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اولویت های مدیریت 
شهری آینده

سید هومان حسینی
مدیریـت  عمـر  پایـان  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا 
شـهری پنجـم، رفتـه رفتـه توجـه بـه چالش هـا 
از  اولویت هـا  طراحـی  و  شـهر  فرصت هـای  و 
سـوی مدعیـان کرسـی های شـورای شـهر تهران 
و مدیریت هـای عالـی شـهرداری تهـران، مطـرح 
می شـود و ممکـن اسـت مجموعـه ای متنـوع از 
برنامه هـا و قول هـا بـرای اقـدام در دوره مدیریـت 
مختلـف  جریان هـای  جانـب  از  ششـم  شـهری 

سیاسـی ارائـه گـردد.
ولـی فـارغ از ایـن کـه چـه دیدگاهـی بـر فضای 
مدیریـت شـهری حاکـم و حائـز اکثریـت خواهـد 
شـد، در عالـم واقعیـت، مدیریت شـهری تهران با 
مجموعـه ای از چالش هـا روبـرو و در مقابـل بجـز 
سـرمایه انسـانی، یعنـی شـهروندان، منابع بسـیار 
محـدودی جهـت رفـع ایـن چالش هـا و حرکـت 
توسـعه  و  خردمنـد  و  پویـا  شـهری  سـمت  بـه 
اولویت هـای  نیـز  ضرورتـًا  کـه  دارد  وجـود  گـرا 
مدیریـت شـهری می بایسـت بـا توجـه بـه آن هـا 
طراحـی و سـپس عملیاتـی گـردد. عامل انسـانی 
باالتریـن  می بایسـت  را  تهـران  شـهروندان  و 
فرصـت و در شـرایط فعلـی )حتـی می تـوان تنهـا 
فرصـت موجود( در شـهر تهران دانسـت که سـایر 
فرصت هـا نیـز در قالـب اقـدام و فعالیت از سـوی 
شـهروندان و اقـدام بـرای شـهروندان معنـا پیـدا 
می کنـد؛ لـذا جمعیـت زیـاد علـی رغـم بـه همراه 
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سرمقاله

داشـتن سـختی های خـاص خـود، با توجـه بـه ظرفیت های 
متنـوع فرهنگـی، سـنی، جنسـی، زبانـی شـهروندان تهرانی 
می توانـد عاملـی بـرای بـرون رفـت از چالش هـا و دمیـدن 
روح حیـات و بالندگـی بـه پیکـره شـهر تهران قلمداد شـود. 
مشـکالتی  می تـوان  را  چالش هـا  ملموس تریـن  اگرچـه 
فضا هـای  نبـودن  متعـادل  هـوا،  آلودگـی  ترافیـک،  نظیـر 
مختلـف شـهری دانسـت، ولـی صدالبته چالش هـای بزرگتر 
و نامحسوسـی در شـهر تهـران وجـود دارد کـه بـه مثابـه 
غده هـای سـرطانی ناپیـدا، جـان و جسـم مدیریت شـهری 
را در معـرض مرگـی تدریجـی قـرار خواهـد داد و مهمترین 
آن هـا عبارتنـد از؛ فقـدان نظـام درآمـد پایـدار، نبـود قانـون 
مدیریـت شـهری جامـع، فقـدان مدیریت یکپارچه شـهری، 

واگـرا شـدن جامعـه انسـانی شـهر تهران.
از ایـن رو ضروری اسـت که در روند شـکل گیـری مدیریت 
شـهری دوره ششـم، در ابتـدا سـعی شـود، آن چنـان کـه 
انتخابـات  کلـی  سیاسـت های  کشـور،  باالدسـتی  قوانیـن 
ابالغـی مقـام معظم رهبـری و حق مردم بر امـکان انتخاب 
شایسـتگان تأکید دارنـد، افراد توانمندی متناسـب برای رفع 
ایـن چالش هـا و تهدیـدات و درصـورت امـکان تبدیل آن ها 
بـه فرصت، برای ورود به شـورای شـهر در معـرض انتخاب 
مـردم قـرار گیرند و سـپس مدیریت شـهرداری نیز بـه افراد 
دلسـوز و کاردانـی که درک صحیح از این معضالت داشـته، 
همچنیـن دارای عمـق نـگاه و تحلیـل بـوده و نسـبت بـه 
شـهرداری و منابـع محـدود آن نیز تعصب سـازمانی داشـته 
باشـند، سـپرده شـود. در واقع برون رفت ازمشکالت بزرگی 
کـه حتـی اندکـی غـور و تعمـق در آن هـا و آمار های ناشـی 
از آن، هویـدا میسـازد کـه تدبیـر بـرای حل آن هـا نمی تواند 
با سیاسـی سـازی فضای مدیریت شـهری )شـامل شـورای 

شـهر و مدیریـت اجرایی شـهرداری( حاصـل آید.
بـه دیگـر سـخن نـه سـهمیه بنـدِی کرسـی های شـورا و 
مناصـب مدیریتـی شـهرداری میـان جریان هـای سیاسـی 
و نـه احسـاس تکلیـف بـه خدمـت، از سـوی شـیفتگان بی 
تجربـه ی قـدرت، مانعـی بـر ایـن سـیل ویرانگـر نیسـت و 
حتـی سـرعت بخـش آن نیـز خواهـد بـود. الزم بـه تأکیـد 
اسـت کـه هرچند رفـع چالش هـای متنوع مدیریت شـهری 
و توانمنـد کـردن آن بـرای ایجـاد فرصت های بیشـتر جهت 
ارتقـای کیفیـت زندگی شـهری و شـاخص های آن و تبدیل 
تهـران بـه شـهری در حـد و انـدازه الگو هـای جهانـی توأم 
بـا اِلمان هـای هویتی ایرانی – اسـالمی، تعامـل و همکاری 
همـه جانبـه اجـزای مختلـف حاکمیـت را می طلبـد، ولـی 
شـورای شـهر به عنـوان نماینـدگان مـردم جهـت مدیریت 
محلـی، می توانـد بـا پیگیـری ملـزم نمـودن دولـت )بجای 
مخیـر گذاشـتن دولـت( بـه واگـذاری خدمـات و اختیـارات 
خـود بـه مدیریت شـهری جهت اسـتقرار مدیریـت یکپارچه 
شـهری و درج و تصویـب آن در قانـون برنامه هفتم توسـعه 
کشـور، تصویـب قانـون جامـع مدیریـت شـهری )هرچنـد 
کلیـات یـک قانون تقریبـًا ناقـص در این زمینـه در مجلس 
نیـز تصویـب شـده اسـت( و بازنگـری و تصویـب الیحـه 
شایسـته تر  مدیریـت  بـرای  را  زمینـه  پایـدار  درآمد هـای 
چنیـن  درچارچـوب  اسـت  بدیهـی  سـازد.  همـوار  شـهری 
ظرفیت هـای قانونـی می تـوان مشـکالت روزمـره شـهر را 
تدبیـر و بـرای مشـکالت بـزرگ و ُپرتأثیـری مثـل آلودگی 
هـوا و ناپایـداری درآمد هـا برنامـه ریـزی مؤثـر میـان مدت 

و بلندمـدت داشـت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی؛

900 نیروی معلم جدید درآموزش و 
پرورش استان جذب شدند

مدیـرکل آموزش و پرورش خراسـان شـمالی از کمبود 
۱۸۰۰ نیـروی معلـم در اسـتان خبـر داد و گفـت: ۹۰۰ 
معلـم حق التدریـس در سـال تحصیلـی جـاری جـذب 
شـدند امـا اسـتان همچنـان بـه ۹۰۰ معلم دیگـر برای 
تکمیـل کادر آموزشـی برای سـال تحصیلـی آینده نیاز 

دارد.
مهـدی مودی در نشسـت خبـری مجازی به مناسـبت 
هفتـه گرامیداشـت مقـام معلـم با بیـان اینکه در سـال 
گذشـته از طریق دانشـگاه فرهنگیان 37 نفر اسـتخدام 
شدند،اظهارداشـت: ایـن تعـداد نیـرو در حـال گذراندن 
دوره هـا هسـتند و در چهـار سـال آینـده بـه عنـوان 
نیـروی آموزش و پرورش مشـغول به کار خواهند شـد.

وی بیـان داشـت: همچنیـن براسـاس مـاده 2۸، تعداد 
نفـر   254 کـه  بـوده  اسـتخدامی  سـهمیه  نفـر   2۸۸
پذیرفتـه شـدند، عـالوه بـر ایـن ۹۰۰ نفـر از نیروهای 
حق التدریس سـواد آموزی و پیش دبسـتانی اسـتخدام 

و بـه کار گیـری شـده اند.
وی بـا بیـان اینکه 36 سـرباز معلـم و 44 روحانی طلبه 
بـرای سـال جدیـد مجـوز گرفتـه شـده اند که امسـال 
بـه جمـع نیروها اضافه خواهند شـد، گفـت: در مجموع 
در سـال تحصیلـی جدیـد یـک هـزار و ۸۰۰ نفـر نیرو 

کمبـود وجـود دارد کـه ۹۰۰ نفـر قابل جبران اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۹۰۰ کمبـود نیـرو برای سـال 

تحصیلـی آینـده پیـش بینـی شـده اسـت، گفـت: این 
کمبـود نیـرو بـا روشـهای مختلـف از جمله اسـتفاده از 
خریـد خدمـات، اضافه کاری در نوبـت دوم قابل جبران 

ست. ا
مـودی خاطرنشـان کرد: رایزنـی با دانشـگاه فرهنگیان 
انجام شـده اسـت که در سـال جاری سـهمیه استخدام 
دو برابـر شـود تـا در چهـار سـال آینـده کمبـود نیـرو 

جبران شـود. 
وی بـا اشـاره به اینکـه ۸5 دانش آموز واجد شـرایط در 
خراسـان شـمالی از تحصیـل بازمانده انـد، گفت: از این 
تعـداد 6 نفـر بـه دلیـل فقر مالـی، ۱2 نفر بدسرپرسـت 
و بـی سرپرسـت، یـک نفـر بـه دلیـل شـغل و 66 نفـر 
بدون داشـتن مشـکل خاصـی از تحصیل بازمانـده اند.

مـودی اظهـار داشـت: در اسـتان خراسـان شـمالی دو 
هـزار و ۱2 آموزشـگاه بـا هشـت هـزار و 645 کالس 
درس و ۱۸۰ هـزار و 23۸ دانـش آمـوز وجـود دارنـد 
کـه ۱5 هـزار و 766 نیـروی آمـوزش و پـرورش ارائـه 

خدمـات بـه ایـن دانش آمـوزان هسـتند.
وی بـا اشـاره به اینکـه 5۸ درصد دانش آموزان اسـتان 
ابتدایـی و 42 درصـد در مقطـع متوسـطه  در مقطـع 
مشـغول بـه تحصیـل هسـتند، ادامـه داد: ۹2 درصـد 
از فعالیـت هـای آمـوزش در اسـتان خراسـان شـمالی 
در قالـب مـدارس دولتـی، یـک درصـد خریـد خدمات، 

هفـت درصـد در قالـب مـدارس غیردولتـی انجـام می 
. د شو

پـرورش خراسـان شـمالی  و  آمـوزش  مدیـرکل 
درصـد   7۹ حاضـر  حـال  در  کـرد:  خاطرنشـان 
دانـش آمـوزان اسـتان به سـامانه آموزشـی شـاد 
دسترسـی دارنـد و 2۱ درصـدی کـه از سـامانه 
محـروم هسـتند، از طریـق درسـنامه آموزششـان 

دنبـال مـی شـود.
وی ادامـه داد: بازمانـدگان از تحصیل دوره ابتدایی، ۸5 
نفـر واجـد شـرایط هسـتند کـه از ایـن تعـداد 6 نفر به 
دلیـل فقر مالـی، ۱2 نفر بدسرپرسـت و بی سرپرسـت، 
یـک نفـر بـه دلیـل شـغل و 66 نفـر بـدون داشـتن 
مشـکل خاصـی و ۱۸ نفـر کـه بـه دلیـل فقـر مالـی و 

بدسرپرسـتی از تحصیـل بازمانـده انـد.
پوشـش  آخریـن سرشـماری  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آمـوزش ابتدایـی اسـتان ۹6 درصـد بـوده اسـت که در 
حـال حاضـر ایـن پوشـش به ۹۹ درصد رسـیده اسـت، 
گفت: در حال حاضر پوشـش ابتدایی خراسـان شـمالی 
از میانگیـن کشـوری کـه ۹۸ درصـد اسـت در جایـگاه 

دارد. قـرار  باالتری 
وی گفـت: همچنیـن بـه دلیـل کرونـا 246 دانش آموز 
کالس اولـی ثبـت نـام نکردنـد کـه در ثبـت نام سـال 
تحصیلـی جدیـد اضافـه خواهـد شـد، در بقیـه مقاطـع 

مشـکلی وجـود نـدارد و پوشـش تحصیلـی ۹۹ درصـد 
ست. ا

مـودی عـالوه بـر این عنـوان داشـت: در مقطـع پیش 
دبسـتانی کـه خراسـان شـمالی با ثبـت نـام ۹6 درصد 
واجـدان شـرایط رتبـه اول کشـور را دارد، از ۱۸ هزار و 
3۹۹ نفـر واجـد شـرایط ثبـت نـام ۱7 هـزار و 5۹3 نفر 

ثبـت نـام کردند.
آمـوزان  دانـش  افـت تحصیلـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بـه دلیـل شـیوع کرونـا بعـد از امتحانـات پایـان سـال 
تحصیلـی مشـخص مـی شـود، اضافـه کرد: براسـاس 
ارزیابـی اولیـه ۹5 درصـد دانـش آمـوزان در کالس ها 
ی مجـازی حضـور دارند، امـا قطعا افـت کیفیت وجود 
خواهـد داشـت امـا بـا تدابیر اندیشـیده شـده در سـال 
تحصیلـی جدیـد ایـن عقب ماندگـی ها جبـران خواهد 

. شد

از  آمـوزان  دانـش  پایانـی  امتحانـات  افـزود:  مـودی 
27 اردیبهشـت تـا 24 خـرداد برگـزار مـی شـود کـه 
امتحانـات پایـه نهم و دوازدهم و بزرگسـاالن حضوری 

بود. خواهـد 
تجلیل از ۵۰۱ معلم برتر خراسان شمالی در هفته 

گرامیداشت مقام معلم
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش خراسـان شـمالی گفـت: 
درهفتـه گرامیداشـت مقـام معلـم، از 5۰۱ معلـم برتـر 

خراسـان شـمالی تجلیـل می شـود.
تجلیل هـا درایـن هفتـه در دو طرح کشـوری و اسـتانی 
نفـر   ۱2۱ کشـوری  طـرح  در  کـه  شـود  مـی  انجـام 
منتخـب شهرسـتانی و ۱۱ نفـر منتخب اسـتانی و یک 
نفـر نیـز منتخب کشـوری در طـرح اسـتانی و نیز 36۹ 
نفـر تجلیـل و 5۰ معلـم جهادگـر توسـط سـپاه تجلیل 

می شـود.

استاندار خراسان شمالی گفت: براساس مصوبه جدید 
ســتاد ملی مدیریت کرونا با هدف حمایت از کســبه 
بحث صدور گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی 

متوقف شده است.
به گزارش اتفاقیه، محمدعلی شجاعی در ستاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا گفت: با پیشــنهاد وزیرکشور 
بــه عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی کرونا 
و تاکید سیســتم قضایی کشور با آگاهی از مشکالت 
به وجود آمده برای کسبه درایام شیوع بیماری کرونا، 
بحث صدور گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی 

متوقف شد. 
شجاعی افزود: در اســتان مقرر شد حتی برای چک 
هایی که از قبل گواهی عدم پرداخت صادر شده است 
در شرایط کنونی به مدت ۱۰ روز از به جریان افتادن 

پرونده مربوطه جلوگیری شود. 
وی با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا در خصوص بحث مالیــات، جرایم و امهال در 
حوزه مالیاتی کســبه به زودی ابالغ می شود، گفت: 
این دو مصوبه برای برطرف کردن مشــکالت کسبه 

در حوزه های بانکی و مالیاتی است. 

شجاعی در بخش دیگر سخنان خود بر کاهش حضور 
کارکنــان در ادارات بر اســاس رنگ بنــدی ابتال در 
شهرستان ها، گفت: اداره ای که رعایت نکند مدیرکل 

مربوطه توبیخ و به وزیر مربوطه معرفی خواهد شد. 
به گفته شــجاعی هر گونه کوتاهــی درعدم رعایت 
پروتــکل های بهداشــتی باید از دســتگاه متولی به 

دادستان استان گزارش شود. 
نماینده عالی دولت در خراســان شمالی گفت: شرایط 
رو به بهبود است اما اگر رعایت پروتکل ها را نداشته 
باشــیم قطعا تعداد مبتالیــان و فوتی ها افزایش می 

یابد. 
محمدعلی شجاعی در خصوص برگزاری مراسم شب 
های قدر افزود: رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
بر اســاس وضعیت رنگ بندی شیوع بیماری است و 
باید فهرســت فضاهای غیر مسقف برای برگزاری به 
فرمانداری ها ابالغ شود.شجاعی با تاکید بر برگزاری 
مراســم شــب های قدر با نظارت ســتاد شهرستانی 
مدیریت بیماری کرونا، تصریح کرد: صدا و ســیمای 
اســتان پوشــش خوبی از برگزاری مراسم ها داشته 
باشــد.رئیس ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا در 

خراسان شــمالی گفت: مصوبات ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا یک سند باالدستی است ما باید با توجه 
به شــرایط این مصوبات را بومی سازی کنیم اما نباید 

با مصوبات ستاد ملی منافاتی داشته باشد. 
محمدعلی شــجاعی با اشــاره به نقش موثر صدا و 
ســیما و اصحاب رســانه برای آگاه ســازی مردم در 
راستای رعایت پروتکل های بهداشتی، افزود: با هدف 
انسجام اجتماعی و همراهی بیشتر مردم برای رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی باید کارهای انجام شده و 

واقعیت ها به نمایش گذاشته شود. 
تعطیلی بوستان ها در شب، مسدود کردن مسیرهای 
پیاده روی با درصد باالی شــیوع کرونا در طول روز، 
جلوگیری از ورود و توقــف اتوبوس ها و خودروهای 
مسافربری به شهرها، توجه به حل مشکالت خانواده 
های متوفیان، اطالع رسانی دقیق در مورد واکسن با 
هدف جلوگیری از سواســتفاده، ورود اتحادیه ها برای 
رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی در سوپرمارکت 
ها و خواربار فروشــی ها و نظارت بر رعایت پروتکل 
هــا در صنایع کوچــک و کارگاه ها از دیگر مصوبات 

این جلسه بود.

معــاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراســان شــمالی گفت: اکنون 54 درصد از 
ناوگان حمل و نقل عمومی مســافری استان فرسوده 

است که نیاز به نوسازی دارد.
سعید سبحانی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشترین 
فرســودگی در ســواری کرایه ها است به طوری که 
65 درصــد از 342 دســتگاه ســواری کرایه عمومی 
اســتان باالی ۱۰ ســال عمر دارند که این خودروها 
فرسوده محسوب می شــوند.وی افزود: شمار ناوگان 
مینی بوسی استان 256 دستگاه است که 62 درصد از  
این ناوگان باالی ۱5 ســال است و به سن فرسودگی 
رسیده اســت که 25 درصد از ۱56 دستگاه اتوبوس 
استان فرســوده اســت.معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان شــمالی 
خاطرنشان کرد: افزایش قیمت و گرانی ها سبب شده 

تا توان مالکان در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
کاهش یابد. 

ســبحانی اظهار داشت: پارســال یک میلیون و 46۱ 
هزار نفر مســافر با حمل و نقل عمومی سفر کره اند 
که این رقم نســبت به ســال ماقبل آن 35.۸ درصد 

کاهش داشته است.
وی افزود: پارســال مســافران ناوگان عمومی استان 
درقالب 235 هزار و ۹۹۰ ســفر به سایر نقاط جابه جا 
شــدند که تعداد سفرها در مقایســه با سال ماقبل۱6 
درصد کاهش داشــته اســت.وی گفت: در این مدت 
32 درصد از مســافران با اتوبوس،  3۸ درصد با مینی 
بوس و 3۰ درصد با ناوگان ســواری سفر کرده اند و  
۱4 درصد از صورت وضعیت های صادر شــده برای 
اتوبــوس، 23 درصد برای نــاوگان مینی بوس و 63 

درصد برای سواری کرایه ای بوده است. 

معاون امور صنایع و معادن ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان شمالی گفت: دلیل 
اســتخراج غیرمجاز ســرب در منطقه گراتی 
اسفراین، پاک سازی منطقه آلبالغ از وجود این 
برداشــت کنندگان غیرمجاز است که موجب 

هجوم آن ها به مناطق دیگر شد.
علی اصغــر رضازاده در گفت وگــو با خبرنگار 
فارس اظهار کرد: اســتخراج غیرمجاز سرب 
در منطقه گراتی اســفراین از زمانی به وجود 

آمــد که منطقه آلبالغ از وجود این برداشــت 
کنندگان غیرمجاز پاک ســازی شد به همین 
جهت این افراد به مناطق دیگری مثل منطقه 
گراتی اسفراین که پتانسیل سرب و روی دارد 

هجوم برده اند.
وی گفت این مناطق توســط افراد ثبت شــده 
اســت و افراد حقیقی و حقوقی در این موارد 
خــود دارنده مجوز تکلف اســت تــا بتواند از 
محــدوده دارای مجوز خود حفظ و حراســت 

کند و تذکرات الزم را داده شده و مراتب را به 
دادستانی و نیروی انتظامی اعالم گشته است.

علی اصغــر رضــازاده معاون امــور صنایع و 
معادن ســازمان صمــت تصریح کــرد: این 
باهدف سودجویی  غیرمجاز  استخراج کنندگان 
به ایــن کار پرداخته و معادن ســرب و روی 
اســفراین که از عیار باالیی برخوردار هستند 
را می توانند باقیمت باال به کارخانه ها سرب و 

روی بفروشند.

مدیرکل امور عشــایر خراسان شــمالی گفت: امسال 
تامین آب مورد نیاز عشــایر با مشــکل روبه رو شده 
است از این رو پیگیر هســتیم تا شماری از چاه های 
قابل اســتفاده برای آشــامیدن را از کشاورزان استان 

اجاره کنیم. 
محمدرضا قلــی پور به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 
برخــی از چاه های کشــاورزان قابل اســتفاده برای 
آشامیدن اســت که آمادگی داریم تا اعتبار مورد نیاز 

برای اجاره این منابع آبی را فراهم کنیم.

وی در بخش دیگر ســخنان خود با اشــاره به اینکه 
عشــایر و دام های آنها به صورت ســیار آبرسانی می 
شــوند گفت: اکنون بسیاری از چشمه ها کم آب و یا 
خشک شده اســت و به همین علت عشایر در تامین 
آب با مشکل روبه شــده اند که در این زمینه نیاز به 

آبرسانی سیار  هم افزایش یافته است.
قلی پور افزود: برای آبرســانی سیار به عشایر استان 
با کمبود تانکر روبه رو هســتیم و در این زمینه انتظار 
می رود دســتگاه های مختلف در تامین نداشــته ها 

همکاری داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون آبرســانی به عشایر به 
وسیله ۱3 دستگاه تانکر انجام می شود و نیاز است تا 

پنج دستگاه دیگر تامین شود.
مدیرکل امور عشــایر خراسان شــمالی گفت: تامین 
هر دســتگاه تانکر برای آبرسانی سیار، دست کم 2۰ 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که پیگیر هســتیم تا دفتر 
مدیریت بحران اســتانداری در این باره حمایت داشته 

باشد.

رئیس اتاق اصناف مرکز خراســان شمالی با اشاره 
به اینکه اصناف خراســان شمالی، پیشرو در اجرای 
مصوبات ســتاد ملی کرونا در ســطح کشور شدند، 
گفت: کســبه کمترین نقش در شیوع ویروس کرونا 

را دارند اما  درگیر بیشترین ضربه از کرونا هستند.
بــه گزارش اتفاقیــه، مهدی امیدوار اظهارداشــت: 
بهترین و موثرترین همکاری با مصوبات ستاد ملی 
کرونا را بدون شک اصناف ، انجام داده اند ، با وجود 
فشارهای اقتصادی شدیدی که از اعمال محدودیت 
ها بر اصناف وارد شــده اســت، با این حال به نحو 

موثری همراهی کرده اند.
رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی با بیان اینکه باید 
سایر دستگاه های اجرایی و خدمات رسان همچون 
اتاق اصناف و واحدهای صنفی پای کار دســتورات 
ســتاد کرونا باشند، افزود: بازار دیگر کشش تعطیلی 
هــای بی ثمر را نــدارد و در این چنــد هفته نیز با 
تعطیلی کســبه بازار خلوت نشــده و شیوع بیماری 
کنترل نشد ،چون دراین چرخه فقط اصناف رعایت 
می کنند و با این اوضاع جز نابودی کســب و کار و 
ایجاد مشکالت اقتصادی کار دیگری نخواهد شد. 

وی افزود: ســوال و مطالبه اصلی بدنه  اصناف که 
روزانه در حجم زیادی به اتاق ها واصل می شــود 
این اســت  که چــرا حمایتــی از واحدهای صنفی 
صــورت نمی گیــرد ؟چرا اعمــال محدودیت ها با 
فشار بیشــتری بر اصناف اعمال شده و بخش های 
دیگری مثــل مطب ها و مراکز درمانی ، بانک ها ، 
شــهرداری ها ، مراکز خرید و سایر مراکز پرتردد از 
این قاعده مستثنی می شوند ؟ پر واضح است با این 
رویه همچنان که شــاهد بوده ایم ، کنترل بیماری 
میسر نشده و همچنان شاهد اعمال محدودیت های 

بیشتری براصناف خواهیم بود.
امیدواردرادامــه اظهار داشــت: کســبه خراســان 
شــمالی در بدترین شــرایط اقتصادی و در بهترین 
ساعت کســب و کار خود با اعتماد به بدنه اتاق ها 
و اتحادیه ها ، دســتورات ســتاد ملی کرونا را اجرا 
کــرده و همکاری و تعامل عالی با مصوبات ســتاد 
کرونا داشــتند که با توجه به اعالم گزارش اجرای 
محدودیت های اجتماعی و ترددی براســاس طرح 
جامع مدیریت هوشــمند، اصناف اســتان خراسان 
شــمالی با ۹3 درصد در رعایت اجرای این طرح و 
تعطیلی واحدهای صنفی خود در راس ساعت مقرر 
در رتبه دومین اســتان برتر کشور قرار گرفتند،ولی 
متاسفانه با بی تدبیری  بعضی از مدیران موج چهارم 
خطرناکتر از موج های قبلی شــروع شد و باز قشر 

اصناف اولین قربانی اجرای محدودیت ها شدند
وی در ادامه افزود: از این جهت کمترین خواســته 

کســبه و فعاالن صنفی این هســت که جنبه دیگر 
سیاســت های ســتاد ملی کرونا که بر بعد حمایتی 
داللت دارد و شــامل تعهدات حمایتــی دولتی ها 
هم می شــود، جنبه عملیاتی پیــدا کرده و همگام 
با آن، بســته حمایت های دولتی هــا از اصناف در 
این شــرایط ویژه شــامل حال اصناف شده و برای 
اجرای آن دولت عــزم جدی و الزم را اعمال نماید 
و برنامه ریزی های دقیقی در خصوص تخفیف بیمه 
های تامین اجتماعی، تســهیالت کم بهره و سریع 
الوصول،  وضعیت چک های معوق ،معافیت مالیاتی 
و بســته حمایتی دقیقی با قابلیت اجرای ســریع ، 

توسط دولت تدارک و اجرایی شود .
رئیس اتاق اصناف خراســان شــمالی گفت: از آغاز 
سال ۹۹ با شیوع ویروس کرونا اصناف تنها قشری 
بود که بیشــترین ضربه را از  کرونا و محدودیت ها 
متحمل شد و تنها قشری هم بود که کمترین بسته 

حمایتی را دریافت نمود.
وی بیان داشــت: چگونه ممکن اســت آرایشگری 
کــه خرج امرار معاش روزانه خــود را با قیچی زدن 
تامین می کند بسته باشــد ولی فروشگاه زنجیره ای 
با صف هــای طوالنی و تراکم جمعیت فعالیت کند؟ 
فروشگاه های زنجیره ای به بهانه های تخفیف روزانه 
2۰۰ نفر در محل کســب خــود جمع می کنند حال 
سوال این اســت که چه کسی مسئولیت نظارت بر 
اجرای پروتکل های بهداشــتی ایــن واحدها را بر 

عهده دارد؟
بعضــی از ادارات خدمات رســان و بانک ها و حتی 
دفاتر پیشخوان  فعالیتشــان با صف های طوالنی 
همراه بوده که روند افزایش این بیماری را گسترش 
داده و نظارتی هم بــر آنها صورت نمی گیرد، قطعا 
اعمــال محدودیت ها بر روی اصنــاف ، زمانی در 
کاهش همــه گیری کرونا به نتیجه می رســد که 
سیاســت گذاری در این زمینه شــامل همه نهادها 
، ارگانها و ســازمانهای دولتــی و خصوصی و تمام 
فعاالن شود و برنامه ریزی دقیق تر و منسجم تری 
را می طلبد و فقط اعمال فشــار و محدودیت برای 

اصناف چاره کار نخواهد بود.
امیــدوار در ادامــه با اشــاره به اینکه بســیاری از 
کسبه های اســتان در خصوص دریافت تسهیالت 
مصوبه ســتاد کرونا گالیه مند هستند و بسیاری از 
واحدهــای صنفی این گالیــه را دارند که چرا تنها 
مصوبات ستاد کرونا در خصوص تعطیلی واحدهای 
صنفــی رعایت می شــود مگر ارائه تســهیالت به 
واحدهــای صنفی جزء مصوبات ســتاد کرونا نبوده 
است و چرا به صورت جدی جنبه اجرایی پیدا نکرده 

است ؟ 

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی خراسان 
شمالی گفت: وضعیت آب وهوای استان در روزهای 
آینده جوی نســبتًا ناپایدار و برای امروز یک شــنبه 
هوای نیمه ابری تا قســمتی ابــری و از اواخر وقت 
بــارش و رعدوبرق تا روز دوشــنبه پیش بینی می 
شود.مهری هاشــمی دوین در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهــار کرد: از روز یک شــنبه تا چهارشــنبه با 
تشــدید ناپایدار رگبار باران در برخی ساعات رگبار 

و رعدوبرق به همراه وزش باد دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی خراسان 
شــمالی گفت: طی روز یک شــنبه  تا سه شنبه در 

استان کاهش 6 تا 7درجه ای دما خواهیم داشت.
هاشــمی دوین ادامه داد: با توجه به رگباری بودن 
بارش ها گرفتگی معابر ، سیالبی شدن مسیرها وزش 
باد شدید لحظه ای در برخی مناطق برای این مدت 

دور از انتظار نیست.

استاندار خراسان شمالی؛

صدور گواهی برگشت چک ها به مدت 10 روز متوقف شد

۵۴ درصد از ناوگان مسافری خراسان شمالی فرسوده است 

 برداشت کنندگان غیرمجاز معدن آلبالغ از معدن گراتی سر در آوردند

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی؛
عشایر خراسان شمالی چاه های آب کشاورزان را اجاره می کنند

رئیس اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی؛

بازار دیگر کشش تعطیلی ها را ندارد

جوی ناپایدار تا آخر هفته در خراسان شمالی

100 بیمار ام اس 
خراسان شمالی به کرونا 

مبتال شدند
مدیرعامــل انجمــن ام اس خراســان شــمالی گفــت: 
ــده  ــایی ش ــار ام اس شناس ــر از 4۰۰ بیم ــون ۱۰۰ نف تاکن
ــر  ــک نف ــا ی ــه تنه ــده اند ک ــال ش ــا مبت ــه کرون ــتان ب اس

ــت. ــرده اس ــوت ک ــا ف آنه
ــار  ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــدا در گف ــهیال پی س
داشــت: همچنیــن بــا تدابیــر اتخــاذ شــده تاکنــون بــرای 
3۰ نفــر از بیمــاران مبتــال بــه ام اس اســتان واکســن کرونا 
ــم   ــاران ه ــایر بیم ــامی س ــه اس ــت ک ــده اس ــق ش تزری
ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــن ب ــت واکس ــرای دریاف ب
خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان ارســال شــده اســت.

ــور  ــای کش ــتان ه ــر اس ــون در اکث ــم اکن ــزود: ه وی اف
مرحلــه دوم تزریــق واکســن کرونــا در حــال انجــام 
اســت امــا خراســان شــمالی هنــوز در مرحلــه اول تزریــق 

ــت. ــاران ام اس اس ــه بیم ــن ب واکس
پیــدا بــا اشــاره بــه کاهــش ســن مبتالیــان بــه ام اس در 
ــال  ــد س ــا چن ــد: ت ــادآور ش ــمالی ی ــان ش ــور و خراس کش
گذشــته بیمــاران زیــر 2۰ ســال  مبتــال بــه ام اس انگشــت 
شــمار بــود ولــی هــم اکنــون  ایــن رونــد افزایــش یافتــه و 
حتــی یــک بیمــار زیــر ۱۰ ســال هــم در اســتان شناســایی 

شــده اســت.

برای تزریق واکسن کرونا نیاز به 
مراجعه حضوری نیست

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان 
شــمالی گفــت: در سراســر کشــور و همچنیــن اســتان مــا 
رونــد تزریــق واکســن بــه صــورت تدریجــی انجــام مــی 
ــا  ــد ب ــه دارن ــتی ک ــاس لیس ــا براس ــکاران م ــود و هم ش
ــق  ــرای تزری ــکان را ب ــان و م ــه و زم ــاس گرفت ــراد تم اف

ــد. ــی کنن ــخص م ــن مش واکس
دکتــر دلشــاد بــا بیــان اینکــه بــرای دریافــت واکســن نیــاز 
بــه ثبــت نــام نیســت، گفــت: بــه منظــور دریافــت و تزریق 
ــا نیــازی بــه مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی  واکســن کرون
نیســت چــرا کــه تجمــع در مراکــز مــی توانــد عامــل خطــر 
باشــد بخصــوص بــرای کســانی کــه ســن باالتــری دارنــد.

ــد  ــته رون ــه گذش ــنبه هفت ــرد: از چهارش ــار ک ــاد اظه دلش
ــند  ــاس س ــنی براس ــای س ــروه ه ــه گ ــق واکســن ب تزری

ــت. ــده اس ــاز ش ــور آغ ــیون در کش ــی واکسیناس مل
وی بیــان کــرد: ایــن ســند بــه گونــه طراحــی شــده اســت 
کــه افــراد تــا 6۰ ســال بــا بــازه هــای 5 ســاله از ســنین 
باالتــر واکســن تزریــق مــی کننــد ســپس وقتــی بــه 6۰ 
ــد  ــه ای دارن ــاری زمین ــه بیم ــی ک ــید بیماران ــال رس س

خــارج از گــروه ســنی واکســن تزریــق مــی شــود.
دکتــر دلشــاد عنــوان کــرد: حــدود 4 هــزار نفــر در 
ــراد  ــن اف ــدا ای ــه ابت ــتند ک ــال هس ــاالی ۸5 س ــتان ب اس
واکسیناســیون مــی شــوند ســپس ســنین بیــن ۸۰ تــا ۸5 
کــه در اســتان 6 هــزار نفــر در ایــن ســن هســتند فراخــوان 

مــی شــوند.

خبر
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معاون اقتصــادی رییس جمهوری گفــت: بانک ها و 
موسســات اعتباری از یکم تا بیستم اردیبهشت ماه از 

صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.
به گزارش اتفاقیه به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
»محمد نهاوندیان« پس از جلســه ستاد ملی مقابله با 
کرونا، اظهارداشــت: ســتاد ملی کرونا به این تصمیم 
رســید که برای دوره زمانی یکم تا 2۰ اردیبهشت ماه 
تنفســی برای مبادالت با چک داده شود و بانک ها و 
موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک 

اجتناب کنند.  
وی افــزود: محاکم و ضابطین قضایــی نیز از صدور 
اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند تا در این فرصت، 

کمک کنیم شــرایط غیرعادی اقتصادی به شــرایط 
عادی بازگردد.

تمدیــد مهلت پرداخت مالیات بــرارزش افزوده ۹۹ تا 
پایان خرداد ۱4۰۰

معــاون اقتصــادی رییــس جمهــوری درخصوص 
پرداخــت مالیات بنگاه های اقتصادی گفت: با توجه به 
محدودیت های اعمال شده در این مدت، برخی واحدها 
نتوانســته اند مالیات بر عملکــرد و مالیات بر ارزش 

افزوده سال ۹۹ را بپردازند یا اقساط معوق دارند.  
وی افزود: مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات 
بر ارزش افزوده ایــن واحدهایی که موفق به پرداخت 
نشــدند تا پایان خرداد ۱4۰۰ امهال شــد و این زمان، 

فرصتی اســت برای اینکه بتوانند ایــن پرداخت های 
مالیاتی را انجام دهند.  

نهاوندیان اظهارداشت: چنانچه برخی واحدها به دلیل 
مشــکالت ناشــی از محدودیت های کرونا اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده تسلیم نکرده باشند با تصویب 

ستاد ملی کرونا جرایم بخشیده می شود.  
وی تاکیــد کــرد: امهال بدهی مالیات و بخشــیدگی 
جرایم واحدها مربوط به صنوفی اســت که به شــدت 
از همــه گیری کرونا آســیب دیدند و لیســت آن در 
کارگروه اقتصــادی مقابله با تبعــات اقتصادی اعالم 
شــده و واحدهایی که شرایط عادی داشتند نیاز به این 

بخشودگی ندارند.

رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: ستاد ملی کرونا 
بر اســاس مصوبه ای کوچ ماشــینی عشایر را در سال 
جاری اجباری کرده که برای اجرای آن به بیش از 65 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، شــاهپور عالئی 
مقــدم افزود: 247 هزار خانوار عشــایری در کشــور 
داریم که اگر به هر خانوار 5۰۰ هزار تومان بابت کوچ 
ماشینی و اســتقرار در میان بندها کمک شود، به مبلغ 

65 میلیارد تومان اعتبار نیازخواهیم داشت.
 رییس سازمان امور عشــایر ایران اظهارداشت: ستاد 
ملی کرونا و ســتادهای اســتانی برای آن که عشایر 
هنگام کوچ و جابجایی دام ها به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا وارد محدوده های شــهری و روســتایی نشوند، 
اجبار کرده اند که عمده کوچ در سال جاری به صورت 

ماشینی انجام شود.
وی، تعداد جمعیت دام ســبک عشایر را نزدیک به 2۱ 
میلیون راس و دام سنگین را یک میلیون و 2۰۰ هزار 
راس عنوان کرد و گفت: همه این دام ها در مسیر کوچ 

حرکت می کنند.
عالئی مقدم با بیان این که کوچ ماشــینی از سال ها 
پیش به دالیل مختلف از جمله تجاوز به ایل راه های 
عشایری انجام می شود، خاطرنشان کرد: براساس آمار 
سرشماری ســال ۸7 بیش از ۸7 درصد خانوار عشایر 
در دوره کوچ از مناطق ییالقی به قشــالقی و ۱6.37 
درصد آنها از مناطق قشالقی به ییالقی از وسیله نقلیه 

ماشین استفاده کردند.
 رییس ســازمان امور عشایر ایران افزود: برخی از ایل 
راه های عشــایری به منظور ساخت و ساز و کارهای 
عمرانــی مورد تجاوز قرار گرفته و از این رو، عشــایر 
مجبورنــد مسیرشــان را تغییر دهنــد و از جاده های 

آسفالتی حرکت کنند.
وی ادامه داد: 66 هزار کیلومتر در کشور ایل راه داریم 
که اطلس آن نیز تهیه و به تمام واحدهایی که عملیات 
عمرانی، ساخت تاسیســات و توسعه معدن انجام می 

دهند، ابالغ شده اســت و بر این اساس برای هرگونه 
اقدام در حریم ایل راه های عشــایری باید اســتعالم از 
سازمان امور عشایر اخذ شــود تا تجاوزی به این ایل 

راه ها صورت نگیرد.
عالئی مقدم درباره شــرایط کوچ ماشینی اظهارداشت: 
برای جلوگیری از مســایل مربوط به قاچاق دام، کوچ 
ماشــینی نیازمند مجوز است و پلیس راه در جاده های 
کشــور بر مســیر کوچ نظارت می کنند و عشایر باید 

مجوز تردد و کارت شناسایی داشته باشند.
وی گفت: در کارت شناسایی هوشمند عشایر، تاریخ و 
مسیر کوچ قید شــده است و اگر آنان کارت شناسایی 

هوشمند نداشته باشند، نمی توانند حرکت کنند.
 رییس ســازمان امور عشــایر ایران ایــن موضوع را 
که کوچ ماشــینی منجر به چرای زودهنگام در مراتع 
مناطق ییالقی می شود، منتفی دانست و گفت: چرای 
زودهنگام عشــایر در مناطق ییالقی به علت تغییرات 
آب و هوایی و افزایش قیمت علوفه صورت می گیرد.

عالئی مقدم در مورد پایش جمعیت عشــایر در زمینه 
ابتال به کرونا نیز اظهار داشت: سال گذشته 72۰ هزار 

نفر از عشایر در مسیر کوچ از نظر ویروس کرونا و سایر 
بیماری های خاص با همکاری وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی پایش شدند.
وی افــزود: میزان فوتی بر اثر بیماری کرونا در جامعه 
عشایری از انتهای سال ۹۸ تا ابتدای ۹۹ تعداد پنج نفر 

در کل کشور بوده است.
به گــزارش ایرنا، به تازگی »ترحــم بهزاد« مدیرکل 
دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور اعالم کرد: عشایر باید تقریبا از 3۰ فروردین ماه 
از عرصه های مرتعی مناطق قشالقی خارج و در تاریخ 
2۰ اردیبهشــت تا یکم خرداد وارد عرصه های مناطق 

ییالقی شوند.
اگر زمان کــوچ و چرای دام عشــایر در عرصه های 
مرتعی رعایت نشود و یا دام خارج از ظرفیت وارد مراتع 
شود، طبق تبصره )2( ماده 47 و 44 قانون حفاظت از 
بهــره برداری جنگل ها و مراتع با افراد خاطی برخورد 

می شود.
این دستورالعمل به استانداری ها، سازمان امور عشایر 

و ادارات کل منابع طبیعی کشور ابالغ شده است.

احــکام جدید مســتمری بگیران ســازمان تامین 
اجتماعــی در اجرای متناســب ســازی مرحله دوم 
و ســناریوی مــورد توافق با اعضــای کانون عالی 
بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
صادر شــد.به گزارش اتفاقیه به نقل از شناســنامه 
قانون، در ایــن اطالعیه که در حضور رئیس کانون 
عالی بازنشســتگان و رئیس اتحادیه پیشکســوتان 
بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر اعضای کانون 

های بازنشستگی اعالم شد، آمده است:

بر اساس این اطالعیه در احکام جدید:
اواًل: اعمال ماده۹6 )افزایش ســنواتی( بر مجموع 
مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند سال ۱3۹۹ 

مستمری بگیران صورت پذیرفت.
ثانیًا: جبران 75– عقب ماندگی  مســتمری ســال 

برقراری به نسبت حداقل مستمری
ثالثــًا: با توجه به انتظارات و مطالبات همه ســطوح 
مستمری بگیران و بازنشســتگان تامین اجتماعی، 
پس از اعمال ماده ۹6 )افزایش ســنواتی( و اجرای 

متناسب ســازی حقوق مستمری بگیران و افزایش 
مزایای جانبی، دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر 
از ۱.5 برابر مجموع پرداختی اســفند ســال ۱3۹۹ 
نخواهد بود.با اجرای متناسب سازی در سال جاری 
مجموع منابع مربوط به مســتمری بازنشستگان در 
ســازمان تأمین اجتماعی حدود 7۰ درصد افزایش 
یافته اســت و منابع مربوط با پرداخت مستمری ها 
از حــدود ۹5۰۰ میلیارد تومان بــه ۱6 هزار و ۸۰۰ 

میلیارد تومان رسید.

 رییس اســبق ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به راه های تحقق شعار ســال ۱4۰۰ گفت: نقش بازار 
ســرمایه در تامین مالی، بلندمدت است اما در صورت 
ورود هر چه زودتر اوراق گام به بورس می توان تامین 
مالی کوتاه مدت یا تامین سرمایه در گردش بنگاه های 

تولیدی را در بازار سرمایه در دستور کار قرار داد.
علی صالح آبادی در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادی 
ایرنا به راه های تحقق شعار سال ۱4۰۰ )تولید، پشتیانی 
ها و مانع زدایی ها( اشــاره کرد و افزود: بازار ســرمایه 
می تواند نقش بسیار مهمی در تحقق شعار سال داشته 
باشد، حمایت از تولید دارای جوانب و زوایای مختلفی 
است که یکی از این زوایا وابسته به تامین مالی بخش 

تولید است.
وی اظهار داشت: در بخش تامین مالی تولید، بازار پول 
و بازار ســرمایه نقش مهمی را بر عهده دارند تا بتوانند 
از این طریق مساله تامین مالی را به خوبی انجام دهند.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه ابزار مالی مختلفی در بازار 
سرمایه وجود دارد و در کنار آن باید نوآوری در بخش 
مالی مورد تقویت قرار گیرد، افزود: ســرمایه گذارانی 
که به دنبال خرید اوراق هســتند، به دلیل ســالیق و 
درجه های ریسک پذیری مختلفی که دارند باید قادر به 
انتخاب ابزار مورد نظر خود باشند و همچنین شرکت ها 
بتواننــد برای نیازهایی که متناســب بــا بخش تولید 
هستند ابزار متناسب را منتشر و بتوانند از بازار سرمایه 
تامین مالی کنند.رییس اســبق سازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داشت: این موضوع به عنوان مساله بسیار 

مهمی تلقی می شود، بازار سرمایه باید نقش خود را در 
تامین مالی تولید بیش از گذشــته تقویت کند که این 

موضوع نیازمند ابزارسازی است.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون ابزارهای موجود در بازار 
ســرمایه دارای صالحیت هستند و کمک زیادی را در 
تامین مالی ها داشته است اما همچنان در بازار سرمایه 

نیازمند ابزارسازی هستیم.
صالح آبادی تاکید کرد: اوراق گام به عنوان نکته مثبتی 
تلقی می شود که نیاز اســت تا از طریق آن مشکالت 
موجود مرتفع شــود و در بازار سریهما با همکاری بازار 

پول توسعه پیدا کند.
رییس اســبق ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینکه اوراق گام می تواند کمک کننده در تحقق شــعار 
ســال باشد اما متاســفانه با رواج چندانی همراه نبوده 
اســت، گفت: فعالیت این اوراق بدین شکل است که 
شــرکتی مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری می کند 
اما فروشــنده مواد اولیه اطمینان ندارد که آیا تا دو ماه 
آینده به پول خود خواهد رسید یا خیر، با توجه به چنین 
مساله ای آنها می توانند به بانک مراجعه کنند و بانک 
براساس شناختی که از خریدار مواد اولیه دارد، خریدار 
را مقابل فروشنده مواد اولیه تضمین می کند و اوراقی 

را در اختیار فروشنده قرار می دهد.
وی اظهار داشت: فروشنده آن محصول می تواند اوراق 
را در بازار سرمایه تنزیل کند و پولی را که قرار بود سه 
ماه آینده از خریدار دریافت کند به صورت نقد از طریق 

بازار سرمایه دریافت خواهد کرد.

به گفتــه صالح آبادی، این موضوع اتفاقی اســت که 
بازار ســرمایه هم می تواند در بخش تامین سرمایه در 

گردش بنگاه های تولیدی نقش موثری را ایفا کند.
رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نقش 
بازار سرمایه در تامین مالی، بلندمدت بوده است اما در 
صورت ورود هر چه زودتر اوراق گام به بازار ســرمایه، 
می توان تامین مالی کوتاه مدت یا تامین ســرمایه در 
گردش بنگاه های تولیدی را در بازار سرمایه در دستور 

کار قرار داد.
وی با بیان اینکه نقش بازار ســرمایه در تامین مالی با 
این ابزار تقویت خواهد شــد، افزود: ایرادات وارد شده 
بــه این ابزار باید از طریق تعامالتی که بین ســازمان 
بورس و بانک مرکزی صورت می گیرد برطرف شــود 
تا بتوان هر چه زودتر شاهد راه اندازی این ابزار در بازار 

سرمایه باشیم.
بــه گــزارش اتفاقیه به نقــل از  ایرنا، امســال رهبر 
معظم انقالب با انتخاب شــعار »تولید، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی هــا« بر اهمیت جهش تولیــد و حمایت از 
تولیدکنندگان و رفع موانــع پیش روی تولیدکنندگان 

تاکید کردند.
مزیــت اصلــی اوراق گام احیای خریــد اعتباری در 
زنجیره هــای تولید بوده که با توجــه به اینکه کارمزد 
انتشار یک بار قابل پرداخت است، در صورت مدیریت 
درست و شناسایی زنجیره ها امکان نقل و انتقال بدون 
کارمزد و در نتیجه کاهش هزینه های مالی بنگاه های 

تولیدی فراهم می شود.

اقتصادنیوز : معاون امور صنایع وزارت صمت در جریان 
مراسم افتتاح یک خط تولید ماشین لباسشویی با اشاره 
به رشــد 72 درصدی تولید لوازم خانگی گفت : عمق 
ســاخت داخل در صنعت لوازم خانگی پیشرفت خوبی 
داشته و در برخی محصوالت تا ۹۰درصد رسیده است.

به گــزارش اتفاقیه  به نقل از شــاتا؛ مهدی صادقی 
نیارکی با اشــاره به توســعه صنعت لوازم خانگی طی 
ســال های اخیر افزود: وضعیت این صنعت نســبت 
به ســال ۹6 که سال قبل از شــدید تحریم ها بوده ، 
روند مناسبی را پشت سر گذاشته و بیش از 37 درصد 

افزایش تولید داشتیم.
وی مهم ترین نکتــه در تولید لوازم خانگی را طراحی 
پلتفرم برشــمرد وگفت: در شــرایط کنونی به سمتی 
حرکت کردیم که شــرکت ها صاحب طراحی و پلتفرم 
شدند. در حال حاضر چند قطعه به داخلی سازی کامل 
باقــی مانده و می توان در قدم بعــدی به تولید داخلی 

 آن ها پرداخت.
معاون امورصنایع متوسط داخلی سازی لوازم خانگی را 
حدود 7۰ درصد برشــمرد و افزود:توسعه ساخت داخل 
در برخی اقــالم لوازم خانگی به بیــش از ۹۰ درصد 

می رسد.
صادقی نیارکی با تاکید بر توســعه و تعمیق ســاخت 
داخــل در صنایع راهبــردی تصریــح کرد:باید تولید 
کنندگان به سمت افزایش تولید، توسعه خوداتکایی و 

توسعه بازار حرکت کنند.
معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: برند های 
ملی ارزش و اعتبار هر کشــور هســتند. امروز شاهد 
افتتاح خط تولید کارخانه ای بودیم که در تعمیق ساخت 
داخل تالش موثری داشــته اســت. با این زیر ساخت 
و امکانات می توانیــم به زودی به مرحله صادرات هم 

ورود کنیم.
وی افزود: بخش عمده ای از مواد اولیه صنایع ما داخلی 
هستند. شرایط کشور ما این ویژگی را ایجاد کرده که 

مواد اولیه را از داخل کشور تامین کنیم.
معــاون امور صنایع در خصوص تامین مواد اولیه مورد 
نیازصنعــت لوازم خانگــی افزود: مطابق شــیوه نامه 
زنجیره تامین فوالد اقداماتی انجام شد تا شرکت های 
تولید خــودرو و لوازم خانگی به قیمــت پایه به ورق 
های فوالدی دسترسی پیدا کنند. تسهیالتی در زمینه 
تامین ارز انجام شــده و روش های متنوعی برای تولید 

کنندگان وجود دارد تا به راحتــی از منابع ارزی برای 
تامین مواد اولیه استفاده کنند.

صادقــی نیارکــی در خصوص برندهــای خارجی که 
کشــور را ترک کرده اند،گفت: مــا در وزارت صمت و 
در سیاست های کالن کشــور ، بازگشت بدون جبران 
مافــات برند های خارجی لوازم خانگی را بســیار بعید 
می دانم. باید ســرمایه گذاری مستقیم داشته باشند و 
زیان ایجاد شــده را جبران کنند. حتما حمایت از تولید 
کنندگان داخلی را خواهیم داشــت و از برند های ملی 
پشتیبانی  خواهیم کرد. امروز نیرو دانشی و زیر ساخت 
الزم را داریم پس دلیل برای ورود محصول نهایی به 

کشور وجود ندارد.
وی تصریــح کرد: بعد از ۹7 که برند های خارجی بازار 
ایران را ترک کردند کمی زمان گذشت تا این امکانات 
و زیر ســاخت توســط ســرمایه گذاران ایرانی مجدد 
بازطراحی شــود و سال ۹۸ به ســمت طراحی پلتفرم 
حرکت کردنــد و خالئی که در بازار وجود داشــت با 
تالش تولید کنندگان داخلی پوشش داده شد.به طوری 
کــه پایان ســال ۱4۰۰ باید به فکر توســعه صادرات 

خواهیم بود.

معاون اقتصادی رییس  جمهور؛
چک ها تا ۲0 اردیبهشت برگشت نمی خورند

 رییس سازمان امور عشایر ایران؛
کوچ ماشینی عشایر برای جلوگیری از شیوع کرونا اجباری شد

توافق تامین اجتماعی با بازنشستگان برای افزایش مستمری 1۴00

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد؛
ورود اوراق گام به بازار سرمایه، راهکاری برای تحقق شعار سال 1۴00

معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد؛
رشد 7۲ درصدی تولید لوازم خانگی

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اعالم کرد؛

مشارکت بخش خصوصی ایران در 
تامین تجهیزات جام جهانی 2022 قطر

رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
قطر گفت: بخشــی از وسایل ساختمانی 
و تجهیــزات مورد نیاز این کشــور برای 
برگزاری جام جهانی فوتبال 2۰22 توسط 

ایران تامین می شود.
عدنان موسی پور در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با بیان اینکه روابط سیاسی 
مناســبی میان ایران و قطــر وجود دارد، 
اظهار داشــت: در تجارت با این کشــور 
به اهداف مــورد نظر دســت نیافته ایم 
در صورتی که مــی توانیم روابط تجاری 

گسترده تری با یکدیگر داشته باشیم.
وی با اشــاره به برگزاری مسابقات جام 
جهانــی فوتبــال 2۰22 در قطر، تصریح 
کرد: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات 
مورد نیاز و وسایل ساختمانی برای آماده 

ســازی این کشــور برای برگزاری این 
بخش خصوصی  توســط  جهانی  رویداد 

ایران تامین می شود.
موســی پور با بیان اینکه بــرای پذیرش 
گردشگر نیز امکانات مورد نیاز قطر برای 
جام جهانی تا حد زیادی از ســوی ایران 
تامین شده است، خاطرنشان کرد: میزان 
تجارت دو کشور پیش از این بسیار اندک 
بود اما با توجه به شرایط فعلی این رقم به 

حدود 35۰ میلیون دالر رسید.
وی تاکید کرد: برای افزایش تجارت بین 
ایران و قطر مطابق پیش بینی ها تا یک 
میلیــارد دالر، نیاز به تعریــف مگاپروژه 

هایی در سطح سران دو کشور است.
بــه گفته رییس اتاق مشــترک بازرگانی 
ایــران و قطر، در صورتی که در ســطح 

کالن، توافقاتــی صورت نگیــرد و قطر 
در اولویت مبادالت تجاری قرار نداشــته 
باشــد، شاهد تغییر در روابط اقتصادی دو 

کشور نخواهیم بود.
موســی پور در خصوص برخی شایعه ها 
مبنی بر برگزاری بخشــی از جام جهانی 
2۰22 در جزیره کیش نیز گفت: طرح این 

موضوع اغراق آمیز است و صحت ندارد.
به گــزارش اتفاقیه به نقــل از  ایرنا، بر 
اساس اعالم گمرک در ۱2 ماه سال ۹۹ 
حجم تجارت خارجی ایران با همسایگان 
۸2 میلیــون و 535 هزار و 3۸۹ تن انواع 
کاال به ارزش 36 میلیارد و 5۰2 میلیون 
و 3۱5 هزار و ۸6۹ دالر بوده اســت که 
از این میزان ســهم صادرات محصوالت 
ایران به کشــورهای همسایه 67 میلیون 

و ۸4۱ هزارو 2۱3 تن برابر با 2۰ میلیارد 
و 357 میلیــون و 455 هزارو 2۱3 دالر 
بود که 6۰ درصد وزن و 5۸ درصد ارزش 
کل صــادرات غیرنفتی ایران به جهان را 

شامل می شود.
در ۱2 ماهه سال گذشته در مجموع ۱45 
میلیون و 7۰۰ هزار تن کاال به ارزش 73 
میلیارد دالر از مبادی کشور صادر و وارد 
شده است که سهم صادرات ۱۱2 میلیون 
تن به ارزش صادرات 34 میلیارد و 256 
میلیون دالر و سهم واردات 34 میلیون و 
4۰۰ هزار تن به ارزش 3۸ میلیارد و 4۰۰ 

میلیون دالر بوده است.
بیســت و دومین جام جهانی فوتبال در 
اواخر سال 2۰22 میالدی در قطر برگزار 

خواهد شد.
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سخنگوی حزب ندا: کاندیدای اختصاصی ما ظریف و خرازی هستند
سخنگوی حزب ندای ایرانیان گفت: کاندیدا های اختصاصی ما همچنان که قبال اعالم 
کردیم آقایان محمد جواد ظریف و صادق خرازی هستند. »شهاب طباطبایی«، سخنگوی 
حــزب ندای ایرانیان، در گفت وگو با برنــا با بیان اینکه اصالح طلبی این روز ها از جمله 
ســخت ترین کارهاست، شاید راحت ترین روش کنار کشیدن و انفعال باشد، گفت: جبهه 
اصــالح طلبان این روز ها در رقابت با براندازان خارجی و داخلی که هر دو باهم بر طبل 
ناامیدی می کوبند، باید یکی از ســخت ترین و حیاتی ترین کار های ممکن را انجام دهد. 
قانع کردن مردمـ  که اکثریت شان زیر بار سختی معیشت و فشار گذران روزمره زندگی 
بی انگیزه، خســته و به دلیل فعالیت رقبا و البته ناکارآمدی ها و بی تدبیری ها بی اعتماد 
شــده اندـ  باید صورت بگیرد. او اظهار کرد: در این مســیر هنوز امیدوار و معتقدیم فضا 
قابل تغییر است، هنوز عقالنیت و اراده و ظرفیت های فراوانی در جامعه امروز ایران برای 
اصــالح وجود دارد. اکثریت جبهه اصالحات هم معتقدند همچنان تنها راه اصالحات با 

همه محدودیت های پیش روی صندوق رای است.

نظر ابطحی درباره جریان فکری ظریف
محمدعلــی ابطحی، فعال معروف اصالح طلب معتقد اســت ظریف خــارج از جریان 
اصالحات نیست.ابطحی از اعضای دولت اصالحات با اشاره به نکات مثبت ظریف تاکید 
کرد، اگر ظریف نامزد شــود، قدرت اجماع ســازی باالیی دارد و همچنین می تواند بسیار 
رأی آور هم باشــد.وی در ادامه افزود از طرفی می دانیم پاشنه آشــیل اقتصاد، مشکالت 
سیاســت خارجی اســت و ظریف به دلیل آنکه تبحر ویژه ای در رفع مشکالت سیاست 
خارجی دارد، می تواند باعث بهبود اوضاع اقتصادی هم شود.ابطحی در بخش دیگری از 
مصاحبه خود گفت: مردم انتظار داشتند فردی که مورد حمایت آقای خاتمی بوده است، به 
مطالبات اصالح طلبانه جامه عمل بپوشاند، اما چنین نشد. از سوی دیگر وحدت افراطی ها 
با براندازها، آمریکا و اسرائیل، اصالح طلبان را تحت فشار قرار داد. وقتی هم آقای خاتمی 
می بیند هر کاری که می کند اعم از نامه نوشــتن، حرف زدن یا هر کنش دیگری فایده 
ندارد، می گوید دیگر از من توقع نداشته باشند، زیرا امکان کار برایم فراهم نیست. بسیاری 
از مردم از اصالح  کردن امور گذر کرده اند و می گویند چرا باید در انتخابات شرکت کنیم. 
لیدر اصالحات هم در این شرایط شاید محبوبیتش کم نشود، اما توقعات از او کم می شود.

امام: تاجزاده می خواهد مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کند
جــواد امام، رئیس کمیته ی اســتان ها در جبهه اصالحات ایران، درباره ی نامزد شــدن 
مصطفی تاجزاده در انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ به انصاف نیوز گفت: آقای تاجزاده 
به دنبال این است که مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کند.وی در پاسخ به این 
پرســش که برخی معتقدند، تاجزاده کاندیدایی است برای رد صالحیت شدن تا طیفی از 
اصالح طلبان بهانه ای برای تحریم انتخابات داشــته باشند، می گوید: اگر قرار بر تحریم 
بود، ایشــان عماًل نامزد نمی شدند، اینکه چقدر امکان تایید صالحیت ایشان وجود دارد، 
موضوع دیگری است. آقای تاجزاده در واقع سابقه ی سوئی، دزدی و اختالس که نداشته 
اســت. هیچ جرمی به جز فعالیت سیاسی هم مرتکب نشده و اتهام ایشان فقط سیاسی 
بود. او افزود: وقتی مدعی انتخابات آزاد هســتیم. وقتی کسی جرمی مرتکب نشده است، 
چه ایرادی دارد نامزد شود؟ ایشان حتی اگر امروز زندانی بود، باز هم می  توانست از داخل 
زندان کاندید شود. حق طبیعی او این بود که بیاید و ثبت نام کند. باید دید تا روز ثبت نام 
جمع بندی ایشان به چه صورت است، در حقیقت مردم باید تشخیص دهند که او صالحیت 
دارد یا خیر. اینکه دیگران بخواهند این حق را از او سلب کنند، یک موضوع دیگر است. 

اگر شــورای نگهبان او را تایید کند، جامعه خیلی خوشحال خواهد شد، چون شاهد تغییر 
رویکرد بزرگی از سوی شورای نگهبان خواهند بود و حق تعیین سرنوشت را به انسان ها 

می دهند و این مساله در قانون اساسی هم محترم شده است.

نماینده مجلس ششم: سید حسن خمینی هم کاندیدا شود، نمی تواند رای بیاورد
نماینده مجلس ششم شانسی برای اصالح طلبان در این دوره انتخابات ریاست جمهوری 
قائل نیست. آیتی معتقد است حتی اگر رئیس دولت اصالحات یا حتی سید حسن خمینی 
کاندیدا شــود هم رای نمی آورد.مهدی آیتی، نماینده دوره ششم مجلس در پاسخ به این 
که با انتشار فایل صوتی آقای ظریف فکر می کنید این امر به ضرر اصالح طلبان تمام می 
شود، گفت: انتشار یک فایل صوتی محرمانه یک کار غیراخالقی بود، از طرف هر کسی 
این اتفاق افتاده باشد یک کار مجرمانه است. از طرف هر کسی که اتفاق افتاده باشد، حتمًا 
باید دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کشور این موضوع را جدی رسیدگی کنند و ببینند 
چه کســانی باعث نشر این خبر شدند و این خبر را از حالت محرمانه به صورت عمومی 
درآوردند و بصورت خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان و رســانه های بیگانه شده است. وی 
ادامــه داد: باید نگاه کنیم به اینکه این نگاه محرمانه وقتی غیرمحرمانه درآمد یک جرم 
سیاسی، امنیتی است و باید درباره آن رسیدگی شود و این از نظر اخالقی در اخالق رسانه 
ای مردود است. وقتی کسی با یک رسانه ای صحبت و از آن رسانه تقاضا می کند، این 
مطالب باید برای ثبت در تاریخ بماند و آن رسانه آن خبر محرمانه را غیرمحرمانه کند، در 

نتیجه این کار غیراخالقی در ساحت و حوزه رسانه ای و ژورنالیستی اتفاق افتاده است.

واکنش عضو هیات رئیسه مجلس به اظهارات جهانگیری
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اگر دولت کارآمدی روی کار بود و امور کشور را در دست 
داشت، حتما می شد بودجه ای ضد فساد مصوب کرد، اما متاسفانه این دولت توان چندانی 
ندارد و بیم آن بود که حتی اصالحات خوب بودجه ای را هم در اجرا به تهدید تبدیل کند. 
»احمــد امیرآبادی فراهانی« در واکنش به اظهارات جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
در فضــای مجازی مبنی بر اینکه دیدید مجلس چه بر ســر بودجه آورد و آن را رد کرد، 
گرانی های ناشــی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده ایم چگونه این مصوبات را اجرا 
کنیم، گفت: مجلس الیحه بودجه ۱4۰۰ پر از فساد و تبعیض را تحویل گرفت و تا حدی 
که توان دولت اجازه می داد از آسیب های آن کاست و تبعیض ها را کاهش داد. عضو هیات 
رئیسه مجلس گفت: اگر آقای جهانگیری توان اجرای همین بودجه را هم ندارد، پس چرا 
در دولت هنوز مانده و می خواهد، حتی رئیس جمهور بشــود. نماینده مردم قم در مجلس 
تصریح کرد: اگر دولت کارآمدی روی کار بود و امور کشور را در دست داشت، حتما می شد 
بودجه ای ضد فساد مصوب کرد؛ اما متاسفانه این دولت توان چندانی ندارد و بیم آن بود 
که حتی اصالحات خوب بودجه ای را هم در اجرا به تهدید تبدیل کند. امیرآبادی فراهانی 
تاکید کرد: بودجه تصویب شده اصال در حد انتظارات نمایندگان مجلس نیست، اما بودجه 
۱4۰۰ متناسب با توان این دولت بی ثمر است و اگر آقای جهانگیری توان اجرای همین 
بودجه را هم ندارد، چرا در دولت هنوز مانده و می خواهد حتی رئیس جمهور بشود؛ بنابراین 
این دلیل محکمی است که مردم در 2۸خرداد امسال انتخاب متفاوتی برای تعیین دولت 

کارآمد داشته باشند.

پیش بینی نمازی از وضعیت اصولگرایان درصورت عدم کاندیداتوری رئیسی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره فعالیت های جریان اصولگرا گفت: اگر ابراهیم 
رییسی اعالم نامزدی کند، داوطلبان اصولگرا از انتخابات کنار می کشند و اگر نیاید رقابت 

جدی بین نامزدهای اصولگرا به وجود خواهد آمد. علی محمد نمازی روز شــنبه در گفت 
و گــو با ایرنا، دربــاره برخی خبرها در مورد معرفی محمد شــریعتمداری وزیر تعاون به 
عنوان گزینه حزب کارگزاران سازندگی ایران برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: از این 
موضوع بی خبرم و تاکنون حزب روی معرفی محسن هاشمی و محمدجواد ظریف اجماع 
داشته است و حتی اگر اسحاق جهانگیری بخواهد به این جمع اضافه شود، این موضوع 
را حزب بررسی می کند و جوانب را می سنجد. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه 
داد: اصالح طلبان مشکلی برای اجماع بر روی نامزد مورد نظر خود ندارند و همه نسبت به 
سازوکار نهاد اجماع ساز )جبهه اصالحات ایران( وفادارند. باید داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری ابتدا ثبت نام کنند و زمانی که اسامی اعالم شد، می توانیم روی نامزد مورد نظر 

اجماع کنیم.

هاشمی طبا: در اجماع همه اصالح طلبان روی جهانگیری تردید دارم
فعال سیاسی اصالح طلب درباره احتمال تایید صالحیت جهانگیری گفت: آقای جهانگیری 
در آن مناظره مباحثی را مطرح و در همان دوره نیز شــورای نگهبان صالحیت ایشان را 
تایید کرد. به نظر نمی رسد، اتفاق خاص جدیدی رخ داده باشد که احراز صالحیت ایشان با 
مشکلی یا مانعی مواجه باشد. اما در مورد اجماع روی ایشان تردید دارم. هاشمی طبا گفت: 
من در اینکه آقای جهانگیری را به عنــوان نامزد مورد اجماع تمام اصالح طلبان بدانم، 
کمی تردید دارم و این احتمال وجود دارد که فعال اجماع کامل در حمایت از ایشان نباشد.

ادعای عباسی: ۵ خرابکاری عمده در نطنز اتفاق افتاده است
رئیس کمیســیون انرژی مجلس در گفت وگویی تفصیلی جزئیات عملیات خرابکاری در 
نطنز را تشــریح کرد. فریدون عباسی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: در پانزده 
ســال گذشــته، پنج انفجار »بزرگ« در تاسیسات هســته ای نطنز رخ داده و به جز آن 
انفجار های کوچک هم انجام داده است. خرابکاری های صورت گرفته در نطنز نو و جدید 
اســت، ولی موضوع خرابکاری و استفاده از مواد منفجره در این تأسیسات برای اولین بار 
نیست؛ با مواد منفجره خیلی کوچک که در گیج های خأل یا سنسور هایی که میزان فشار 
کم را در ماشــین های ســانتریفیوژ اندازه گیری می کند و انفجار آن ماده که اندازه یک 
عدس بود موجب تخریب شــد که این خرابکاری ساعت 3۰ دقیقه بامداد روز ۱5 شعبان 
ســال ۱3۹۰ صورت گرفت. به گفته عباسی، بعضی از این انفجار ها در روز های نمادین و 

ایدئولوژیک مانند روز قدس و نیمه شعبان انجام شده است.

رهامی راهش را از جبهه اصالحات ایران جدا کرد
داوطلــب نامزدی انتخابات ریاســت جمهوری در اعتراض به رونــد ممیزی قبل از ثبت 
نام داوطلبان جبهه اصالحات ایران، خواســتار خــودداری این نهاد از معرفی او به عنوان 
یکی از نامزدهای این جبهه شــد. محســن رهامی داوطلب نامزدی انتخابات 2۸ خرداد 
ریاســت جمهوری روز شنبه در بیانیه ای ضمن اتخاذ روش فراجناحی و ملی برای کمپین 
خود، در واکنش به روند ممیزی قبل از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری جبهه اصالحات 
ایران، نوشت: اینجانب راه حل مشکالت کشور را برخورداری داوطلبان ریاست جمهوری از 
رویکرد ملی و فراجناحی برای حل مسائل و مشکالت کشور می دانم و با همین رویکرد 

ملی و فراجناحی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری اعالم آمادگی کرده ام.

پس لرزه های دستکاری بودجه ۱۴۰۰ در مجلس
احمد توکلی، درباره مباحــث اخیر پیرامون وقوع برخی تغییرات در جداول الیحه بودجه 

توســط رئیس مجلس گفت: اگر جهت گیری در تغییرات شــخصی یا حوزه ای باشد و یا 
به نفع اشــخاص حقوقی خاص باشد، حتما باید مواخذه شود. بهرام پارسایی، با اشاره به 
تغییــرات در جداول بودجه ۱4۰۰ در مجلس، گفــت: این اتفاق یک پدیده نادر در تاریخ 
مجلس شورای اسالمی بود که برای نخستین بار و به این شکل در نهاد قانونگذاری کشور 
رخ داد. متاسفانه در یک رفتار غیرمرسوم، بودجه ای که در سال ۹۹ مراحل تصویب و تایید 
نهایی شورای نگهبان را گذرانده، تغییر کرده و در این میان، عده ای به جای عذرخواهی و 

پاسخگویی، به بدترین شکل از این کار دفاع هم می کنند./ایلنا

واکنش عباس عبدی به شوخی وزیر ارتباطات در کارگروه فیلترینگ
عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب، در توئیتی به شوخی وزیر ارتباطات در کار گروه 
فیلترینگ واکنش نشان داد و نوشت: وزیر ارتباطات در اعتراض به کارگروه فیلترینگ به 
شوخی پیشنهاد فیلتر سایت پیوند ها را داده! نتیجه: 4 عضو موافق و یکی هم نوشته قبال 
فیلتر شده؟! درس مهم؛ محدود کردن اطالع رسانی یا فیلترینگ برای جلوگیری از آکاهی 

مردم است، ولی بیش از مردم خودشان در گرداب ناآگاهی خودساخته اسیر می شوند.

توصیه به ابراهیم رئیسی برای کاندیدا نشدن در انتخابات ۱۴۰۰
عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا گفت: به عقیده من، آقای رییسی تنها کسی 
اســت که می تواند اصالحات در قوه قضاییه را به عنوان امری حیاتی ادامه بدهد. بعد از 
خروج او از این قوه، اصالحات سخت تر و کندتر خواهد شد.شخصیتی مثل او قوه قضائیه 
را به خوبی می شناسد و امروز هم دارای این ایثار و فداکاری است که با همکاران لغزش 
کرده خود برخورد کند و این شــجاعت را داشــت که در مقابل آنها صف آرایی کند؛ این 
شــجاعت در مدیران گذشته کم رنگ تر بود. مصلحت کشور بیشتر در حضور او در قوه 

قضاییه است./برنا

قالیباف و نادران به دردسر افتادند
علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسالمی در رشته توئیتی تاکید کرد با توجه به محرز 
بودن تخلفات صورت گرفته شــده در بودجه ۱4۰۰ توسط عده ای معدود، بهترین اقدام 
رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده در مسیر صحیح و منطقی آن جهت عدم تکرار 

این تخلفات در سال های آینده است./ایلنا

ضربه اطالعات سپاه به گروه معاند هبوط ایران
سازمان اطالعات سپاه عاشورای آذربایجان شرقی در اطالعیه ای از متالشی شدن گروه 
معاند »هبوط ایران« توسط پاسداران گمنام امام زمان )عج( در آذربایجان شرقی خبر داد.

براســاس این اطالعیه، »هبوط ایران« گروهی است که از دی ماه ۹6 اعالم موجودیت 
کرد تا بتواند با استفاده از ظرفیت گروه های مختلف برانداز و موج سواری روی مشکالت 
صنفی و معیشــتی مردم، به زعم خود، براندازی در ایران را محقق کند.ســلطنت طلبان، 
اصلی ترین حامی این گروه بودند که با تکیه بر دولت های غربی و عربســتان برنامه های 
خود را در ایران اجرایی می کردند. در این اطالعیه آمده است، یکی از ترفندهای رسانه ای 
این جریان، اســتفاده از فریب خوردگان و عناصر داخل کشور برای فعالیت در شبکه های 
اجتماعی بود که این افراد با شکل و شمایل مختلف به خصوص در لباس نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران، جلوی دوربین حاضر می شدند و خود را یک نظامی جدا شده 
معرفی کرده و با قرائت بیانیه ها و فراخوان ها مردم را به شورش خیابانی دعوت می کردند.

میز خبر

فرهنگ رانندگی باارزش تر از مهارت رانندگی است

عکس روز

خشک شدن سد عبدل آباد 
بجنورد

 سد »عبدل آباد« بجنورد در زمستان از آب رودخانه های 
اطراف تغذیه می شــود تا در فصل کم آبــی، آب مورد 
نیــاز کشــتزارهای منطقــه را تامین کند امــا اکنون 
 به ســبب کاهــش نزوالت جوی خشــکیده اســت.

عکاس،مریم داورنیا


