون دالر )سهم 29 درصدی(، عراق با 2 میلیارد و 
343 میلیون دالر )سهم 22 درصدی(، امارات متحده 
عربی با یک میلیارد و 2۷5 میلیون دالر )ســهم ۱2 
درصــدی(، ترکیه بــا 594 میلیون دالر )ســهم ۶ 
درصدی( و افغانســتان با 5۶9 میلیون دالر )ســهم 
پنج درصدی(، از صادرات کشور را به خود اختصاص 
داده اند.وی درباره کل تجارت کشور گفت: صادرات 
کاال در ســه ماه سال جاری نزدیک به 30 هزار تن 
به ارزش ۱0 میلیارد و ۶۸۸ میلیون دالر برآورد شــد 
که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 3۸ درصد 
از لحــاظ وزنی و ۶9 درصد از نظر ارزشــی افزایش 
داشته است.زادبوم خاطرنشان کرد: صادرات کاال در 
خردادماه امسال به ۱3 هزار و ۸۷ تن به ارزش چهار 
میلیارد و 3۶۸ میلیون دالر رســید که نسبت به ماه 
قبــل 52 درصد از لحــاظ وزن و 30 درصد از نظر 

ارزشی افزایش داشته است.
وی افزود: صادرات خردادماه نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل، ۱۱2 درصــد در ارزش و  ۷9 درصد در 
وزن افزایش داشــته اســت و همچنین در فروردین 

ماه امســال، میزان صادرات غیرنفتی از نظر ارزش 
2 میلیارد و 9۶۸ میلیون دالر با وزن هشــت هزار و 
302 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از لحاظ ارزشی ۸0 درصد و از لحاظ وزنی 5۶ درصد 

رشد داشته است.  
رییس کل ســازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: 
در اردیبهشت ماه نیز سه میلیارد و 352 میلیون دالر 
کاال به وزن هشــت هزار و 5۷9 تن کاال صادر شد 
که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده 

رشد 2۷ درصدی در ارزش است.  
زادبوم، با اشــاره به ســهم ارزشی بخش های عمده 
کاالیی از صادرات در ســه ماهه سال جاری گفت: 
پتروشــیمی و میعانات گازی بــا 5۱ درصد، معدن 
و صنایــع معدنی با 2۸ درصد، کشــاورزی و صنایع 
غذایی با ۱2 درصد، فرش و صنایع دســتی با ســه 
دهم درصد و صنعــت با 9 درصد، بخش های عمده 

صادراتی در این مدت بوده اند.  
وی بیان داشــت: ۱0 کشور نخســت صادراتی نیز 
۸5.۷ درصد ســهم ارزشی از کل صادرات را به خود 
اختصاص داده اند که هند، تایلند، پاکستان، اندونزی 

و غنا در جایگاه پنجم تا دهم قرار دارند.
زادبوم در مورد مجموع میزان صادرات به ۱5 کشور 
همســایه نیز گفت: در ســه ماه نخست امسال، پنج 
میلیــارد و 59۷ میلیــون دالر کاال به وزن ۱۸ هزار 

و 294 تن به ۱5 کشــور همســایه صادر شد که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته از نظر ارزشی 
5۱.5 درصد و به لحاظ وزنی 44 درصد رشــد داشته 

است.
رییس کل ســازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان 
کرد: در مجموع صادرات به کشــورهای همسایه و 
کشــور هند و چین برابر با 9 میلیــارد و ۸5 میلیون 
دالر به وزن 2۶ هزار و ۷۸5 تن برآورد شــده که به 
لحاظ ارزشی ۶۱.۷ درصد و به لحاظ وزنی 35 درصد 

رشد داشته است.
به گفته وی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
صادرات به چین از لحاظ ارزشی ۷2 درصد، عراق 5۸ 
درصد، امــارات متحده عربی 32 درصد، ترکیه ۱30 
درصد و افغانســتان ۱5 درصد در سه ماهه نخست 

سال جاری رشد داشته است.
زادبوم تاکید کرد: در ســه ماه نخست امسال واردات 
کاالهای واســطه ای معــادل ۷۱ درصد در ارزش و 
93 درصد در وزن، کاالهای ســرمایه ای ۱3 درصد 
در ارزش و ۱.5 درصــد در وزن و کاالهای مصرفی  
۱۶.4 در ارزش و ۶ درصدی در وزن ســهم داشــته  
اســت. به گزارش اتفاقیه و بــه نقل از ایرنا، تجارت 
خارجی غیرنفتی در فصل بهار به 3۸ میلیون و 3۷9 
هــزار تن کاال به ارزش 20 میلیــارد و 902 میلیون 

دالر رسید.

مدیــرکل دفتــر ارزیابی اقتصادی، فنی و زیســت 
محیطی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
برق، منابع مالی صرفه جویی شــده ناشی از انتشار 
نیافتــن آالینده هــا از نیروگاه هــای تجدیدپذیر را 

نزدیک به پنج هزار و 300میلیارد ریال برآورد کرد.
رضا صمدی افزود: برآوردهای انجام شــده نشــان 
می دهد پارســال بــرق تولیدی منابــع تجدیدپذیر 
نزدیک به یک هزار و ۶00 میلیون کیلووات ســاعت 
بوده است که با احتساب هزینه های زیست محیطی 
بر اســاس رقم اعالمی سال ۱395 معادل 2 هزار و 

400 میلیارد ریال خواهد بود.
به گفته مدیــرکل دفتر ارزیابــی اقتصادی، فنی و 
زیست محیطی ساتبا، اگر رقم یک هزار و 500 ریال 
با نرخ تورم شــاخص )CPI( به روزرسانی کنیم، به 
رقم تقریبی ســه هزار و 300 ریال خواهیم رسید که 
در این صورت منابع مالی صرفه جویی شــده ناشی 
از عدم انتشــار آالینده ها از نیروگاه های تجدیدپذیر 
نزدیــک به پنج هــزار و 300 میلیارد ریــال برآورد 

می شود.
صمدی درباره محل قانونــی تامین این منبع مالی 
برای تجدیدپذیرها گفت: در حال بررســی قوانین و 
آیین نامه های باال دستی هستیم تا در صورت تعیین 
نرخ جدید هزینه های زیســت محیطی، پیشنهاد این 
رقم در الیحه قانون بودجه سال ۱40۱ طرح شود و 
پیش بینی می شود منابع مالی الزم از محل عوارض 
آالیندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت 
فــروش تبصره یک ماده 3۸ قانون مالیات بر ارزش 

افزوده تامین شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی ســاتبا اظهار داشت: 
بــه طور قطع لحاظ کردن همه مزایای نیروگاه های 
تجدیدپذیر می تواند گام موثری در تامین منابع مالی 

الزم بــرای حمایت از این صنعت دوســتدار محیط  
زیســت و پاک باشد که در نهایت منجر به افزایش 

سهم آن در سبد انرژی کشور خواهد بود.
وی درباره اثرات زیســت محیطــی و اجتماعی این 
آالینده ها افزود: از آثار زیســت محیطی و اجتماعی 
ایــن آالینده ها در مراجع بین المللــی تحت عنوان 
Social Costs یا Externalities نام برده می شود. 
به عبارت دیگر آلودگی هوا موجب ســوزش چشم، 
افزایش بیماری های تنفســی و ریوی، کاهش طول 
عمر، تخریب نمای ســاختمان ها و بناهای تاریخی، 
مصرف بیشــتر مواد شــوینده و پاک کننده و غیره 
شــده و از این طریق هزینه های پنهان را به جامعه 
تحمیل می کند و عالوه بر آالینده های هوا، آلودگی 
آب و حتی خــاک نیز مطرح بــوده و دارای اثرات 

زیست محیطی گسترده ای هستند.
صمدی خاطرنشــان کرد: در سیســتم قیمت گذاری 
واقعی یــک کاال در بازار، باید ارزش همه عوامل و 
مواد مصرفی و همچنین ارزش محصوالت اصلی و 
جانبی تولیدی لحاظ شــود، یعنی همان طور که در 
محاسبه قیمت برق تولیدی از نیروگاه های حرارتی 
به هزینه ســوخت مصرفی و نیروی انســانی توجه 
می شود باید به خسارت ناشی از آالیندگی نیز توجه 
کرد که نیروگاه هــای تجدیدپذیر فاقد این هزینه ها 

هستند.
وی بــا بیــان اینکــه کّمــی کــردن هزینه های 
زیســت محیطی کار پیچیده ای است، گفت: در علم 
اقتصاد محیط زیســت، مطالعات بســیاری در این  
زمینه انجام شــده و پژوهشگران و دانشمندان این 
حوزه از روش های متفاوتی به ارزش گذاری مواهب 
زیست محیطی و هزینه تخریب آنها پرداخته اند که از 
آن جمله می توان به روش هزینه تمایل به پرداخت 

)WTP( و هزینه جبران خسارت اشاره کرد.
مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی ســاتبا درباره مبنای 
قانونی این منبع درآمدی تجدیدپذیرها، گفت: قانون 
باالدستی این موضوع ماده ۶۱ قانون اصالح الگوی 
مصرف است که در تبصره »ت« ماده یک آیین نامه 
اجرایی ماده ۶۱ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 
آمده اســت »صرفه جویی حاصل از کاهش انتشار 
آالینده ها و مصــرف آب، میزان کاهش هزینه های 
زیســت محیطی و اجتماعی که به دلیل استفاده از 
منابع انــرژی تجدیدپذیر و پاک و کاهش انتشــار 
آالینده های محلــی و جهانی و کاهش مصرف آب 
به دســت می آید و رقم آن توسط سازمان حفاظت 
محیط زیســت بــا همــکاری ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور تعیین می شود«.
صمدی اضافه کرد: بر این اســاس، سازمان حفاظت 
محیط زیســت بــا همــکاری ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی این نرخ را در سال ۱395 مبلغ  یک هزار 
و 500 ریــال بر کیلووات ســاعت تعیین کردند اما 

تاکنون نرخ جدیدی اعالم نشده است.
وی بــا بیــان اینکه در آغاز ســال ۱400 ســاتبا 
تفاهم نامه ای را با ســازمان حفاظت محیط زیســت 
مبادله کرده اســت، گفــت: یکــی از بندهای این 
تفاهم نامه، همکاری و پیگیری در تعیین نرخ جدید 
هزینه های زیســت محیطی اســت که امیدوارم با 
تعامل خوب بین دو ســازمان و همچنین همکاری 
امور انرژی ســازمان برنامه و بودجه این امر هر چه 

زودتر محقق شود.
به گزارش  اتفاقیه و به نقل از ایرنا، پیشــتر رییس 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران 
گفت: یک هزار و 50مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا 

پایان دولت دوازدهم راه اندازی خواهد شد.

این آخر هفته هم مجمع عمومی عادی سالیانه بسیاری 
از نمادهای بورســی برگزار شد. در این مجامع عالوه بر 
تصویب صورت های مالی ســال 99، تصمیمات دیگری 
نیز اتخاذ شــد که مهمترین آن برای سهامداران، تعیین 

میزان سود تقسیمی بود.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از  تجارت نیوز، این آخر هفته 
هم مجمع عمومی عادی ســالیانه بسیاری از نمادهای 
بورســی برگزار شــد. در این مجامع عالوه بر تصویب 
صورت های مالی سال 99، تصمیمات دیگری نیز اتخاذ 
شد که مهمترین آن برای سهامداران، تعیین میزان سود 

تقسیمی بود.
بر این اســاس، شرکت نفت پاســارگاد )شپاس( در روز 
پنجشــنبه 24 تیرماه مجمع عمومی عادی سالیانه خود 
را برگزار کرد که در آن ۸5 درصد از ســهامداران حضور 
داشتند. شپاس که تاپیکو بیش از نیمی از سهامش را در 

اختیار دارد، در ســال مالی 99 بیش از ۸3 میلیارد تومان 
سودآوری داشته که معادل ۱22۷ ریال به ازای هر سهم 
می شود. با این حال شــپاس به سهامداران خود مبلغی 
بیشــتر از سود خالص خود را تقسیم می کند. سهامداران 
می توانند به ازای هر سهم ۱55 تومان سود نقدی دریافت 
کنند.بانک خاورمیانه هم مجمع عمومی عادی ســالیانه 
خود را روز پنجشنبه برگزار کرد. وخاور که در سال مالی 
99 توانســته بود ۱۱0۸ ریال سود به ازای هر سهم سود 
محقق کند، 200 ریال از آن را میان سهامدارانش تقسیم 
می کند.شــرکت آهنگری تراکتورسازی ایران هم دیگر 
شــرکتی بود که مجمع عمومی خود را آخر هفته برگزار 
کرد. در این مجمع که در هتل اســپناس پاالس برگزار 
شد، خاهن 50 ریال ســود به سهامدارانش تقسیم کرد. 
این در حالی است که ســود هر سهم خاهن 442 ریال 
محقق شده بود.شــرکت آبسال هم که با نماد البسا در 

بورس فعال است، مجمع عمومی عادی سالیانه خود را با 
حضور ۷۱ درصدی سهامداران برگزار کرد. در این مجمع 
البســا سود تقســیمی ۸0 تومانی را میان سهامدارانش 
تصویــب کرد که معادل 2۱ درصد از کل ســود خالص 

محقق شده این سهم بوده است.
روز پنجشــنبه همچنین مجمع عمومی عادی ســالیانه 
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران برگزار شد. مادیرا 
در این مجمع تقســیم ســود نقدی 22 تومانی را میان 
ســهامدارانش تصویب کرد که معادل 2۷ درصد از سود 

محقق شده این نماد بوده است.
همچنین مجمع عمومی عادی ســالیانه وبانک هم روز 
پنجشــنبه با حضور ۷۸ درصدی سهامداران برگزار شد. 
در این مجمع سود خالص ۱۷2۶ ریالی به ازای هر سهم 
به تصویب رســید که از این میــزان ۱00 تومان میان 

سهامداران تقسیم خواهد شد.

بررسـی ها نشـان می دهـد کـه نـرخ سـود در بازار 
بیـن بانکی در مقایسـه با ارقام هفته های گذشـته 
افزایـش یافته و به ۱۸.3۱ درصد رسـیده اسـت. 

بـه گـزارش اتفاقیـه و بـه نقـل از ایسـنا، در اوایل 
نیمـه دوم تیـر مـاه نرخ بهـره بین بانکـی بعد از 9 
مـاه زیـر ۱۸ درصد قرار گرفت و به سـطح ۱۷.95 
درصـد رسـیده اسـت کـه واکنش هـا و اخطارهای 
کارشناسـان اقتصـادی را بـه منظـور افزایش پایه 

پولـی و نقدینگی در پی داشـت . 
بـه اعتقاد کارشناسـان، سـود بین بانکی ناشـی از 
برداشـت دولـت از تنخـواه و منابع بانـک مرکزی 
بـرای تامین کسـری بودجـه روند کاهشـی گرفته 
اسـت، زیـرا در پـی ایـن امـر پایـه پولـی و ذخایر 
بانـک مرکـزی در بـازار بیـن بانکی زیاد می شـود 
کـه رونـد نـرخ سـود را در ایـن بـازار کاهشـی 

می کنـد. 
بـا توجـه بـه شـرایط تورمـی کشـور، اقتصاددانان 
کاهـش نـرخ بهره بیـن بانکـی را تهدیـدی برای 
اقتصـاد می داننـد و معتقدنـد کـه ایـن موضـوع با 
افزایـش پایه پولـی و نقدینگی، افزایـش قیمت ها 

در سـایر بازارهـا را نیـز به همـراه دارد.

در حالـی کارشناسـان معتقدنـد کـه عامـل اصلی 
نـرخ سـود در بـازار بیـن بانکـی اسـتقراض دولت 
از بانـک مرکـزی در قالـب برداشـت از تنخـواه 
اسـت کـه آخریـن آمارهـا از وضعیـت پایـه پولی 
بـه عنـوان متغیـری اصلـی در تغییـرات نقدینگی، 
پایـان  در  پولـی  پایـه  کـه  اسـت  ایـن  بیانگـر 
اردیبهشـت بـا شـش درصـد افزایـش نسـبت بـه 
فروردیـن، بـه حجـم بالـغ بـر 4۸9 هـزار میلیـارد 
تومـان رسـیده کـه ایـن رشـد ماهانـه در ۱4 مـاه 
گذشـته بـی سـابقه بـوده و رشـد نقطـه بـه نقطه 
 30.۶ حـدود  اردیبهشـت  در  پولـی  متغیـر  ایـن 

درصـد اسـت.
در ایـن زمینـه بانـک مرکـزی، افزایش چشـمگیر 
پایـه پولـی در اردیبهشـت ماه را ناشـی از افزایش 
سـقف حسـاب تنخـواه گـردان خزانـه بـر اسـاس 

قانـون بودجـه سـال ۱400 اعـالم کرده اسـت. 
از سـوی دیگـر، امـروز بانک مرکزی در گزارشـی 
خـرداد  در  کالن  اقتصـاد  تحـوالت  بررسـی  بـه 
مـاه پرداختـه اسـت کـه طبـق آن تحـوالت نـرخ 
سـود بیـن بانکـی در سـومین ماه سـال جـاری بر 
خـالف سـال ۱399 نوسـانات قابـل توجهـی را 

تجربـه نکـرده و البتـه بـا ثبـت یـک رونـد نزولی 
مالیـم متاثـر از عواملـی ماننـد افزایـش سـقف 
تنخواه گـردان خزانـه و تقویـت عرضـه ذخایـر در 
بـازار، کمـاکان در محـدوده مورد نظر سیاسـتگذار 

پولـی قرار داشـت. 
کـه  کـرده  اعـالم  مرکـزی  بانـک  همچنیـن، 
برخـالف سـنوات گذشـته، در خـرداد هیچ گونـه 
دخالـت مسـتقیمی در بـازار بیـن بانکـی انجـام 
نـداده اسـت و  ایـن مسـاله بـه معنـای اصـالح 
ارتبـاط میـان بانـک مرکـزی بـا بانک هـا در بازار 
بیـن بانکـی بـوده اسـت؛ بـه طوری کـه در حـال 
تنهـا  منابـع  کسـری  دارای  بانک هـای  حاضـر 
می تواننـد بـا توثیق وثیقـه و در نرخ سـقف داالن 

از ایـن منابـع اسـتفاده کننـد.
بانـک  آمـار  بررسـی جدیدتریـن  ایـن حـال،  بـا 
مرکـزی از نـرخ سـود بیـن بانکـی حاکـی از آن 
اسـت کـه ایـن نـرخ افزایـش یافتـه و بـه رقـم 
۱۸.3۱ درصـد رسـیده اسـت. در حالیکـه پیـش از 
ایـن، نـرخ سـود در بـازار بیـن بانکـی در ابتـدای 
نیمـه دوم تیر ماه سـالجاری معـادل ۱۷.95 درصد 

 . د بو

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد:
سهم ۷۴ درصدی پنج کشور نخست صادراتی ایران در بهار امسال

مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی ساتبا اعالم کرد:

صرفه جویی بیش از ۵ هزار میلیارد ریالی به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر

سهامداران کدام شرکت های بورسی منتظر سود نقدی باشند؟

نرخ سود بین بانکی زیاد شد 

روایت بانک مرکزی از شاخص ها و 
تحوالت اقتصادی در خرداد ۱۴۰۰

بانک مرکزی خالصــه ای از مجموعه 
تحوالت اقتصــاد کالن و اقدامات این 
بانک در خرداد ۱400 را منتشر کرد که 
بر اســاس آن، حجم نقدینگی در پایان 
خردادماه ســال ۱400 نسبت به پایان 
ســال ۱399 معادل ۶.۶ درصد رشــد 
داشــته و حدود ۱0 میلیارد دالر نیز در 
فصل بهار برای واردات کاالهای مورد 

نیاز تامین شده است.
به گــزارش اتفاقیه و بــه نقل از بانک 
مرکــزی  ؛ بانک مرکــزی خالصه ای 
از مجموعه تحــوالت اقتصاد کالن و 
اقدامات این بانــک در خرداد ۱400 را 
در دو بخش تحــوالت اقتصاد کالن و 

اقدامات بانک مرکزی منتشر کرد.
تحوالت اقتصاد کالن 

این گزارش، بررســی روند  براســاس 
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
حاکی از آن اســت که در اردیبهشت و 
خردادماه نوسانات شــاخص مذکور به 
صورت عمده متاثر از نوســانات قیمتی 
گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« ناشی 

از عوامل فصلی انجام شده است.
در این میان، بررســی رونــد قیمت ها 
به تفکیک گروه هــای اختصاصی کاال 
و خدمت، گویای رشــد شاخص در هر 
دو گروه اســت؛ اگرچــه اقالم کاالیی 
تحــت تاثیر نوســانات تــورم ماهانه 
گروه خوراکی ها ســهم پررنگ تری در 
شــکل دهی به تورم ماهانه شــاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی داشته اند، 
اما اقالم خدمتی نیز به خصوص در دو 
گروه »بهداشــت و درمان« و »مسکن، 
آب، برق و گاز و ســایر سوخت ها« در 
ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت 

همراه بوده اند.  
آمار مقدماتی،  بر اساس محاســبات و 
رشد اقتصادی کشور در سال ۱399 به 
قیمت پایه )به قیمت های ثابت ســال 
۱390( نسبت به ســال قبل به ترتیب 
)با نفت( 3.۶ درصد و )بدون نفت( 2.5 

درصد بوده است.
بررســی روند فصلــی ارقام رشــد در 
این ســال مبین آن اســت که پس از 
افــت فعالیت های اقتصادی در شــروع 
همه گیــری بیماری کرونا در فصل اول 
سال ۱399 )رشــد منفی 2.5 درصد(، 
رشــد اقتصادی کشــور در فصل دوم 
معــادل 5.4 درصد و پــس از ثبت رقم 
3.۸ درصدی در فصل ســوم این سال، 

در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.
الزم به ذکر اســت میزان رشــد ثبت 
شــده در گروه نفت، صنایع و معادن و 
کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.2 درصد،  
۷.۱ درصــد و 4.5 درصد بوده اســت و 
ارزش افزوده بخــش خدمات، تغییری 
را نســبت به سال گذشته تجربه نکرده 

است.
ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱39۸ 
کاهش بســیار شــدیدی را تجربه کرد 
)رشــد منفی 3۸.۷ درصــد( و با بهبود 
نســبی وضعیت در ســال ۱399، رشد 

باالیی در این بخش مالحظه می شود.
عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات 
نیز معطــوف به نوســانات فصلی این 
بخش در مقاطع مختلف سال ۱399 در 
قیاس با مدت مشابه سال ۱39۸ است؛ 
به طوری که رشــد ارزش افزوده آن در 
فصول اول تا چهــارم به ترتیب معادل 
منفی ۱.3 درصد، ۱.3 درصد، 0.۱ درصد 
و منفــی 0.2 درصد نســبت به مدت 

مشابه سال قبل از آن بوده است.
همچنین طبق گــزارش آمار مقدماتی 
تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک 
طی دوماهه نخست سال جاری ارزش 
صادرات گمرکــی در حدود ۶.3 میلیارد 
دالر بــوده که مویــد افزایــش قابل 
مالحظه 4۷.۸ درصدی در مقایســه با 
مدت مشابه ســال ۱399 است. ضمن 
آنکــه ارزش واردات گمرکــی در این 
دوره در حــدود ۶.5 میلیــارد دالر بوده 
که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.  
بررســی بازار دارایی ها از جمله سهام و 
مسکن حکایت از آن دارد که قیمت ها 
در بــازار مســکن در خردادماه ســال 
جاری با اندکی افزایش مواجه شــده و 
نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام 
نیز قابل مشــاهده است. بر این اساس، 
متوســط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربــع زیربنای واحد مســکونی معامله 
شــده در شهر تهران، در خردادماه سال 
جاری نســبت به ماه قبل ســه درصد 

افزایش را تجربه کرد.  
همچنین شــاخص کل بــورس اوراق 
بهــادار در پایان خردادمــاه ۱400 در 
مقایســه با روز پایانی ماه گذشته حدود 
۱.2 درصــد افزایش یافــت. باید توجه 
داشــت چنانچه مســیر صعودی قیمت 
دارایی هــا داللتی بر تغییر در ســطح 
انتظارات تورمی داشــته باشــد، ممکن 
اســت نیاز به انجام اقداماتی از ســوی 

سیاست گذار پولی وجود داشته باشد.
مروری بر تحوالت بــازار ارز حاکی از 
افزایش متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در 
خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. 
بررسی تحوالت این مولفه در این دوره 
نشــان می دهد، با وجود آنکه نرخ دالر 
در دهه نخست خردادماه افزایش یافت، 
لیکــن در روزهای بعد با شــکل گیری 
انتظــارات مثبت فعــاالن اقتصادی در 
رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص 
احیای برجام، نــرخ دالر کاهش یافت 
و قیمت ها در این بــازار روندی باثبات 
را تا پایــان ماه تجربه کرد. ضمن آنکه 
در خرداد ماه ســال جاری متوسط نرخ 
دالر در بــازار ثانویه )نیما( نســبت به 
اردیبهشــت ماه با کاهــش همراه بوده 

است.  
تحوالت نرخ ســود بازار بین بانکی در 
خردادماه ســال جاری بر خالف ســال 
۱399 نوســانات قابل توجهی را تجربه 
نکــرد و البته با ثبت یــک روند نزولی 

افزایش  از عواملــی مانند  مالیم متاثر 
ســقف تنخواه گردان خزانــه و تقویت 
عرضــه ذخایــر در بازار، کمــاکان در 
محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار 

داشت.
ایــن امــر در حالی تحقــق یافت که 
بانک مرکزی  برخالف سنوات گذشته، 
در دوره مورد بررســی هیچ گونه دخالت 
مســتقیمی در بازار بیــن بانکی انجام 
نداده است. این مساله به معنای اصالح 
ارتباط میان بانــک مرکزی با بانک ها 
در بازار بین بانکــی  بوده به طوری که 
در حال حاضر بانک های دارای کسری 
منابع تنها می توانند با توثیق وثیقه و در 
نرخ ســقف داالن از این منابع استفاده 
کنند )اعتبارگیری قاعده مند( که این امر 
موجب بهبود نســبی مدیریت نقدینگی 

در این بانک ها شده است.
روایــت بانک مرکزی از شــاخص ها و 

تحوالت اقتصادی در خرداد ۱400
نــرخ بازده اســناد خزانه اســالمی در 
سررســیدهای یک، دو و سه ساله، در 
خردادماه ســال جاری روندی باثبات را 
تجربه کــرد؛ به نحوی کــه نرخ بازده 
اســناد با سررسید یک ســاله و دوساله 
در خردادماه ۱400 با افزایشی به ترتیب 
معــادل 0.0۱ و 0.۱3 واحــد درصدی 
نســبت به ماه قبل بــه ترتیب به ارقام 
22.09 و 22.44 درصد رسید که نشان 
از ثبات بازار اوراق مالی اسالمی دولتی 
داشته است. همگرایی این نرخ ها در سه 
ماه اخیر می تواند بیانگر تعدیل نســبی 
انتظارات تورمی در شرایط کنونی است.

نکته دیگر در خصــوص روند حرکتی 
نرخ ســود بازار بین بانکــی و بازدهی 
اوراق خزانه اســالمی این اســت که با 
توجه به کم عمق بــودن بازار ثانویه و 
همچنیــن منفک بودن نســبی این دو 
بــازار از یکدیگر، در برخــی بازه های 
زمانی )سررســید( ایــن دو نرخ ممکن 
اســت روندهای متفاوتی از یکدیگر را 

تجربه کنند.
روایــت بانک مرکزی از شــاخص ها و 

تحوالت اقتصادی در خرداد ۱400
بر اســاس ارقام موجود، رشد نقدینگی 
و پایه پولــی در دوازده ماهه منتهی به 
پایان خردادماه ســال ۱400 به ترتیب 
به 39.4 درصد و 30.۷ درصد رســیده 
است. همچنین حجم نقدینگی در پایان 
خردادماه ســال ۱400 نسبت به پایان 
ســال ۱399 معادل ۶.۶ درصد رشــد 
نشــان می دهد که در مقایســه با رشد 
متغیر مذکور در دوره مشــابه سال قبل 
)۷.5 درصــد( به میزان 0.9 واحد درصد 

کاهش یافته است.
از ســوی دیگــر، پایه پولــی در پایان 
خردادماه ســال ۱400 نسبت به پایان 
ســال ۱399 معادل 9.2 درصد رشــد 
نشــان می دهد که در مقایســه با رشد 
متغیر مذکور در دوره مشــابه سال قبل 
)۸.۶ درصــد( به میزان 0.۶ واحد درصد 

افزایش یافته است.
افزایش رشــد پایه پولــی در خردادماه 
سال ۱400 نسبت به پایان سال ۱399 
عمدتا به دلیل اســتفاده از وجوه مربوط 
به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف 
مجاز اســتفاده از آن )از 3 درصد به 4 

درصد بر اســاس مصوبه هیات وزیران( 
و همچنین پرداخت 20 هــزار میلیارد 
ریال تنخواه به ســازمان هدفمندسازی 
یارانــه ها بــرای پرداخت به شــرکت 
مادرتخصصــی بازرگانــی دولتی ایران 
برای خرید تضمینی گندم بوده اســت. 
هرچند در دوره مورد بررســی بخشــی 
از آثار انبســاط پولی مذکور با استفاده 
از ابــزار توافــق بازخریــد معکوس در 
راســتای اجرای عملیات بازار باز خنثی 

شده است.
در چند مــاه اخیر همگام با تغییرات رخ 
داده در شــرایط بین المللــی و اصالح 
انتظارات فعاالن اقتصادی نشــانه های 
خوبی از کاهــش انتظارات تورمی و به 
تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده 

است.
بررســی رشــد اجزای نقدینگی نشان 
می دهــد که رشــد دوازده ماهه پول از 
نقطــه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در 
مهرماه ســال ۱399 به 44.۶ درصد در 
پایان خردادماه سال ۱400 کاهش یافته 
که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها 
و اســتقبال بیشــتر از ســپرده گذاری 

بلندمدت در بانک هاست.
بر این اســاس، انتظار می رود با اعمال 

سیاســت احتیاطی، محدودیت بر رشد 
ترازنامــه بانک ها، رونــد بهبود کنترل 
رشــد متغیرهای پولی در ماه های آتی 
تــداوم یافته و اقدامــات بانک مرکزی 
در راستای حفظ ارزش پول ملی )ثبات 
قیمت ها( با موفقیت بیشــتری همراه 

شود.
اقدامات بانک مرکزی 

بانک مرکزی  در خــرداد  ماه ۱400 با 
هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی 
ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها 

اقداماتی را انجام داد.
براین اســاس عملیات بازار باز مجموعا 
بــه ارزش ۱5۷.9 هزار میلیــارد ریال 
در قالــب توافق بازخریــد معکوس با 
سررســیدهای ۷ روزه انجام داد. مانده 
توافق بازخرید معکوس از محل عملیات 
بازار باز در پایان خردادماه معادل ۶4.4 
هــزار میلیارد ریال بوده کــه این عدد 
گویای جذب منابع مازاد بانک ها در بازار 

بین بانکی است.
همچنیــن از اعتبارگیــری قاعده منــد 
بانک ها در نرخ سقف برای رفع نیازهای 
نقدینگــی اضطــراری بــا حجم 3۱9 
هــزار میلیارد ریال اســتفاده کرد مانده 
اعتبارگیری قاعده مند در پایان خردادماه 

معادل ۷.2 هزار میلیارد ریال بوده است.
بر اســاس اعالم وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، کارگزاری این بانک تا پایان 
خردادماه سال جاری، چهار مرحله حراج 
اوراق مالی اســالمی دولتی برگزار کرد 
که در مجموع، 2۶ هــزار میلیارد ریال 
اوراق مالــی اســالمی دولتی توســط 
بانک ها و سایر سرمایه گذاران خریداری 

شد.
در ســه  ماهه نخست سال جاری حدود 
۱0 میلیــارد دالر ارز برای واردات مورد 
نیاز اقتصاد کشــور تامین شد که از این 
میزان،  حدود ســه میلیارد دالر با نرخ 
ترجیحی در راســتای واردات کاالهای 
اساســی، دارو و تجهیــزات پزشــکی 

اختصاص یافت.  
با توجه به کاهــش انتظارات تورمی و 
در نتیجه کاسته شــدن از شدت منفی 
بودن نرخ ســود حقیقی، فعال ضرورتی 
برای تغییر نرخ ســود سیاســتی دیده 
نشده است، اما چنانچه تحوالت قیمت 
دارایی ها نشــانه ای از افزایش انتظارات 
تورمی باشــد و روند نزولی نرخ ســود 
بازار بین بانکی تداوم یابد، ممکن است 
اعمال برخی تغییرات در داالن نرخ سود 

ضرورت یابد.
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میرسلیم احتمال عمدی بودن آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی را 
مطرح کرد

یـک عضـو کمیسـیون اصـل نـود مجلـس شـورای اسـالمی بـا طـرح احتمـال 
عمـدی بـودن آتـش سـوزی انبارهای سـازمان اموال تملیکی خواسـتار رسـیدگی 
بـه ایـن موضـوع از سـوی مراجـع مربوطـه شـد. سـید مصطفـی میرسـلیم در 

یادداشـت کوتاهـی نوشـت:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

در تاریـخ ۱4 تیرمـاه جـاری آتـش سـوزی بسـیار گسـترده ای انبارهـای سـازمان 
امـوال تملیکـی را طعمـه خـود می کنـد. عمـدی بـودن ایـن حریـق مورد سـوال 
اسـت. در ایـن آتـش سـوزی امـوال هنگفتـی دچـار حریـق شـده از جملـه انـواع 
خودروهـای تجملـی، انـواع لـوازم جانبـی و السـتیک خـودرو، انـواع لـوازم برقی 
از جملـه رایانـه دسـتی و گوشـی همـراه و چاپگـر، مقادیـر بسـیار زیـادی دارو و 
مکمل هـا و تجهیـزات درمانـی و پزشـکی، مقادیـر زیـادی از انـواع خوراکـی و 
نوشـیدنی های مختلـف، بسـیاری از امـوال که به عنـوان اجناس قاچـاق و توقیفی 

در تملـک سـازمان بـوده تـا تعییـن تکلیـف شـود و بـه فروش برسـد.
سـوال: آیـا بـرای از بیـن بـردن رد پـای دزدی و خیانـت بـه مـردم، برنامه ریـزی 

دقیـق و بی نقصـی در ورای ایـن آتـش سـوزی نیسـت؟
سـوال: در کـدام مرجـع و با چه اسـتدالل کارشناسـی غیرعمدی بـودن این آتش 

سـوزی بـزرگ با خسـارت میلیاردی بـه تایید خواهد رسـید؟
سـوال: چـرا پـس از ۸ سـال در واپسـین روزهـای عمـر دولـت دوازدهـم باید این 

انبارهـا طعمه حریق شـوند؟
سـوال: شـهرداری تهـران و سـازمان آتـش نشـانی چـه اقـدام پیشـگیرانه بـرای 

جلوگیـری از ایـن آتـش سـوزی خیانت آمیـز کرده انـد؟«

پلیس فتا: برخورد با رفتارهای غیراخالقی و توهین آمیز ورزشکاران و حامیانشان 
در فضای مجازی

رییـس پلیـس فتـای تهران بـزرگ از برخورد با پسـت ها و محتواهـای توهین آمیز 
و غیراخالقـی برخـی از ورزشـکاران و حامیـان آنـان در فضـای مجـازی خبر داد. 
سـرهنگ داوود معظمـی گـودرزی، بـه انتشـار برخـی پسـت ها و محتواهـا در 
شـبکه های اجتماعـی و بـه خصوص اینسـتاگرام اشـاره کرد و گفت: در سـال های 
اخیـر فضـای مجـازی و بـه  ویـژه شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام به بسـتری برای 
و  پیشکسـوتان  مربیـان،  فوتبالیسـت ها،  شـخصی  مواضـع  و  دیدگاه هـا  طـرح 
دیگـر عوامـل ورزشـی از جملـه مدیـران، هـواداران و خبرنـگاران در موضوعـات 
مختلـف تبدیل شـده اسـت و متاسـفانه شـاهد آن هسـتیم کـه در ایـن فضـا بعضا 
متن ها،تصاویـر و جمالتـی منتشـر می شـود کـه انتشـار و منعکـس کـردن آن  در 
فضای رسـانه ای و رسـمی مغایر با اخالق و قانون اسـت. وی ادامه داد: متاسـفانه 
برخـی از اشـخاص مطـرح در فوتبـال و سـایر رشـته هـای ورزشـی در صفحـات 
اجتماعـی خـود بـه ایـن محدودیت هـا و معذوریت هـای اخالقی، عرفـی و قانونی 
توجهـی ندارنـد و آن را نادیـده می گیرنـد. از ایـن رو اقـدام بـه انتشـار محتوایـی 
می کننـد کـه حـاوی توهیـن، تهمـت و تخریـب دیگـران بـوده و باعـث تحریک 
جامعـه و هـواداران فوتبـال می شـود. متاسـفانه برخی هـم از این فضا بـرای دعوا 

و درگیـری و شـاخ و شـانه کشـیدن بـرای یکدیگـر و تهدیـد اسـتفاده می کنند.

وکیل بابک زنجانی: حکم اعدام موکلم قطعی نیست
رسـول کوهپایـه زاده در واکنـش بـه سـخنان حجت االسـالم مرتضوی مقدم رئیس 
دیـوان عالـی کشـور در ارتبـاط بـا قطعیت حکـم اعدام بابـک زنجانی اظهـار کرد: 
بـر اسـاس دادنامـه قطعـی صـادره از دیـوان عالـی کشـور، چنانچـه مـوکل وجوه 
مربوطـه را مسـترد و مطالبـات شـرکت نفـت را پرداخت کند، از مقـررات ذیل ماده 
۱۱4 قانـون مجـازات اسـالمی کـه بـه عفـو و بخشـودگی اشـعار دارد، بهره منـد 
خواهـد شـد. وی ادامـه داد: همـان رأی قطعـی و مرجعـی کـه مجـازات اعـدام را 
بـرای مـوکل من تعییـن کرده، بالفاصلـه پس از ایـن تعیین مجـازات به صراحت 
در رأی خـود بـه عفـو و بخشـودگی که از تأسیسـات مهم قانون مجازات اسـالمی 
مصـرح در مـاده ۱۱4 قانـون مربوطـه اسـت، تصریـح کـرده اسـت. وکیـل بابـک 
زنجانـی افـزود: ازایـن رو مـوکل اقدامـات قابل توجهـی را انجام داده کـه اواًل طی 
وکالـت رسـمی بالعـزل تفویضـی، تمامـی امـوال و دارایـی خـود را در ایـران بـه 
شـرکت نفـت ملـی جمهـوری اسـالمی منتقـل کـرده اسـت. کوهپایـه زاده گفت: 
ثانیـًا اقدامـات مناسـب و همـکاری مؤثـر و قابـل توجهـی در جهت انتقـال اموال 
و وجـوه خـارج از کشـور خـودش انجـام داده کـه مسـئوالن ذیربط از کـم و کیف 
آن مطلـع هسـتند. وی گفـت: بنابرایـن از آنجایـی کـه دادنامه صـادره صراحت در 
ایـن موضـوع دارد و عـاری از هرگونه شـک و شـبهه اسـت، بـا توجه بـه اقدامات 
انجـام شـده چنانچـه وجـوه مربوطـه مسـترد شـود، قطعـًا مـوکل مشـمول عفو و 
بخشـودگی خواهـد شـد و درواقـع همه باید در مقابـل قانـون و آرای قطعی مراجع 

ذی صـالح تمکیـن کنند.

سفر ۱۴ هزار ایرانی به ارمنستان
سـخنگوی گمـرک گفـت: از اول تیـر مـاه تـا روز گذشـته ۱4 هـزار و چهـار نفـر 
بـه ارمنسـتان سـفر کردنـد. سـید روح اهلل لطیفـی اظهار کـرد: از ابتدای تیر سـال 
جـاری تـا پایـان روز گذشـته، ۱4 هـزار و چهار نفـر به ارمنسـتان سـفر کردند که 
۱0 هـزار و 93 نفـر آنـان از مـرز زمینـی »نـوردوز« در اسـتان آذربایجـان شـرقی 
بـه سـمت ایـن کشـور مسـافرت کردنـد. وی افـزود: در ایـن مـدت 35 پـرواز نیز 
از فـرودگاه امـام )ره(، 39۱۱ مسـافر را بـه مقصـد ارمنسـتان منتقـل کرده اسـت. 
لطیفـی در خصـوص مسـافران زمینی ارمنسـتان توضیح داد: روند مسـافرت از مرز 
زمینـی »نـوردوز »از ابتـدای تیرمـاه تا هجدهم تیـر رو به افزایش بـوده و از حدود 
۱00 نفـر در اوایـل مـاه بـه 300 نفـر در چهاردهـم تیرمـاه، در پانزدهـم بـه 455 
نفـر، شـانزدهم بـه ۸۱3 نفـر و هفدهـم بـا 22۱9 نفـر بـه رکـورد میـزان خروجی 
مسـافر رسـید و نهایتـا هجدهـم تیر مـاه با 22۱2 نفر بـا کمی کاهش مواجه شـد.

فرماندار شادگان: شب گذشته یک جوان ۳۰ ساله در جریان اعتراضات به تنش 
آبی کشته شد

سرپرسـت فرمانداری شـادگان از کشـته شـدن یک نفـر در جریان تجمـع اعتراضی 
حمایـت از معترضـان بـه وضعیـت کـم آبی، خبـر داد. امیـد صبری پـور در گفت وگو 
بـا ایسـنا، اظهـار کرد: شـب گذشـته )25 تیرماه( برخـی از مردم شـادگان در حمایت 
از معترضـان بـه وضعیـت کم آبـی در شهرسـتان های دیگـر، در سـطح شـهر تجمع 
کردنـد. وی افـزود: در جریـان ایـن تجمـع، افـراد فرصت طلـب و اغتشاشـگر بـه 
سـمت مامـوران نیروهـای امنیتـی و تجمع کننـدگان تیرانـدازی کردنـد کـه تیـر به 
یـک رهگـذر که جوانی 30 سـاله بـود، اصابت و منجـر به مرگ آن شـد. صبری پور 

گفـت: مسـببان ایـن حادثـه توسـط نیروهـای انتظامـی و امنیتی شناسـایی و شـب 
گذشـته برخـی دسـتگیر شـده اند و دسـتگیری دیگـر افراد نیز در دسـتور کار اسـت.

در اردیبهشت امسال، قیمت ۲۵ کاال ۲ تا ۵ برابر شد
جدیدتریـن آمـار منتشـر شـده از سـوی وزارت صمـت نشـان می دهـد کـه قیمت 
برخـی از انـواع خـوراک دام و طیـور، برنـج، روغن، مـرغ و همچنیـن آهن آالت و 
السـتیک در اردیبهشـت ماه امسـال بیش از ۱00 درصد افزایش داشـته و بین دو 
تـا بیـش از پنـج برابـر شـده و 40 کاال از جملـه گوشـت، برنـج، لبنیـات، حبوبات، 

شـکر و چـای بیـش از 50 درصـد گران شدند./ایسـنا

ترفندهای جدید دالالن خودرو در بازار آزاد! / گرانفروشی های میلیونی
چنـد روزی مـی شـود کـه بـه دلیـل افزایـش آمـار مبتـال بـه کرونـا، بسـیاری از 
مراکـز تعطیـل شـده انـد، از بـازار بـزرگ تهـران گرفتـه تـا مراکز خریـد و فروش 
خـودرو!   یعنـی بـه دنبـال قرمز شـدن کرونا، مراکـز خرید و فروش خـودرو تعطیل 
شـده انـد و ایـن مراکز نیـز در این روزهـا اجازه فعالیـت ندارند.اما طبق مشـاهدات 
میدانـی مـا، ایـن مراکـز نـه تنهـا تعطیـل نیسـتند، بلکـه آزادانه بـه فعالیـت خود 
ادامـه مـی دهنـد. آنچـه مشـاهده کـرده ایـم، حضـور تعـداد زیـادی دالل بـرای 
فـروش انـواع خـودرو بـود، از پیکان گرفته تـا بنز و بـی ام و! در این بیـن تعدادی 
دالل بودنـد کـه چندیـن ماشـین بـرای فـروش آورده بودنـد و نکته جالـب تر این 
جـا بـود کـه در بیـن تمامـی پـالک هـا، پـالک شـهرهای دیگـر و نوشـماره هـا 
از همـه بیشـتر بـود. اولویـت خریـد مصـرف کننـدگان نسـبت بـه گذشـته تغییـر 
کـرده و بدلیـل تـورم بـاال و ضـرر بزرگـی کـه دوران کرونـا بـر کسـب و کارهای 
گوناگـون گذاشـته و ... خـودرو کـه بـه عنـوان کاالیـی سـرمایه ای در کشـورمان 
مبـدل شـده از اولویت لیسـت خریـد ضروری مصـرف کنندگان خـارج و دایره این 
اولویت هـا صرفـا جهـت مدیریـت مصـرف روزانـه و هفتگـی زندگی محدود شـده 
اسـت. مسـیح فرزانه همچنیـن می گوید: اگر یک حسـاب سرانگشـتی انجام دهیم 
متوجـه می شـویم کـه متاسـفانه قیمـت امـروزه خودروهـای وارداتـی نیز بـا دالر 
بیـش از 40 هـزار تومـان و حتـی نزدیـک بـه 50 هزار تومان محاسـبه می شـود./

باشـگاه خبرنگاران

خریدو فروش وام ازدواج، بازی جدید دالالن در زمین زوج های جوان
حـدود هشـت هـزار زوج جـوان در خراسـان شـمالی، در نوبت دریافت تسـهیالت 
یـک میلیـارد ریالـی ازدواج قـرار دارند کـه اکثر این افـراد به دلیل نداشـتن ضامن 
معتبـر موفـق بـه دریافـت ایـن تسـهیالت 50 تـا ۱00 میلیـون تومانـی نشـدند. 
ضامـن مـد نظـر بانـک کـه شـامل یـک یـا 2 کارمند بـا حقوق بـاال و یا کاسـب 
فاقـد چـک برگشـتی و خـوش حسـاب اسـت.زوج ها بـه دلیـل ناتوانـی در تامیـن 
وثیقـه مـورد نظـر بانـک هـا تسـهیالت ازدواج 500 تا یـک میلیارد ریالـی خود را 
را بـه طـور میانگیـن در ازای دریافـت ۱00 تـا 200 میلیون ریال و گاها نیز بسـته 
بـه اطـالع زوج هـای جـوان از مزیـت وام ازدواجشـان کـه بـا سـود چهـار درصد 
و اقسـاط بیـش از یـک دهـه پرداخـت می شـود، پنـج تـا ۱0 درصد بیـش از این 
میـزان در اختیـار دالالن قـرار مـی دهند.صرفنظـر از آگهـی هـای گسـترده خرید 
وام ازدواج ، برخـی از دفاتـر یـا همـان عاقـد بـا ایـن دالالن سـهم بیشـتری را در 

ایـن کار غیـر قانونـی و حتـی عرفـی دارند./ایرنا

طرح ضدبرجامی مجلس، چگونه در کاسه دولت گذاشته شد؟
شـرق نوشـت: روزهای آخر دولت داری حسـن روحانی اسـت و طبیعتا او می خواهد 
از مهم تریـن دسـتاورد هشـت  سـاله اش دفـاع کنـد؛ برجـام. رئیس جمهـور امـا از 
عـدم تفکیـک وظایـف قـوا و دخالت هـای پارلمـان نیـز گلـه دارد.او بـه یکـی از 
مصوبـات مجلـس اشـاره کـرد و آن را براسـاس اصـل ۶0 و همچنیـن اصل ۱۱3 
قانـون اساسـی مصـداق دخالـت در کار دولـت دانسـت؛ امـا روحانـی معتقد اسـت 
مجلـس در ۱۱ آذر سـال گذشـته بـا تصویـب طـرح »اقـدام راهبـردی بـرای لغـو 
تحریم هـا و صیانـت از منافـع ملـت ایـران« در اداره امـور دولـت او دخالـت کرده 

ست. ا

نماینده ای که برجام را آتش زد: حتما دولت بعدی، آن را اجرا می کند
ایـران نوشـت:مجتبی ذوالنـوری، نماینـده اصولگـرای قـم در مجلـس هم بـا بیان 
اینکـه برجـام توافـق خوبـی نبـوده و ترمـز مـا بوده اسـت، دربـاره رویکـرد دولت 
آینـده بـه توافـق هسـته ای گفته اسـت قطعًا دولـت آینـده نمی گوید، چـون برجام 
ناموفـق بـوده مـن برجـام را رهـا خواهـم کرد. قطعـًا نه سیاسـت نظـام جمهوری 
اسـالمی ایـن اسـت و نه دولـت جدید ایـن سیاسـت را خواهد داشـت، بلکه دولت 

جدیـد اتفاقـًا مدعـی ادامه برجام اسـت.

کوشکی: مجلس نذر نکرده که هر کس توسط رئیسی معرفی شد را قبول کنند
او همچنیـن بـا اشـاره به ایـن فرضیه کـه برخی می گوینـد وزرای رییسـی راحت 
تـر از مجلـس رای اعتمـاد مـی گیرنـد، ادامـه داد: مجلـس بر اسـاس اعـالم وزرا 
تصمیم می گیرد مجلس امروز چشـمهایش را نبسـته اسـت که هر کسـی توسـط 
آقـای رییسـی اعالم شـود آن فـرد را قبـول کند. نماینـدگان مجلس بـه وزرا نگاه 
مـی کننـد و اگـر برنامـه وزرا قانع کننده بود بـه آنها رای می دهند.کوشـکی تاکید 
کـرد: اصطالحـا مجلـس نـذر نکـرده اسـت کـه هـر کسـی توسـط آقای رییسـی 
معرفـی شـد او را قبـول کننـد. در درون مجلس دیـدگاه های متفاوتـی وجود دارد 
و احتمـال اینکـه مجلـس چشـمش را ببنـدد و بـه طـور کلـی رای بدهـد، بسـیار 
کـم اسـت.این چهـره سیاسـی اصولگـرا در پایـان گفـت: در مجلـس نمایندگانـی 
بـا گرایشـات اصـالح طلبانـه حضـور دارند مجلـس الزامـا از یک طیف نیسـت در 
دوره مجلـس ششـم شـاهد تبانـی دولـت و مجلـس بودیـم اما امـروز جامعـه این 
اجـازه را نمـی دهـد. نیروهای ائتـالف نیز از طیـف های گوناگون هسـتند و چنین 

امکانـی متصور نیسـت.

احمدی بیغش: آقای رئیسی! آدم های تکراری راه بندانند نه راهگشا
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس با انتقـاد ازنشسـت رئیسـی بـا چهره های 
تکـراری اقتصادی گفت:برای این نشسـت های رئیسـی بدون نسـل نـوآور نگرانم، 
آدم هـای تکـراری راه بنداننـد نـه راهگشـا.محمود احمـدی بیغـش نماینده شـازند 
و عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی مجلـس در توئیتـی در صفحه 
شـخصی خـود بـا اشـاره به نشسـت سـه سـاعته ابراهیم رئیسـی منتخب ریاسـت 
جمهـوری بـا صاحـب  نظـران اقتصـادی دربـاره اقتصـاد ایران نوشـت: نشسـت با 
چهره هـای تکـراری کـه چهـار دهـه بـر اقتصـاد ایران نظـر سـاختند، امـا دریغ از 
راه گشـایی.وی بـا بیـان اینکـه بـرای این نشسـت های رئیسـی بدون نسـل نوآور 

نگرانـم، اظهـار داشـت: آقای رئیسـی آدم هـای تکـراری راه بندانند نه راهگشـا!!

میزخبر

عکس روز

آغاز تزریق واکسن 
»کوو ایران برکت« 

 در بجنورد
 تزریق واکسن »کوو ایران برکت« از 
 صبح امروز شنبه در بجنورد آغاز شد.

عکاس: خادمی


