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سرمقاله

آقا اجازه! 
شما قرارداد ایران با چین 

را خوانده اید؟؟
محمد هادی جعفرپور

شیوه برخورد برخی صاحبنظران سیاسی با توافق 
دولت با کشــور چین در قالب قرارداد موصوف به 
تفاهم نامه25ساله ایران و چین،آنچنان عامیانه و 
غیر کارشناسی اســت که تحلیل عامیانه فروش 
جزایر بــه چین یــا...در قیاس بــا ان تحلیل ها 

تخصصی تر جلوه می کند.
کاش کمی بیشــتر از آنچه ادعا می شود به آداب 
و رســوم ملی و اعتقادات مذهبی اهمیت داده می 
شد.از حکایت های آموزنده شیخ اجل مصلح الدین 
ســعدی شــیرازی تا احادیث و روایات معصومین 
ع می تــوان صدها مثال و نمونــه در نکوهش و 
مذموم بودن سخن گفتن راجع به چیزی که نمی 

دانیم،آورد.
امیر المومنین علی ع در نهج البالغه می فرماید:ال 
تقــل ما ال تعلم،بل ال تقل کل ما تعلم..چیزی که 
نمی دانی نگو،حتی بسیاری از چیزهایی را که می 

دانی بر زبان نیاور.
جامعــه ی ایرانــی پیش از درگیــری با ویروس 
کرونا،سالهاســت که با ویروس خطرناکی به نام 
بلدم و می دانم مبتالســت.مرض ناشــی از این 
ویروس موجب می شــود انسان خودش را آگاه و 
عالم به تمام علوم و مســلط بر کلیه امور سیاسی/

بداند.هنوز  و..داخلی و خارجی  اقتصادی/اجتماعی 
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احتمال برگزاری برنامه های ماه مبارک 
رمضان با رعایت پروتکل های بهداشتی

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان شمالی از احتمال 
برگزاری مراســم های ماه رمضان خبر داد و گفت: راه حل 
کنار آمدن با ویروس کرونا، این اســت که راهکاری اندیشه 
شده و با رعایت پروتکل ها برنامه متناسب با شهرهای زرد، 

نارنجی و قرمز اجرا شود.
حجت االسالم والمســلمین حمیــد رفیعــی در گفت وگو با 
خبرنــگار فارس در بجنورد اظهار کــرد: با نظر به فرمایش 
مقام معظم رهبری در ســال گذشته در مورد شب های قدر 
که تأکید ویژه ای برهماهنگی ســتاد ملی مبارزه با کرونا و 
کارشناســان دینی در خصوص تعطیلی مساجد و مراسم ها 
داشتند، نشان دهنده دغدغه ایشــان در مورد احیای مراسم 

مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی است.
وی گفت: آســان ترین راه در هنگام مواجهه با مسئله پاک 
کردن صورت مسئله اســت اما باید به مضرات و آسیب های 

تعطیلی مساجد و مراسم لیالی قدر دقت شود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اســالمی خراسان شمالی تصریح 
کــرد: راه حل کنار آمدن بــا ویروس کرونا این اســت که 
راهکاری اندیشه شده و با رعایت پروتکل ها برنامه متناسب 

با شهرهای زرد، نارنجی و قرمز اجرا شود.
حجت االســالم رفیعی بیان کرد: به زودی در ستاد کرونای 
اســتان این مباحث مطرح شــده و پس از تعیین و تصویب 
اســتاندار، نماینــده محترم ولی فقیه و اعضای ســتاد کرونا 

برنامه ها را پیگیری خواهد شد.

توزیع ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم بین 
نیازمندان استان در ماه مبارک رمضان

 مدیرکل کمیته امداد خراسان شــمالی از توزیع 500 هزار 
پرس غذای گرم بین نیازمندان طی ماه مبارک رمضان خبر 

داد. 
مجید الهی راد به اجرای طرح رزمایش و مواســات اشــاره 
کرد و گفت: هم اکنــون اقدامات اولیه اجرای این رزمایش 
در ماه رمضان در حال انجام اســت و طی پیش بینی انجام 
شــده بیش از 500 هزار پرس غذای گــرم بین محرومان 

توزیع می شود.
وی اطعــام نیازمنــدان و توزیع ســبد های معبشــتی را از 
مهمترین برنامه های ماه مبارک رمضان توســط این نهاد 
عنوان کرد و  از مراکز نیکوکاری به عنوان ظرفیتی مهم در 
جهت استفاده از کمک خیران برای تهیه بسته های معیشتی 
نیازمندان نام برد و افزود: در ماه مبارک طی دو مرحله توزیع 
ســبد های معیشــتی را نیز در برنامه داریم که مرحله اول 
آن به مناســبت میالد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن 

مجتبی)ع( انجام می شود.

هیچ کمبودی در تامین اقالم اساسی 
مورد تقاضای صنوف استان وجود ندارد

رییس سازمان صمت خراسان شمالی گفت: در استان اقالم 
غذایی مورد تقاضا برای ماه مبارک رمضان در انبارها ذخیره 
شده است وبرای تامین اقالم غذایی ویژه ماه رمضان برای 

استان هیچ کمبودی وجود ندارد.
به گزارش اتفاقیه حسین حاجی بگلو با بیان اینکه تمام اقالم 
اساسی برای ماه مبارک رمضان از جمله خرما، برنج، روغن 
و مرغ تامین شــده اند که پس از تعیین نــرخ آنان در بازار 
توزیع خواهند شد، اظهارداشت:برای ماه رمضان امسال 300 
تن خرما تامین شــده است که پس از نرخگذاری در کمیته 

نرخگذاری استان در بازار توزیع می شود.
حاجی بگلو عنوان کرد: برای ماه رمضان امســال 400 تن 
برنج هندی، 350 تن شکر، 302 تن روغن صنف و صنعت، 
802 تن روغن خانوار، 31 تن گوشــت قرمز و هزار و 800 
تن مرغ توزیع روزانه 60 تن  تامین شــده اســت که توزیع 

خواهند شد.
رییس ســازمان صمت خراسان شمالی خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر در انبارها ســهمیه شــکر، روغن خانوار و روغن 
صنوف و آرد برای پاسخ به نیاز صنوف و خانوار موجود است.

سرمقاله

جوهر چاپ قرارداد موصوف به قرارداد25ساله ایران و چین 
خشک نشده که همگان در قامت کارشناسان خبره پیرامون 
آثار منفی و مثبت این قرارداد قلم فرسایی کرده،باد در غبغب 
انداختــه با لحن و کالمی متفکرانه راجــع به آثار قراردادی 
حرف مــی زنند که هیچ ماده و تبصــره ای از آنرا ندیده و 

نخوانده اند!
نگرانی قاطبه ی ملت نسبت به آینده ی کشور پس از انعقاد 
چنین قراردادی حق طبیعی ایشــان است اما نکته ی قابل 
تامل اظهارات افرادی اســت که در دایره حاکمیت صاحب 
منصب بوده یا هســتند.اگر عامه ی مردم از ســر دلسوزی 
ولو ناآگاهانــه کالمی به زبان می آورند حرجی بر ایشــان 
نیست،مشــکل آنجا ســت که برخی افراد مرتبــط با عالم 
سیاســت نه از ســر دلســوزی بلکه صرفا در قامت مخالف 
سیاست های دولت بی خیال منافع ملت آگاهانه یا جاهالنه 
در انتظار موج ســواری های سیاســی بوده بدون توجه به 
کارشناسانه  غیر  و...اظهارنظرهای  تبعات سیاسی-اقتصادی 
ی خویش، صرفا به عشق شهرت بیشتر یا منفعت جناحی-

شــخصی و...ولو علیرغم باور قلبی خویش با هر اقدام دولت 
مخالفت می کنند.خاصه این ایام متصل به روزهای انتهایی 
دولت و آغاز رقابــت های جناحی در انتخابات آتی  فرصت 
را مغتنم دانســته،در کمین اخبار و حــوادث مرتبط با جناح 
مخالف نشسته تا هر چه دل تنگشان می خواهد بگویند ولو 

به ضرر منافع ملی!
آنــان که بر طبل مخالفــت با چنین توافقی مــی کوبند از 
سال94تا به امروز کجا تشریف داشتند؟اهالی عالم سیاست 
بهتر از عامه مردم از ســرآغاز چنین توافقی درســال94آگاه 
هســتند و چنانچه نقد و ایرادی بســان آنچه از قول ایشان 
در رســانه ها منتشر می شود وجود داشته چرا طی چند سال 
گذشته ســکوت اختیار کرده،هیچ واکنشی نسبت به چنین 
موضوعی نشــان نداده اند؟اگر عدم دسترسی به متن تفاهم 
نامــه را بهانه عدم اظهار نظر خویش می دانید این ســوال 
مطرح اســت که مگر امروز که با چنین توافقی مخالفت می 

کنید،متن تفاهم نامه را دیده یا خوانده اید؟
اظهار نظر راجع به توافق دولت ایران با چین،پیش از اشراف 
کامل بر بند به بنــد قرارداد موصوف،حکایت همان مثل ها 
و توصیه های مذهبی اســت که تا چیزی را نمی دانید راجع 
به آن حرفی نزنید و این تکلیفی اســت که قبل از عامه ی 
مردم  می بایست توسط اهالی سیاست و حاضرین در دایره 

حاکمیت رعایت شود.
وکیل دادگستری

رئیس جمهور آینده باید توانایی تشکیل 
دولت جوان انقالبی را داشته باشد

گفت:  شمالی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
تولیدات  در  خود  امت  به  جمهورباید  رئیس 
و  باشد  داشته  ایمان  آن ها  به  کار  سپردن  و  کشور 

نگاهش تنها به بیرون نباشد.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازخبرگزاری فارس از بجنورد، 
حجت االسالم و المسلمین نوری در خطبه های مجازی 
نماز جمعه این هفته شهرســتان بجنــورد به موضوع 
انتخابات و مانع زدایی پرداخت و اظهار کرد:در انتخابات 
2 مسأله مورد توجه است که یکی مشارکت و بعد از آن 

انتخاب اصلح است. 
امام جمعه بجنورد با بیــان خصوصیات انتخاب اصلح 
افزود: شــرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی، قانونی 

و عرفی اســت که امامین انقالب شــاخصه  های آن را 
نام برده اند، رئیس جمهور باید کارآمد، توانمند، پرانرژی 
باشــد چرا که تمام مسؤولین کشــور زیر نظر وی کار 

می کنند.
نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی ضمن اشاره به 
اهمیت جایگاه ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: باید 
کســی توسط مردم انتخاب شود که بتواند دولت جوان 
انقالبــی و حزب اللهی مورد نظر رهبری را ایجاد کند و 
مشــکالت عدیده ی پیش پای مــردم را بردارد، فریب 
نیرنگ های دشــمن را نخورد و به تــوان داخلی خود 
اعتماد داشته باشد. حجت االسالم نوری گفت: رئیس 
جمهور باید به امت خود در تولیدات کشــور و سپردن 

کار به آن ها ایمان داشــته باشد نه اینکه نگاهش فقط 
به بیرون باشــد. وی در ادامه راه حل مشکالت جوانان 
را توجه به شــعار امسال دانســت و تأکید کرد: اگر در 
تولید قدرتمند شویم تحریم ها بی اثر خواهد شد و دیگر 

دشمن به دنبال تحریم ما نخواهد بود. 
امــام جمعه بجنورد تصریح کرد: در حال حاضر موانعی 
در مسیر تولید وجود دارد که برخی از آن شامل واردات 
بی رویه کاالهای لوکس و غیرضــروری با ارز دولتی، 
واردات کاالیی کــه موجب تعطیلــی تولیدات داخلی 
می شود، عدم تسریع در رسیدن کاالی وارداتی به دست 
مصرف کننده، بلوکه شــدن کاالها در انبار و کشتی ها 

و بعضا فاسدشدن آن ها که نیاز به تدبیر جدی دارد.

دبیر ستاد انتخابات استان و مدیر کل سیاسی انتخابات 
و تقسیمات کشوری استانداری خراسان شمالی گفت: 
درچهــار روز اول،2322 نفر از داوطلبــان انتخابات 

شوراهای روستا و عشایر برای ثبت نام اقدام کردند.
 به گــزارش اتفاقیه، هادی رجایی نیــا با بیان اینکه 

از تعــداد فوق ثبت نام 2216 نفر تایید نهایی شــده، 
افزود:از بین ثبت نام شــدگان نهایی 2104 نفر مرد و 
112 نفر زن را تشــکیل می دهند که 648 نفر دارای 
ســابقه عضویت در شــورا و 1568 نفر فاقد ســابقه 

عضویت در شورا هستند. 

وی خاطرنشــان کــرد: در شهرســتان بجنورد 340 
نفر، شــیروان 460 نفر ، اســفراین 4۷۷ نفر ، مانه و 
ســملقان 353 نفر ، رازوجــرگالن 281 نفر ، فاروج 
 206 نفــر، جاجــرم 69 نفر و گرمه 30نفــر ثبت نام

 کرده اند. 

رییس کل دادگســتری خراســان شــمالی گفت: 
ســه تخلف انتخاباتی مربوط به سیزدهمین دوره 
انتخابــات رییــس جمهــوری و ششــمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در این استان ثبت 

شد.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
دادگستری خراسان شمالی، حجت االسالم اسداهلل 
جعفری در ستاد پیشــگیری از تخلفات انتخاباتی 
اظهار داشــت: چنانچه در ایــن دوره کاندیداها یا 
هواداران آنها بخواهند در فضای مجازی یا حقیقی 
بر سالمت انتخابات خدشه  وارد کنند، بدون شک 
ستاد  استانی پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرائم 
انتخاباتــی در تمامی مراحل بــا مصادیق مربوطه 

برخورد قانونی خواهد کرد.

وی افزود: همچنین برابر قانون به افعال مجرمانه 
بطور دقیق و بر اساس رسیدگی های قضایی عمل 
می شــود و  در این زمینه شعب ویژه  نیز دراستان 
تشکیل و قضات آن نیز تعیین شده به گونه ای که 
به صورت فوق العاده و خارج از نوبت به این پرونده 
ها رسیدگی می شود و نتیجه اقدامات آن به مردم 

اعالم  و اطالع رسانی خواهد شد.
حجت االســالم جعفری یادآور شــد: بدون شک 
می توانیم با بکارگیــری ظرفیت ها و همکاری و 
انســجامی مثال زدنی، شــاهد برگزاری انتخاباتی 
ســالم و بدور از هرگونه تخلف و ایرادی باشیم که 
در تراز جمهوری اســالمی  و همچنین در شــأن 

مردم والیی و انقالبی باشد.
وی انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسالمی را 

نشــان جمهوریت ، خداباوری، مردم باوری و خود 
باوری دانست و خاطرنشــان کرد: انتظار می رود 
مــردم بگونه ای در این انتخابات مشــارکت کنند 
و مدیریت ها و نظارت هــا نیز  به نحوی فعاالنه 
صورت پذیرد که با حضور پرشــور مردم حماســه 
سیاســی دیگری در کارنامه انقالب اسالمی ثبت 

شود.
رییس کل دادگســتری استان با اشــاره به بیانات 
رهبری، ســالمت ، امنیت و مشــارکت حداکثری 
مــردم را به عنــوان مهمترین  اصــول انتخاباتی 
دانست و افزود: نظام اسالمی ایران جزو نادر ترین 
کشورهای دنیا در حوزه  تحقق دموکراسی و مردم 
ساالری دینی اســت که باید تالش کنیم به هیچ 
عنوان به این اصول و مبانی خدشه ای وارد نشود.

 استاندار خراسان شمالی از تحقق تفاهم نامه امضایی 
بــا معاون علمی و فناوری رییــس جمهور خبر داد و 
گفت:به زودی با سفر دکتر ستاری به خراسان شمالی 

طرح های متعددی به بهره برداری می رسد.
 به گزارش اتفاقیه، محمد علی شــجاعی در جلســه 
بررســی روند اجرایی تفاهم نامه امضایی اســتان با 
معاونت علمی ریاســت جمهوری افــزود: تمام پروژه 
های این تفاهم نامه ها که به ارزش 550میلیارد ریال 

است باید در یک فاز مورد بهره برداری قرار گیرد. 

وی با مطلوب ارزیابی کردن میزان پیشــرفت پروژه 
های پارک علم و فناوری اســتان خاطرنشان کرد: در 
زمان سفر دکتر ستاری به استان باید تمام این پروژه 

ها به بهره برداری برسد. 
شجاعی تاکید بر ساخت هشت پژوهش سرای دانش 
آموزی در شهرستانها نیز داشــت و از عدم پیشرفت 
طرح اصالح به نژادی دام از جهاد دانشــگاهی گالیه 
کرد و افزود: مسیر اعتبارات از سوی جهاد دانشگاهی 
مشــخص نشــده و ایــن کوتاهی از ســمت جهاد 

دانشگاهی بوده است.
 گفتنی اســت حمایت از مراکز رشد واحد های فناور؛ 
حمایت از ســاخت و ساز پردیس فناوری ؛ حمایت از 
طرح های به نژادی دام جهاد دانشــگاهی؛ حمایت از 
بهسازی فضاهای در اختیار سیدمانی؛ تجهیز پژوهش 
سراهای دانش آموزی در تمام شهرستانها و راه اندازی 
پایگاه صادرات با ترکمنســتان و قفقاز مهم ترین این 
پروژه هاســت که در ســالهای 98 و 99منعقد شده و 
عمده این اعتبارات تخصیص یافته و جذب شده است.

فرمانده نیروی انتظامی خراســان شمالی از جریمه 
28۷ راننده در این استان به علت عدم رعایت منع 
ترددهای کرونایی طی 24 ساعت روز 19 فروردین 

خبر داد.
سردار علیرضا مظاهری در گفت و گو با ایسنا گفت: 
از این تعــداد 2۷0 راننده جریمه 200 هزار تومانی 
در داخل شــهرها و 1۷ مورد نیز جریمه 500 هزار 

تومانی شده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه شهرستان در 
خراسان شمالی در وضعیت قرمز و چند شهرستان 

نیز در وضعیت نارنجــی قرار دارند، اظهارکرد: منع 
ترددها در داخل شــهر و در جاده های این استان 

آغاز شده است.
مظاهــری افــزود: از مــردم درخواســت داریم تا 
محدودیــت های اعمال شــده را رعایــت کنند تا 
ماموران نیروی انتظامی مجبــور به جریمه آن ها 

نشوند.
وی در ادامــه از صنوف نیز درخواســت کرد تا در 
رعایت محدودیت های اعمال شده برای آن ها نیز 
همکاری الزم را با نیروی انتظامی داشــته باشند تا 

مجبور به پلمپ واحد صنفی نشویم.
فرمانده نیروی انتظامی خراســان شمالی ادامه داد: 
منع تردد در شهرها از ساعت 22 تا سه صبح است 
و تردد برای پالک های غیر بومی فقط از مســیر 

کمربندی امکان پذیر خواهد بود.
وی بیان کرد: در شــهرهایی کــه کمربندی وجود 
ندارد مســیرهای مشــخصی برای تــردد پالک 
غیربومی در نظر گرفته شده است که خودروها فقط 
از این مســیر تردد می کنند و اجــازه توقف را نیز 

ندارند که در غیر این صورت جریمه خواهند شد.

مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس خراسان 
شــمالی گفت: 62 مدرسه خشــتی و سنگی استان با 
ســاخت 160 کالس درس که برای اجرای آن بیش 
از 340 میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده است در سال 

گذشته برچیده شد.
امین فالح در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
از مجموع این فضاهای آموزشــی 45 مدرسه با 122 
کالس درس مربوط به مدارس خشــتی و گلی  و 1۷ 

مدرسه با 38 کالس درس نیز مدارس سنگی است.
وی  گفــت: با وجود ســاخت این تعداد مدرســه در 
استان، هم اکنون 36 درصد کالس های درس استان 

نیازمند مقاوم سازی بوده و ۷6 درصد دیگر نیز نیازمند 
تخریب و باسازی است.وی درادامه گفت: سه استخر 
دانش آموزی که در مجموع با گستره سه هزار و  400 
مترمربع که ۷0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است تا 

پایان امسال  به بهره برداری می رسد.
وی گفت: برای بهــره برداری این اســتخرها 120 

میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.
فالح در خصوص مرکز پژوهشــی بجنورد نیز گفت: 
این مجموعه آموزشــی در زیربنــای هزار و 800 متر 
مربع در حال ســاخت اســت که با هزینه ۷0 میلیارد 

ریال تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس خراسان 
شــمالی گفت: کلنگ زنی 2 پروژه آموزشی هرکدام 
جداگانه 15 کالســه در شهر بجنورد نیز سال گذشته 
انجام شــد و برای ساخت این فضاهای آموزشی 250 
میلیارد ریال مصوب شده است که تاکنون 80 میلیارد 

ریال آن اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین یک فضای آموزشــی 9 کالسه  
با زیربنای هزار متر مربع در حاشــیه شهر بجنورد  با 
مشارکت خیران مدرسه ساز در دست ساخت است که 
با در نظر گرفتن 50 میلیارد اعتبار تا پایان سال مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.

معاون مســاوات و تعهدات بیمه ای اداره کل تامین 
اجتماعی خراســان شــمالی گفت: که با اجرای طرح 
همسان ســازی ، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 

این استان  افزون بر 2.5 برابر افزایش یافت.
الهام محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با 
اجرای این طرح میانگین دریافتی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی اســتان خراسان شمالی به حدود 43 
میلیون ریال در ماه رسید و این درحالیست که تا پیش 
از اجرای این طرح میانگین دریافتی این بازنشستگان 
حــدود 16 میلیون ریال بود.وی اضافــه کرد : طرح 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی 
دردو پروســه زمانی مردادماه و اسفندماه سال گذشته 

)99 ( انجام شــد و تمام 19 هزار و 500 بازنشســته 
تامین اجتماعی  این استان از مزیت های این همسان 
سازی برخوردار شــدند.معاون تامین اجتماعی استان 
خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در حالی دولت طرح 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد که به 
دلیل شــرایط تحریم با مشــکالت و تنگناهای مالی 
شــدید مواجه بود، و با این وجــود حقوق ها دو برابر 

بیشتر شد.
 پرداخت ماهانه ۷۵ میلیارد تومان حقوق به 

بازنشستگان 
محمــدزاده گفت : در حال حاضــر تامین اجتماعی  
استان ماهانه ۷5 میلیارد تومان حقوق  به مستمری 

بگیــران خود پرداخت می کند و این در حالیســت 
کــه تا قبل از اجرای قانون همســان ســازی این 
پرداختی ماهانه 32 میلیارد تومان بود.وی با اشــاره 
به این که تا پیش از اجــرای این قانون 60 درصد 
از بازنشســتگان حداقل بگیر بودند اظهارداشــت : 
همسان ســازی حقوق بیشتر افزایش مالی را برای 
این حداقل بگیران به دنبال داشــت به گونه ای که 
هر بازنشســته با 30 سال سابقه اکنون حدود چهار 
میلیــون و 300 هزار تومان دریافتی دارد.محمدزاده 
اضافه کــرد: در صورتی که دســتورالعمل جدید یا 
اصالحیه ای در این خصوص برای استان ارائه شود، 

اصالحات انجام خواهد شد.

با توجه شرایط موجود حاکم بر کشور مشاغل گروه 
یک می توانند در شهر های قرمز فعالیت داشته باشند 

و مشاغل گروه دو، سه و چهار حق فعالیت ندارند.
به گزارش اتفاقیه، مشــاغل گروه یک هم که اجازه 
فعالیت دارند مشــاغل ضروری مانند سوپر مارکت 
ها، فروشگاه های زنجیره ای، داروخانه ها، مطب ها، 

بیمارســتان ها، تعمیرگاه ها و سایر مشاغلی هستند 
که تامین کننده مایحتاج ضروری مردم خواهند بود.

این تعطیلی سراسری از امروز در سطح کشور اعمال 
می شــود و به گفته سخنگوی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، بعــد از این تاریخ ارزیابی های الزم نشــان 
دهنده ادامه داشتن یا نداشتن تعطیلی ها خواهد بود.

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان شمالی 
گفت: برنامه ریزی شده است که برای ماه رمضان 
امســال هزار و 608 تن مرغ گوشتی از واحدهای 
مرغداری استان های خراســان شمالی و گلستان 

تامین و توزیع شوند.
به گزارش اتفاقیه عبداهلل یوسفی اظهار کرد: برنامه 
ریزی شــده است تا برای ماه رمضان امسال از 22 
فروردین ماه جاری تا 22 اردیبهشت ماه آتی، بیش 
از هــزار و 608 تن گوشــت مــرغ  روزانه 60 تن 

گوشت مرغ در بازار استان توزیع شود.
وی با بیان اینکــه قیمت مرغ در ماه رمضان ثبات 
خواهد داشت، یادآور شد: بر اساس مصوبه قرارگاه 
ســاماندهی مرغ کشــور، قیمت مرغ زنده در درب 
کشــتارگاه برای هر کیلو 1۷ هــزار و 100 تومان، 
قیمت عمده فروشــی مرغ در درب کشتارگاه برای 
توزیع 23 هزار و 300 تومان، قیمت مصرف کننده 
مــرغ گرم 24 هــزار و 900 تومــان و قیمت مرغ 
منجمد 19 هزار و 800 تومان نرخ گذاری شده اند.

وی همچنیــن افزود: بر اســاس مصوبــه قرارگاه 
ساماندهی مرغ کشــور، دوره پرورش مرغ گوشتی 
از 45 روز به 50 روز افزایش خواهد یافت که برای 
پنــج روز اضافه دوره، نهاده های ذرت و کنجاله به 

صورت مشوق در اختیار مرغداران قرار می گیرد.
رییس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در 
ادامه درباره میزان مصرف گوشــت مرغ در استان 

نیز اظهار کرد: در اوایل بهار 99 که شــیوع بیماری 
کرونا آغاز شــده بود، میزان مصرف روزانه مرغ در 
اســتان 30 تا 35 تن بود، با این وجود، پس از رفع 
محدودیت های اعمال شده به علت بیماری کرونا، 
میزان مصرف روزانه مرغ در اســتان روزانه به 45 
تن، در بهمن ماه 99 روزانه به 50 تن، در اسفند ماه 
99 روزانه به 60 تن و در 30 اســفندماه 99 روزانه 

به 150 تن رسید.
وی یادآور شد: خراسان شمالی از جمله استان هایی 
بود که موفق شد تامین و توزیع مرغ با نرخ مصوب 
را در بازار اســتان در زمانیکه بازار مرغ کشور دچار 

التهاب شده بود را مدیریت و کنترل کند.
وی در بخش دیگری از ســخن خــود درباره تعداد 
واحدهای مرغداری اســتان و توسعه این صنعت در 
استان نیز بیان کرد: در حال حاضر در سطح استان 
101 واحــد مرغداری دارای پروانــه بهره برداری 
وجــود دارد که 88 واحد آن فعال هســتند و مابقی 
به علل مختلف تعطیل شده اند که درصدد هستیم 
تــا دوباره این واحدهای غیر فعــال به چرخه تولید 

بازگردند.
وی خاطر نشان کرد: میزان تولید مرغ گوشتی این 
واحدها در ســال 92 هفت هزار و 608 تن بوده که 
در پایان ســال 99 به 18 هزار و 500 تن رسید که 
تولید مرغ گوشــتی در اســتان طی این مدت 2.4 

برابرافزایش داشته است.

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی سطح زیر کشــت محصول پیاز استان را در 

سال زراعی جاری هزار و 800 هکتار عنوان کرد.
پژمان شــهابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: 
در حالی که کشاورزان استان در سال زراعی گذشته 
ســه هزار و 500 هکتار پیاز کشت کرده بودند که از 

این اراضی 160 هزار تن محصول برداشت کردند.
وی گفت: بیشــتر پیازهای برداشت شده در انبارها 
نگهداری می شــد که به علت نبود مشــتری فاسد 
شــد و حتی برای مصرف دام نیز مورد استفاده قرار 

نگرفت.
وی با بیان اینکه  امسال برخی از کشاورزان استان 
به ســمت و سوی کشــت پیاز قرمز رفته اند اظهار 

داشــت: البته آماری از سطح زیر کشت پیاز قرمز در 
استان نداریم.

وی افزود: کشــور هند بخشــی از نیاز پیاز خود را 
از ایــران تامین می کند که ذائقــه آنان نیز پیاز تند 
و قرمز اســت که بعضا برخی از کشــاورزان که به 
صادرات محصول خود فکر می کنند این نوع رقم را 
امسال کشت کرده اند.وی ارزش پیاز تولیدی استان 
را در سال گذشــته هزار و ۷00 میلیارد ریال عنوان 
کــرد و افزود: در برخی از ســال ها این محصول با 
قیمت بسیار مناسبی به فروش می رسد که پارسال 
نیز هر چند اوایل ســال ایــن وضعیت بر وفق مراد 
کشــاورزان بود اما در ماه های پایانی هر کیلوگرم 

پیاز کمتر از 20 هزار ریال فروخته شد.

مدیر کل غله وخدمات بازرگانی خراســان شمالی از 
جذب بیش از 55 درصد تســهیالت اختصاص یافته 
در جهت بهســازی، نوسازی و ســرمایه در گردش 
نانوایان در ســطح خراسان شمالی در سال 99 خبر 

داد .
ســید جالل موســوی در گفت و گو با ایسنا گفت: 
با احتســاب پرداخت 9 میلیارد و 120میلیون تومان 
تسهیالت به تعداد 228 واحد نانوایی طی سال 99، 
افزون بر 55 درصد از مقدار تســهیالت اختصاص 

یافته به خراسان شمالی جذب شده است .
وی افزود: جهت گیری این تســهیالت در ســال 

جاری بیشتر به ســوی تهیه ابزار وادوات فرآوری و 
تهیه خمیر و ماشین آالت پخت در جهت ارتقاء روز 
افزون کیفیت نان وهمچنین کاشی وسرامیک محل 
نانوایی، شیشه ســکوریت و خرید دوربین حفاظتی 
در راستای افزایش بهداشت و رعایت پروتکل های 

بهداشتی محل فعالیت خبازی های استان است.
وی گفت: در سال 99 برای تعداد 410 واحد نانوایی 
مجموعا 16 میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیالت 
با نرخ 15 درصد در نظر گرفته شده بود که هر واحد 
می توانست تا ســقف 40 میلیون تومان از این وام 

بهره مند شود .

مدیرمنطقــه دو شــهرداری بجنــورد گفت: طرح 
تخریــب خانه های فاقد ســکونت که محل تجمع 

اراذل و معتادین شده است در بجنورد ادامه دارد.
نقیب افزود: با حضور کارشناسانی از مراجع قضایی 
و نظارتــی و عوامــل اجرایی شــهرداری ، 4 ملک 
شناسایی شده در شهر که فاقد شرایط سکونت بوده 
و افراد معتاد درآنها تردد می کردند ، با حکم قضایی 
تخریب شــد.وی گفت: این اقــدام در ادامه اجرای 

طرح خدمات شــهرداری درســاماندهی به محالت 
شهر و ایجاد امنیت  ودرراستای ایمن سازی محالت 
از خطــر معتادین و اراذل که برای ســاکنین انجام 
می گیرد.نقیب افزود: شناسایی امالک فاقد سکونت 
با حضورعوامل شــهرداری و قضایی شهرستان در 
محالت مختلف شــهر انجام می گیرد و درادامه با 
اخذ دستور مســتقیم دادستانی شهرستان ، عملیات 

تخریب این اماکن اجرا می شود.

طی چهار روز رقم خورد؛

ثبت نام ۲۳۲۲ نفر برای انتخابات شوراهای روستا و عشایر استان

سه تخلف انتخاباتی در خراسان شمالی شناسایی شد

بهره برداری از چند طرح با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در استان

طی ۲4 ثبت شد؛

جریمه ۲۸۷ راننده در استان به علت سرپیچی از محدودیت ترددهای کرونایی 

۶۲ مدرسه خشتی و سنگی در خراسان شمالی برچیده شد

همسان سازی،حقوق بازنشستگان خراسان شمالی را ۲.۵ برابر افزایش داد

طغیان کرونا در شهرها؛

 اعمال۱۰ روز تعطیلی سراسری 

 تامین ۱۶۰۸ تن گوشت مرغ ویژه ماه رمضان
 در استان

کشت پیاز در خراسان شمالی ۵۰ درصد
 کاهش یافت 

جذب بیش از ۵۵ درصد تسهیالت برای بهسازی و 
نوسازی نانوایی های استان

تخریب خانه های کاهگلی تجمع معتادان دربجنورد
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تسنیم نوشــت: معاون قضایی دادستان کل کشور 
در پاسخ به ســوالی در خصوص برگشت شرکت 
ال جی و سامســونگ به بازار لوازم خانگی ایران 
گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها 
گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی دهیم این 

نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.
سعید عمرانی ، با تاکید بر اینکه اگر مبارزه جدی 
با قاچاق نداشته باشــیم صنایع کشور در معرض 
خطر قــرار خواهند گرفت، گفت: یکی از موانع بر 
سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق است. درحال 
حاضــر نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در هر 
بخشــی که مشــابه داخلی آن وجود داشته باشد 
اجــازه واردات نخواهیم داد و در صورت اقدام در 
این خصــوص، عامالن تحت تعقیب قضایی قرار 

خواهند گرفت.
معاون قضایی دادســتان کل کشــور در پاسخ به 
ســوالی در خصوص برگشت شــرکت ال جی و 
سامســونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشــاره 
به سیاســت های اقتصاد مقاومتــی گفت: این دو 
شرکت در شــرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و 
در حوزه قضایی ما اجازه نمی دهیم این نوع شرکت 

ها بخواهند به کشــور بیایند و به طور حتم امکان 
فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد 

داشت.
وی افزود: صنعت لــوازم خانگی و خودرو یکی از 
شــاخص های صنعتی بودن هر کشــور است که 
نشان دهنده درجه پیشــرفت هر کشور محسوب 

می شود.
عمرانــی با بیان اینکــه تولیدکننــدگان ایرانی با 
طراحی، مهندســی، ساخت، قالب زنی، قطعه سازی 
در حــوزه لــوازم خانگی به پیشــرفت های خوبی 
رســیده اند، گفت: اگر برند محصوالت ایرانی را با 
یک برند معروف خارجی تغییر دهند قطعا باورمان 

می شود که این محصول خارجی است.
وی ادامه داد: سیاســت های اقتصــاد مقاومتی بر 
این مبناست که در شــرایطی که دشمن ناچار به 
عقب نشینی شــده، به خطرانداختن دستاوردهایی 
که در دوران تحریم حاصل شــده، اقدامی نادرست 

است.
عمرانی تصریح کرد: از منظر حقوقی دو برند لوازم 
خانگی خارجی در شرایط ســختی کشور را ترک 
کردند البته اقدام خوبــی بود زیرا در صورت ادامه 

حضــور و فعالیت آن ها در ایران، هیچگاه شــاهد 
پیشرفت فعلی کارخانه های ایرانی نبودیم.

وی با اشاره به اینکه شــرکت های خارجی جایی 
در کشــور ما ندارند، گفت: کارگران و مهندســان 
ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود 
عملکردی مبتنی بــر دانش و به مراتب قوی تری 
دارنــد. ما نیــز در قــوه قضائیه به هیــچ یک از 
محصوالتی که نمونــه داخلی دارد، اجازه ورود به 
کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد 

شد.
عمرانی افزود: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه 
مکلف شــدیم در صورتی که تشــخیص بدهیم 
در حوزه تولید مشــکالتی وجــود دارد از دادگاه ها 
و دادسراها خواسته شــود تا خارج از نوبت به این 

پرونده ها رسیدگی کنند.
وی در پایــان تاکید کرد: ما به ســرمایه گذاران و 
فعــاالن بخش های تولیــدی و کارآفرینی که در 
خطر بیکاری کارگران یا بســته شدن کارخانه ها 
هســتند این قول را می دهیم تا این پرونده ها را به 
سرانجام  برســانیم که اطاله دادرسی عاملی برای 

ضربه به تولید کشور نباشد.

 بازار ارز در حالی کار خود را در ســال 1400 آغاز کرد 
که همچنان مهمترین دغدغه های فعاالن این بازار در 
ماه های پایانی سال گذشــته به قوت خود باقی است. 
نتایج اعالم شده از نشســت برجامی وین و همچنین 
لغو نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع 

بررسی FATF نیز نشان از تداوم این نگرانی ها دارد.
به گزارش روز جمعه ایرنــا، مهمترین نگرانی فعاالن 
ایــن بازار کــه انتظار می رفت در ســال 1399 تعیین 
تکلیف شــوند، همچنان ســایه خــود را بر تحوالت 
بازار نگاه داشــته اســت. پرونده موضوع احیای برجام 
و رفع تحریم های یکجانبه دولــت آمریکا علیه ایران 
و همچنین پیوســتن ایران به FATF نه تنها در سال 
گذشــته بسته نشد که در تحوالت اولین روزهای سال 
جدید این گمانه ایجاد شد که حل و فصل این مسائل 

همچنان به درازا خواهد کشید.
در  یــورو  و  دالر  محــدود  نوســان   +++++++++

کانال هایی قیمتی تثبیت شده
قیمت دالر و یورو در معامالت بازار آزاد در شــرایطی 
کار خــود را آغاز کرد کــه در ایام تعطیالت نوروزی و 
طی معامالت معدودی که انجام شده بود، قیمت دالر 
تــا کانال 26 هزار تومانی و قیمت یــورو نیز تا کانال 
30 هــزار تومانی افزایش یافته بود. اما با فعال شــدن 
تدریجی بخش هــای مختلف اقتصادی کشــور، این 
جهش قیمتی به آرامی شکســته شد و قیمت های به 
محدوده قیمتی که در اســفندماه گذشــته تثبیت شده 

بود بازگشت.
بنابراین در ســاعات اولیه روز شــنبه، هر چند دالر در 
محــدوده 25 هزار و 100 تومان و یورو نیز در محدوه 
29 هــزار و 250 تومان معامله شــدند، امــا در ادامه 
معامالت هر دو ارز با کاهش قیمتی همراه شــده و در 
نهایــت دالر به قیمت 24 هــزار و 550 تومان و یورو 
نیز به قیمت 29 هزار تومان رسید. روز شنبه این روند 
نزولی در قیمت گــذاری صرافی های بانکی هم وجود 
داشــت و قیمت دالر در ایــن صرافی ها از 25 هزار و 
1۷0 تومــان به 24 هــزار و 461 تومان و قیمت یورو 
نیز از 29 هزار و 388 تومان به 28 هزار و 582 تومان 

کاهش یافت.
اما از روز یکشنبه هر چند صرافی های بانکی همچنان 
روند نزولی خود را حفظ کردنــد، اما در معامالت آزاد 
بــازار، روندی صعودی ایجاد شــد. در نتیجه این روند 
صعودی که تا روز چهارشــنبه تدوام داشــت، قیمت 
دالر بــازار آزاد در این روز مجددا به کانال 25 تومانی 
بازگشت و تا 25 هزار و 200 تومان هم افزایش یافت 
و یورو نیز تا ســقف 29 هــزار و 900 تومان افزایش 

قیمت یافت.
از سوی دیگر بازارساز در صرافی های بانکی قیمت ارز 
را در روز یکشنبه تا سطح 24 هزار و 269 تومان برای 
دالر و 28 هزار و 281 تومان برای یورو کاهش داد، اما 
از روز دوشنبه و پس از افزایش قیمت تا سقف 24 هزار 
و 46۷ تومان برای دالر و 28 هزار و ۷85 تومان برای 
یورو در روز سه شنبه، با توقف در این سطح قیمتی در 

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، تالش کرد تا در مقابل 
روند افزایشی بازار مقاومت نشان دهد. مسئله ای که در 
نهایت با کاهش یک باره قیمت معامالت بازار آزاد در 

روز پایانی هفته همراه شد.
روز پنج شــنبه در حالی آغاز شد که قیمت دالر و یورو 
با کاهش حدود 300 تومانی نسبت به آخرین معامالت 
روز قبل کار خود را آغــاز کردند و در نهایت کار خود 
را در هفته ای که گذشــت در محدوده 24 هزار و ۷50 
تومان بــرای دالر و 29 هزار و 400 تومان برای یورو 

به پایان رساندند.
سامانه نیما در هفته ای که گذشت اما با نوسان اندکی 
مواجه بود. قیمت گذاری در این ســامانه در طول هفته 
گذشــته، با شیب بســیار مالیم افزایشی در کل هفته 
مواجه بود و بر این اساس میانگین قیمت فروش حواله 
دالر در این سامانه از 22 هزار و ۷39 تومان روز شنبه 
به 22 هزار و 924 تومان رو چهارشنبه رسید. این دامنه 
قیمتی برای حواله یورو نیز از 2۷ هزار و 532 تومان تا 

2۷ هزار و ۷86 تومان را شامل شد.
+++++++++ نیاز بازار برای محرک جدی کاهشی

طی سه روز پایانی هفته ای که گذشت، قیمت جهانی 
دالر نسبت به ســایر ارزهای معتبر جهانی، با کاهش 
ارزش مواجــه بود. اما این اتفاق مهم در تحوالت بازار 
ارز داخلــی ایران همچنان تاثیر اندکی داشــت و نگاه 
عمده فعالین این بازار به برگزاری اولین دور مذاکرات 
مربــوط به احیای برجام در شــهر وین که روز ســه 
شنبه برگزار شــد و همچنین جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام برای بررسی مسئله FATF که قرار بود 

چهارشنبه برگزار شود، بود.
به همین دلیل در این هفته معامله گران عمده بازار در 
فروش ارزهای در اختیار خود احتیاط به خرج می دادند 

و به پالس های ارســال شــده پیرامون این دو نشست 
مهم توجه داشــتند، هــر چند به اعتقاد کارشناســان 
اقتصادی، میزان واکنش بــازار به این تحوالت نیز تا 
حد زیادی نسبت به سه ماه پایانی سال 1399 کاهش 
یافته و دیگر کمتر شاهد بروز هیجانات مثبت و منفی 
در این خصوص خواهیم بود، اما تا مشــخص نشــدن 
تکلیف این دو مسئله، نمی توان انتظار داشت که سایر 
عوامل اقتصادی بتوانند تاثیر بسزایی در تحوالت بازار 

ارز داشته باشند.
عالوه بر این با توجه به نتایج نشست وین که با اظهار 
امیدواری برای آینــده مذاکرات همراه بود و همچنین 
لغو نشست مجمع تشــخیص مصلحت نظام به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی 
وضعیت بالتکلیف بازار که در ماه اسفند گذشته درگیر 
آن شــده بود، همچنان تمدید شــد و مشخص نیست 
این وضعیت تا چه زمانی گریبانگیر این رکن تاثیرگذار 

اقتصاد کشور خواهد بود.
بنابراین روند بازار ارز در هفته گذشته نشان داد که این 
بــازار تمایل دارد تا در محدوده 24 هزار 500 تومان و 
25 هزار 200 تومان برای دالر، نوســان خود را حفظ 
کند و برای کاهش بیشــتر یا افزایش بیشــتر قیمت 
هــا بازار نیاز به محرک جــدی دارد. محرک هایی که 
به نظر می رســد در دســتان اهالی سیاست و خصوصا 
سیاســتگذاران کالن کشــور برای تعیین مسیر آینده 
روابط سیاســی و اقتصادی ایران بــا جهان، قرار دارد. 
به همین دلیل پیش بینی می شــود با توجه به تعطیلی 
بسیاری از مراکز اداری و تجاری به دلیل شیوع کرونا، 
بازار در هفته آینده نیز شاهد تحول قابل توجهی نباشد 
و همیــن محدوده قیمتی برای هفتــه آینده نیز باقی 

بماند.

 مدیرعامل شــرکت لوله گستر اسفراین گفت: شرکت 
لوله گستر این شهرستان خراسان شمالی امسال تولید 
40 هزار تن لوله های فوالدی بدون درز صنعت نفت را 

در دستور کار خود قرار داده است.
مهندس مازیار زند در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: 
شرکت لوله گستر برای سال 1400 بیش از 32 هزار تن 
قرارداد تولید لوله های فوالدی بدون درز صنعت نفت 
کشــور را منعقد کرده و برای رســیدن به برنامه پیش 
بینی شــده امسال، پیگیری انعقاد چندین قرارداد دیگر 

نیز در برنامه دارد.
وی با اشاره به جهش خوب تولیدات شرکت لوله گستر 

در سال 99 گفت: این شرکت صنعتی در سال گذشته 
بــا تولید 21 هزارتن لوله های فوالدی بدون درز مورد 
استفاده در صعنت نفت کشور جهشی 120 درصدی در 

میزان تولیدات خود نسبت به سال 98 رقم زد.

مدیرعامل لوله گســتر اســفراین بابیان اینکه میزان 
تولیدات این شــرکت صنعتی در سال 98 فقط 9 هزار 
تن بود، گفت: میزان تولید لوله گســتر در ســال 99 
بیشــترین میزان تولید داخلی از ســال 85 تا کنون در 

این شرکت صنعت ثبت شد.
زند طراحی دســتگاه راهبردی تست لوله های جداری 

درون چاهی نفت برای اولین بار در کشــور در شرکت 
لوله گستر را از دســتاوردهای این شرکت صنعتی در 
سال 99 ذکر کرد و افرود: امسال برای تست لوله های 
جداری نفت با این دستگاه قراردادی با  چندین شرکت 

بسته شده است.
دســتگاه تســت لوله های جداری درون چاهی نفت 
انجام تســت مچالگــی )Collapse Test( لوله های 
جداری در طیف وســیعی از ابعــاد و گریدهای موجود 
 API5CT مطابق با آخرین نسخه استاندارد بین المللی
انجــام می دهد که پیش از این فناوری آن در انحصار 

کشورهای پیشرفته بود.

اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو  رئیس 
تهران ضمن تاکید براینکه تغییر مســیر قیمت خودرو 
در روزهای پایانی هفته  )از روز سه شــنبه( تحت تاثیر 
تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو برای 
سه ماهه ابتدایی سال جاری و اعمال نرخ تورم بخشی، 
اتفاق افتاده است، این افزایش قیمت را مقطعی و گذرا 

و ناشی ازجو روانی این خبر دانست.
بــه گزارش اتفاقیه به نقل از ایســنا، در حالی که بازار 
خودرو ســال جاری را با نوسان افزایشی کاذب توسط 
صاحبان خودرو در سایت ها با فروش آغاز شد و برخی 
را به این تصور رســاند که باالخره بازار خودرو پس از 
حدود پنج ماه ســیر نزولی؛ تاب نیاورده و مجدد سیر 
صعودی را آغاز کرده اســت. این در حالی است که در 
همان روزها که شنیده می شد طی 10 روز نخست سال 
جدیــد، قیمت خودروهای داخلی روند افزایشــی قابل 
توجهی داشته اســت، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشــندگان خودروی تهران بر تعطیلی بازار خودرو و 
عدم انجام معامالت رســمی در تعطیالت نوروز تاکید 
کرد و باال و پایین شــدن قیمــت را از جانب صاحبان 
خودرو دانسته که در سایت های فروش تعیین می شود.

آغاز رســمی فعالیت بازار خودرو از ابتدای هفته جاری 
بوده اســت و طی چند روز اول هم آرام با نوســانات 
محــدود پیش رفت؛ بدیــن ترتیب که روز دوشــنبه 

تغییری چندانی با قیمت های پیش از سال نداشت.
اما پــس از اظهارنظر رضا  شــیوا - رئیس شــورای 
رقابت- مبنی بر اینکه این سازمان منتظر تورم بخشی 
از سوی بانک مرکزی است تا در جهت افزایش قیمت 
خودرو برای سه ماهه اول سال 1400 تصمیم گیری و 
با اعمال تورم بخشــی، قیمت خودرو درب کارخانه را 
)پس از آنکه آخرین افزایش قیمت مربوط به سه ماهه 
سوم ســال 1399 بوده و در سه ماه آخر سال به دلیل 
پایین بودن نرخ تورم، شــورا موافقت با افزایش قیمت 

نکرده بود( اصالح و در حقیقت افزایش دهند.
براین اساس زمانیکه از رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران خواستیم تا وضعیت بازار 
خودرو را در اولین هفته رسمی فعالیت این بازار تشریح 
کند، وی بازار را تا پیش از اعالم خبر تصمیم شــورای 
رقابــت برای افزایش قیمت خودرو در فصل بهار، آرام 
و تغییر مســیر قیمتی این بازار را در پی صحبت های 

رئیس شورای رقابت عنوان کرد.
ســعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:  روز 
یکشنبه بازار با کاهش قیمت ها نسبت به پیش از سال 

جدیــد آغاز بــه کار کرد اما از روز سه شــنبه به بعد با 
افزایــش دو تا چهار میلیون تومان همراه بوده اســت. 
این تغییر مســیر قیمت خودرو در اثر جو روانی ناشی 
از صحبت های افزایش قیمت مصوب کارخانه ای بوده 
است. البته که باید بدانیم این تاثیر، کوتاه مدت خواهد 

بود.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان  خودرو 
تهران ادامــه داد: باتوجه به اینکه اثر روانی داشــت، 
دارندگان خــودرو به امید افزایش قیمــت که بتوانند 
خودرو خود را با قیمت باالتر بفروشــند، عالوه براینکه 
قیمت ها را باال بردنــد، در حالی که پیش تر )در زمان 
نــزول قیمت ها( بــه دنبال خردیدار بودنــد، اکنون تا 
حدودی عقب نشــینی کرده اند. از روز شنبه تا دوشنبه، 
قیمت  تمامی محصوالت حدود دو الی شــش میلیون 
تومان نسبت به آخرین قیمت ها در سال 1399 کاهش 
پیدا کرد؛ اما از روز سه شنبه دیدیم که قیمت ها مجدد 

پس از چندین ماه، روند افزایشی یافت.
وی افزود: بطــور مثال پژو 206 تیــپ 2 که تا 199 
میلیون تومان پایین آمده بــود، مجدد تا 205 میلیون 
تومان هم پیش رفت یا سمند که در اوج 200 میلیون 
تومان بود تــا 190 میلیون تومان کاهش یافته بود اما 
مجدد به 194  میلیون تومان رســید.  در محصوالت 
ســایپا نیز پراید 131 که به 106 میلیون تومان رسیده 

بود مجدد در محدوده 109 میلیون تومان قرار گرفت.
موتمنی تصریح کرد: البته که الزم به ذکر است، هفته 
اول از سال سپری شده و هنوز عرضه چندانی به بازار 
صورت نگرفته است و از سوی دیگر  افرادی که خودرو 
در اختیار دارند، پس از اخبار افزایش قیمت کارخانه ای 
محصــوالت، تحت اثر روانی کوتاه مدت وارده به بازار، 
از عرضه امتناع کردند. در هر صورت بازار آرام است و 
تقاضای کاذب که همه خریدار باشــند و فروشنده کم 
باشد، نیســت؛ چراکه دیگر تقاضای کاذب از آبان ماه 
ســال گذشــته فروکش کرده و اصوال تقاضای کاذب 

به دنبال نوسانات قابل توجه نرخ ارز شکل می گیرد.
اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو  رئیس 
تهران تاکید کرد: بنابراین تا زمانی که دیگر نوســان 
شدید ارز نداشته باشیم، با عرضه مناسب خودروسازان 
به بــازار، قیمت ها در بازار کنترل شــده خواهد بود و 
بازار آرام پیش خواهد رفت. اکنون جو روانی کوتاه اثری 
در بازار شــکل گرفته که به زودی خواهد خوابید و در 
درازمــدت، با توجه به کنترل نــرخ ارز و جلوگیری از 
نوسان شــدید آن، با عرضه متناســب به بازارو بیش 
از تقاضا، قیمت ها افزایــش نخواهد یافت. بطور مثال 
کوئیک که در ایام شــب عید، بسیار بیشتر از نیاز بازار 
تزریق شد، قیمت آن در بازار به 30 میلیون تومان زیر 

قیمت کارخانه هم رسید.  

خط و نشان قوه قضاییه برای سامسونگ و ال جی؛

بازگشت برندهای کره ای به ایران ممنوع! تداوم بیم و امیدهای ۹۹ برای بازار ارز ۱4۰۰

لوله گستر اسفراین 4۰ هزار تن لوله های فوالدی بدون درز تولید می کند

تغییر مسیر بازار خودرو در پی اظهارات رئیس شورای رقابت

مالیات خانه های خالی به 
صندوق ملی مسکن می رود

شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
خانه  از  که  مالیاتی  هر  گفت: 
صندوق  به  شود  اخذ  سکه  بدون  های 
پرداخت  به  و  رود  می  مسکن  ملی 
کم  های  گروه  مسکن  برای  تسهیالت 

درآمد اختصاص می یابد.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: سامانه امالک و اسکان یک 
اقدام پایه برای شناسایی وضعیت مسکن 
کشــور اســت. هدف هم صرفا مالیات 
شناســایی  اصلی،  برنامه  بلکه  نیســت 
اوضاع ســکونتی خانوارها بــرای برنامه 

ریزی های حوزه مسکن است.
وی افزود: هر مالیاتی از خانه های خالی 
گرفته شــود مســتقیم به صندوق ملی 
مســکن می رود و به عنوان تسهیالت 
برای مســکن کم درآمدهــا هزینه می 
برای  اینکه تصور کنیــم دولت  شــود. 
افزایش درآمدهای مالیاتی، این سامانه را 

ایجاد کرده تصور اشتباهی است.
معاون وزیــر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه مطالبه عموم مردم ساماندهی بازار 

مسکن اســت، گفت: برای کنترل بازار 
مســکن باید ابتدا اطالعات داشته باشیم 
تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم. این سامانه 
یک اقدام خوب و مهم است و با قانونی 
که آذرماه ســال گذشته از سوی مجلس 

تصویب شد ضمانت اجرایی پیدا کرد.
محمودزاده تاکید کرد: هم میهنان عزیز 
از ایــن منظر به ثبــت اطالعات ملکی 
خود نگاه کنند که اگر موضوع مســکن 
قرار اســت ساماندهی شــود نیاز به این 
اطالعات پایه دارد و از طریق این سامانه 

انجام می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا در 
صورت عــدم ثبت اطالعات، بســیاری 
از خدمات شــامل یارانه، افتتاح حساب 
بانکی، گذرنامه، پالک خــودرو و غیره 
قطع می شــود گفت: بله به هر حال این 
موضوعی اســت که در بند ۷ تبصره 8 
اصالحیــه مــاده 54 قانــون مالیاتهای 
مســتقیم به آن اشاره شده است. کسانی 
که ظرف دو ماه اطالعات ســکونتی را 
ثبت نکننــد و موفق به دریافت کد یکتا 

دولتی  دستگاههای  خدمات  ارایه  نشوند 
به آنها دچار اختالل می شود.

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
خانه  مالیاتی  جرایم  درباره  شهرســازی 
هــای خالی گفت: هر خانــوار می تواند 
یــک اقامتــگاه اصلی و یــک اقامتگاه 
فرعی در شــهری دیگر داشته باشد که 
مشــمول مالیات خانه هــای خالی نمی 
شــود. صاحبان واحدهای نوساز نیز پس 
از 12 ماه و در حالت انبوه ســازی پس 
از 18 مــاه در صورت خالی بودن مالیات 
پرداخت می کننــد. همچنین خانه های 
خالی شــهرهای کمتر از 100 هزار نفر 
و روستاها مشمول مالیات نیست اما اگر 
در سامانه ثبت نشود مشمول 20 درصد 
مالیــات متعلقه خواهد شــد. معافیتهای 
دیگری نیز برای برخی گروهها از جمله 
دانشــجویان، دانش آموزان، مبتالیان به 
بیماریهای خــاص و غیره در نظر گرفته 

شده است.
به گفتــه محمــودزاده، در مواردی بجز 
موارد مذکور، واحدهای مسکونی پس از 

چهــار ماه از زمان خالی بودن در ســال 
اول مشمول شش برابر مالیات متعلق به 
واحدهای اجاری می شــود که در سال 
دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر خواهد 
شد. برای اشخاص حقوقی نیز این میزان 
دو برابر اســت. یعنی سال اول 12 برابر، 
ســال دوم 24 برابر و سال سوم 36 برابر 
مالیات متعلقه به واحدهای اجاری است.

بنابراین گــزارش، ثبت اطالعات ملکی 
و ســکونتی خانوارها در سامانه امالک 
  amlak.mrud.ir و اســکان به نشــانی
از روز پنجشــنبه 19 فروردین آغاز شده 
اســت . طبق این قانون کلیه سرپرستان 
خانوار اعم از شهری و روستایی،  مالک 
و مســتاجر و تمامــی مالکین واحدهای 
مســکونی مکلف هســتند که اطالعات 
محل سکونت )اقامتگاه(  و امالک تحت 
مالکیــت خود )با مالکیت های رســمی، 
وکالتی، تعاونی شــهری و روستایی( را 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ 19 فروردین 
1400 در ســامانه امالک و اسکان درج 

کنند.
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معاون وزیر کشور درباره حوادث آبان ۱۳۹۸: در مسیر مقابله با اراذل و اوباش، تعدادی 
از هموطنانمان هم مجروح یا شهید شدند

ــاه  ــان م ــز در خصــوص حــوادث آب ــده تبری ــی اظهــارات علیرضــا بیگــی نماین در پ
98 و انتخابــات 1400، معــاون پارلمانــی وزیــر کشــور گفــت: ایــن ادعاهــای گــزاف 
و نســبت های خــالف واقــع، در حالــی از تریبــون مجلــس مطــرح می شــود کــه در 
ــت  ــد مدیری ــه در رون ــف انقــالب اســالمی و از جمل ــان حــوادث مقاطــع مختل جری
ــه، بازســازی نوســازی مناطــق ســیلزده و  ــل زلزل ــی مث ــف طبیع بحران هــای مختل
ــر  ــات، ورود وزی ــن دوره انتخاب ــا و برگــزاری موفــق چندی ــا موضــوع کرون ــه ب مقابل
کشــور، ورود بســیار موفقــی بــوده اســت. کولیونــد بــا بیــان اینکــه خــود آقــای بیگــی 
متوجــه ایــن واقعیــت اســت کــه در جریــان حــوادث آبــان مــاه چــه جریاناتــی اراذل 
ــیر  ــراد را در مس ــد و اف ــی وارد کردن ــات مردم ــاماندهی و در اعتراض ــاش را س و اوب
ــد  ــد اذعــان کــرد در رون ــد، گفــت: بای ــرار دادن ــان انحــراف خــارج از کشــور ق جری
تحقــق نظــم و امنیــت کشــور، صیانــت از امنیــت مــردم، حــرف اول را بــرای وزارت 
کشــور و شــخص وزیــر می زنــد و برخوردهــای جــدی بــا اراذل و اوبــاش در جهــت 
حفــظ امنیــت پایــدار کشــور انجــام می شــود. وی اضافــه کــرد: در مســیر مقابلــه بــا 
جریــان اراذل و اوبــاش، متاســفانه تعــدادی از هموطنانمــان و همچنیــن عزیزانمــان 
ــدند  ــم مجــروح ش ــت ه ــن امنی ــیج و مدافعی ــی، بس ــی و امنیت ــای انتظام در نیروه
ــور  ــری وزارت کش ــا پیگی ــرد: ب ــان ک ــد خاطرنش ــیدند. کولیون ــهادت رس ــه ش ــا ب ی
شــکواییه ای علیــه آقــای بیگــی ارائــه می شــود و دســتگاه قضایــی، مســیر قانونــی 

ــی می رســاند. ــه مجــازات قانون ــون را ب ــف از قان ــال و متخل را دنب

جزئیات جدید از مرگ آزاده نامداری به روایت پلیس
ــا  ــری ب ــت خب ــت در نشس ــی پایتخ ــس آگاه ــس پلی ــی رئی ــا لطف ــردار علیرض س
ــس  ــرد. رئی ــداری را تشــریح ک ــده آزاده نام ــات پرون ــن جزئی اصحــاب رســانه آخری
ــده آزاده  ــه پرون پلیــس آگاهــی پایتخــت تصریــح نمــود: از لحظــه ای کــه پلیــس ب
نامــداری ورود پیــدا کــرد، هیــچ  اثــری مبنــی بــر ورود اجبــاری بــه منــزل یــا آثــار 
ــت،  ــان تشــخیص هوی ــت: کارشناس ــاورد. وی گف ــه دســت نی ــرقت ب ــا س ــی ی بدن
ــی  ــد و بررس ــرده ان ــدا نک ــری پی ــچ اث ــرقت هی ــا س ــارزه ب ــی و مب ــس جنای پلی
ــه  ــر قتــل و کشــتن وی ب ــری مبنــی ب ــز هیــچ اث ــی نی ــه پزشــکی قانون هــای اولی
ــی  ــد سم شناس ــی را بای ــه نهای ــه نتیج ــان اینک ــی بابی ــردار لطف ــاورد. س ــت نی دس
ــچ  ــا هی ــید ام ــی پرس ــای مختلف ــواالتی را از آدم ه ــس س ــت: پلی ــد، گف ــالم کن اع
ــت. وی  ــوده اس ــد، نب ــد وی را بکش ــی بخواه ــه کس ــا اینک ــرض ی ــانه ای از تع نش
افــزود: بررســی های پلیــس و اظهــارات خانــواده هــم نشــان داد کــه هیــچ تهدیــد و 
مزاحمتــی در کار نبــوده اســت. ســردار لطفــی بــا بیــان ایــن کــه کار پزشــکی ســم 
شناســی، کار پیچیــده ای در تمــام دنیاســت اعــالم کــرد: خانــواده  نامــداری از کســی 
شــاکی نبودنــد  و   هیــچ  ســرقت و جنایــت متوجــه ایــن پرونــده نبــود. رئیــس پلیــس 
آگاهــی پایتخــت در خصــوص دســت نوشــته هایی کــه در  صحنــه بــه دســت آمــد 
گفــت: دســت نوشــته هایــی در منــزل وجــود داشــت امــا اینکــه مضمــون دســت 
ــم خاتمــه دهــم «  ــه زندگی ــه باشــد  »کــه بخواهــم ب ــن  جمل ــا  ای ــط ب نوشــته مرتب
ــته ای  ــن دســت نوش ــه چنی ــود ب ــس در بررســی های خ ــوده اســت و پلی ــود نب موج

دســت نیافــت.

واکنش اعرافی به شایعه انتصابش به ریاست دستگاه قضا

ــود  ــه خ ــازی و منتســب ب ــود در فضــای مج ــایعات موج ــه ش ــای علمی مدیرحوزه ه
ــت  ــه در گف ــای علمی ــر حوزه ه ــی مدی ــا اعراف ــت اهلل علیرض ــرد. آی ــب ک را تکذی
وگــو بــا خبرگــزاری حــوزه، پیرامــون شــایعات منتســب بــه خــود در فضــای مجــازی 
ــازی  ــای مج ــروز در فض ــود.« ام ــی ش ــب م ــاًل تکذی ــب، »کام ــن مطال ــت: ای گف
برخــی کانــال هــا شــایعه کــرده بودنــد کــه با اســتعفای حجــت االســالم والمســلمین 
رئیســی رئیــس قــوه قضائیــه، آیــت اهلل اعرافــی رئیــس جدیــد دســتگاه قضــا خواهــد 
شــد کــه آیــت اهلل اعرافــی هرگونــه گمانــه زنــی در ایــن زمینــه نســبت بــه خــود را 

نادرســت و آن را شــایعه دانســت.

حسام نواب صفوی به دلیل ابتال به کرونا در آی سی یو بستری شد
ــا مبتــال شــد. در حــال  ــه کرون ــواب صفــوی بازیگــر ســینما و تلویزیــون ب حســام ن
حاضــر ایــن بازیگــر در بخــش آی ســی یــو یکــی از بیمارســتان های تهــران بســتری 
اســت. نــواب صفــوی در صفحــه اینســتاگرامش نوشــت: متاســفانه بــه رغــم رعایــت 
ــی  ــا شــدم، باورکردن ــی دچــار کرون ــی غیرمنتظــره و ناگهان ــکل هــا خیل تمــام پروت
نبــود کــه حــال خــوب و بــدم تنهــا چنــد ســاعت فاصلــه داشــت، ممنونــم از دکتــر 
هاشــمیان عزیــرم کــه از همــان اولیــن دقایقــی کــه متوجــه شــدم دلســوزانه مــن 

رو همراهــی کــرد.

وضعیت نگران کننده نادر دست نشان
ســرمربی تیــم فوتبــال رایــکا بابــل بــه علــت ابتــال بــه بیمــاری کرونــا در بیمارســتان 
»نــادر  می دهــد  نشــان  پیگیری هــا  اســت.  شــده  بســتری  قائمشــهر  رازی 
ــالم  ــده اع ــران کنن ــیار نگ ــت وی، بس ــدارد و وضعی ــی ن ــال خوش ــان« ح دست نش
شــده اســت.رحیم دست نشــان شــایعات مطــرح دربــاره نوســان ضربــان قلــب و بــه 
ــن  ــه آخری ــن اســت ک ــت ای ــت: واقعی ــرد و گف ــب ک ــرادرش را تکذی ــن ب ــا رفت کم
وضعیــت جســمی نــادر را نــه می تــوان خــوب توصیــف کــرد و نــه بــد، امــا خبرهــای 
منتشــر شــده در رســانه ها و فضــای مجــازی مبنــی بــر نوســان شــدید قلــب و وخیــم 
شــدن حــال او درســت نیســت. ایــن پیشکســوت فوتبــال افــزود: در حــال حاضــر بــه 
ــدون  ــب او ب ــد و هــم قل ــادر خــوب کار می کن ــه کادر درمــان هــم کلیه هــای ن گفت
مشــکل در حــال کار کــردن اســت، امــا بــا توجــه بــه درگیــری ریــه بــرای ایــن کــه 
ــه  ــه ریــه نیــز فشــار کمتــری وارد شــود ب بــدن فعالیــت کمتــری داشــته باشــد و ب
ــه  ــه گفت ــرار گرفــت و ب ــادر در وضعیــت خــواب مصنوعــی ق تشــخیص پزشــکان ن
ــه از خــواب مصنوعــی خــارج  ــر شــدن وضعیــت درگیــری ری پزشــکان پــس از بهت
ــرادرش  ــوی ب ــری ری ــزان درگی ــن می ــاره آخری ــان درب ــت نش ــرادر دس ــود. ب می ش
ــژه و  ــای وی ــش مراقبت ه ــه بخ ــادر ب ــال ن ــه انتق ــه ب ــا توج ــح داد : ب ــم توضی ه
ــر در  ــه پیش ت ــدی ک ــان 35 درص ــال هم ــکن، فع ــام سی تی اس ــودن انج ــن نب ممک
سی تی اســکن مشــخص شــده بــود اعــالم شــده اســت؛ امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــل پیش بینــی نیســت، ممکــن اســت ایــن درگیــری بیشــتر شــده باشــد. ــا قاب کرون

حکم اعدام سه ایرانی در اندونزی با جوخه آتش
دادســتانی اندونــزی می گویــد دادگاهــی در اســتان جــاوه غربــی، بــرای بیــش از ده 
عضــو یــک بانــد قاچــاق مــواد مخــدر از جملــه یــک زوج ایرانــی حکــم اعــدام صــادر 
ــرای 13  ــده ب ــن پرون ــزی، در ای ــه مقام هــای دادســتانی اندون ــه گفت کــرده اســت. ب
نفــر شــامل ســه ایرانــی، یــک پاکســتانی و 9 تبعــه اندونــزی حکــم اعــدام بــا جوخــه 

آتــش صــادر شــده اســت. ایــن افــراد متهــم بــه قاچــاق 400 کیلوگــرم مت آمفتامیــن 
بودنــد. بامبنــگ یونیانتــو دادســتان ســوکابومی گفــت حســین ســاالری رشــید، تبعــه 
ایــران، سردســته ایــن گــروه بــوده اســت: »چهــار خارجــی در ایــن گــروه هســتند و 
در میــان آنهــا رشــید طــراح اصلــی ایــن عملیــات قاچــاق بــود. او و همســرش هــر 
دو بــه اعــدام محکــوم شــده اند.” بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، حکــم ایــن افــراد 
عصــر روز سه شــنبه ششــم آوریــل )1۷ فروردیــن( در دادگاهــی در شــهر ســوکابومی 
و در یــک جلســه مجــازی صــادر شــده اســت. اعضــای ایــن بانــد ژوئــن ســال پیــش 

دســتگیر شــده بودنــد.

پاسخ سخنگوی وزارت کشور به شایعات: همه تورهای ترکیه لغو شده است
ــانه  ــای رس ــازی ه ــه جوس ــه ادام ــش ب ــور در واکن ــی وزارت کش ــاون هماهنگ مع
ــر  ــه ب ــای ترکی ــو کل توره ــادآوری لغ ــا ی ــه، ب ــافری ترکی ــردد مس ــورد ت ای در م
اســاس مصوبــه کمیتــه امنیتــی انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا کــه از ســوی 
ــا پیشــنهاد  ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل ــس س ــور و رئی ــس جمه ــه رئی ــر کشــور ب وزی
ــرار گرفــت،  ــرم مــورد موافقــت ق ــا دســتور صریــح رئیــس جمهــوری محت شــد و ب
تــداوم فضاســازی و جوســازی رســانه ای و هجمــه بــه دســتگاه هــای مســئول بــه 
ایــن بهانــه را نمونــه بــارز بــی اخالقــی رســانه ای برشــمرد. ســید ســلمان ســامانی 
ــش از  ــه پی ــان ک ــت: همچن ــب گف ــن مطل ــالم ای ــا اع ــور ب ــخنگوی وزارت کش س
ایــن توضیــح داده شــد، بــا وصــول رســمی و اداری نامــه وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی در خصــوص لغــو تــردد مســافری بــا ترکیــه، موضــوع بــه کمیتــه 
امنیتــی اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا ارجــاع شــد و جمــع بنــدی 
اعضــای کمیتــه مبتنــی بــر نظریــه تخصصــی دســتگاه هــای ذیربــط از جملــه وزارت 
ــا  ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل ــس س ــور و رئی ــرم جمه ــس محت ــه رئی ــه، ب ــور خارج ام

ــد. گــزارش گردی

کمالوندی: رآکتور اراک آماده تست سرد است
بهــروز کمالونــدی: بحمــداهلل پــروژه اراک پیشــرفت خوبــی داشــته اســت. طراحــی 
و ســاخت تجهیــزات آن توســط متخصصــان ایرانــی انجــام می شــود؛ هرچنــد قــرار 
ــه  ــی اولی ــد بازبین ــا در ح ــک آنه ــد و کم ــک کنن ــا کم ــه م ــه ب ــن زمین ــود در ای ب
ــین  ــل ماش ــا مث ــر حوزه ه ــوخت و دیگ ــوزه س ــروژه در ح ــن پ ــود. در ای ــتر نب بیش
مــوارد دیگــر  فرمــان و خیلــی  اتــاق  ســوخت گذار، پمپ هــای خنک کننــده، 
ــاده تســت ســرد اســت. ان شــاءاهلل  ــور آم ــن رآکت ــی داشــتیم. ای پیشــرفت های خوب
ــس از  ــم. معمــوال یک ســال پ ــه اول امســال، تســت ســرد را انجــام می دهی در نیم
تســت ســرد، رآکتــور راه انــدازی می شــود. امیدواریــم بتوانیــم آن را بوقــع بــه مرحلــه 

ــدازی برســانیم. تســت ســرد و راه ان

پلیس فتا: عامل انتشار کلیپ حمله به مرغداری نیکشهر دستگیر شد
رییــس پلیــس فتــا انتظامــی سیســتان و بلوچســتان از شناســایی و دســتگیری عامــل 
انتشــار کلیــپ جعلــی و غیــر واقعــی حملــه شــهروندان بــه یــک مرغــداری در فضــای 
مجــازی خبــر داد و گفــت: متهــم توســط پلیــس فتــا شهرســتان نیکشــهر دســتگیر 
شــد. ســرهنگ حســن کیخــا بــا اشــاره بــه انتشــار کلیپــی در فضــای مجــازی مبنــی 
ــهروندان در  ــدادی از ش ــود آن تع ــرغ و کمب ــت م ــش قیم ــی افزای ــه در پ ــر اینک ب
شهرســتان نیکشــهر بــه یــک مرغــداری هجــوم بردنــد، اظهــار داشــت: بــا اقدامــات 

ــهر  ــتان نیکش ــتان شهرس ــا دادس ــی ب ــی قضائ ــه و هماهنگ ــورت گرفت ــی ص فن
شناســایی و دســتگیری عامــل انتشــار ایــن کلیــپ در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار 
ــه  ــه اتهــام تشــویش اذهــان عمومــی ب ــورد نظــر دســتگیر و ب ــرد م گرفــت کــه ف
ــای  ــس، ارتق ــای پلی ــت ه ــزود: یکــی از اولوی ــی شــد. وی اف ــی معرف ــع قضای مرج
امنیــت روانــی جامعــه اســت؛ لــذا افــرادی کــه بــه هــر ترتیــب بخواهنــد ایــن امنیــت 
ــد شــد و  ــا برخــورد جــدی پلیــس مواجــه خواهن ــا ب ــد، قطع ــه مخاطــره بیندازن را ب
تحــت پیگــرد قانونــی قــرار خواهنــد گرفــت. رییــس پلیــس فتــا اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بــه گفتــه هــا و اظهــارات صاحــب مرغــداری در کلیــپ منتشــر شــده در 
فضــای مجــازی اشــاره کــرد و گفــت: ماجــرای شــلوغی اصــال ارتباطــی بــه ســرقت 
مــرغ نداشــته و افــراد بــا پرداخــت وجــه اقــدام بــه خریــداری مــرغ از مرغــداری یــاد 

ــد. ــده کرده ان ش

جزئیات سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران
دفتــر نخســت وزیــری کــره جنوبــی در بیانیــه ای از ســفر نخســت وزیــر ایــن کشــور 
بــه ایــران خبــر داده و بــه موضوعاتــی کــه در دســتورکار مذاکــرات میــان دو کشــور 

قــرار دارد، اشــاره کــرد.
بــه گــزارش تابنــاک بــه نقــل از ایســنا، شــبکه رادیویــی کــی. بــی. اس، دفتــر چانــگ 
ســوی کیــون نخســت وزیــر کــره جنوبــی روز جمعــه اعــالم کــرد کــه او روز یکشــنبه 
ســفری ســه روزه بــه ایــران خواهــد داشــت تــا پیرامــون همــکاری میــان دو کشــور 

مذاکراتــی بــا مقامــات ایرانــی انجــام دهــد.
دفتــر نخســت وزیــری کــره جنوبــی اعــالم کــرد کــه ســفر چانــگ هــدف بهبــود 
ــه توســعه  ــان ســئول و تهــران و شــتاب بخشــیدن ب ــه و دوســتانه می ــط دیرین رواب

ــد. ــال مــی کن ــده را دنب ــن دو کشــور در آین ــه ای ــط دوجانب رواب
ایــن بیانیــه پــس از آن کــه ایــران اعــالم کــرد نفتکــش کــره جنوبــی و ناخدایــش را 

پــس از نزدیــک بــه ســه مــاه توقیــف، آزاد کــرده، مطــرح شــد.
چانــگ قــرار اســت در ســفرش بــا حســن روحانــی رئیــس جمهــور ایــران و دیگــر 
ــورای  ــس ش ــس مجل ــاف رئی ــر قالیب ــه محمدباق ــی از جمل ــد ایران ــات ارش مقام

ــد. ــدار کن ــران دی ــالمی ای اس
ایــن ســفر اولیــن ســفر یــک نخســت وزیــر کــره جنوبــی بــه کشــوری در خاورمیانــه 

پــس از 44 ســال خواهــد بــود.

مسیر سه مرحله ای پیشنهادی ظریف برای برجام
ــام ،  ــان نشســت کمیســیون مشــترک برج ــد از پای ــاعتی بع ــه س ــور خارج ــر ام وزی

ــرد. ــه ک ــام ارائ ــه برج ــدی ب ــرای پایبن ــه ای ب مســیری ســه مرحل
بــه گــزارش تابنــاک، محمــد جــواد ظریــف در توئیتــر نوشــت:ایران مســیری منطقــی 

بــرای پایبنــدی کامــل بــه برجــام ارائــه می کنــد:
ــدی  ــه پایبن ــدا ب ــد ابت ــده - بای ــب ش ــران را موج ــن بح ــه ای ــده - ک ــاالت متح ای

ــردد؛ ــل بازگ کام
ایران پس از راستی آزمایی سریع، اقدام متقابل خواهد کرد؛

ــدون توجــه  ــد و بایــد رفــع شــوند - ب تمامــی تحریم هــای ترامــپ، ضدبرجــام بودن
ــی منطــق و خودســرانه تحریــم هــا ــام گذاری هــای ب ــزات و ن ــه تمای ب

منبع: تابناک

میز خبر

عکس روز

گلیم بافی
 در روستای الست اسفراین

السـت یکـی از روسـتاهای مطرح شهرسـتان اسـفراین 

در حـوزه صنایع دسـتی اسـت کـه ۶۰ درصـد از بانـوان 

بافـت گلیـم، جاجیـم و  سـاکن ایـن روسـتا در حـوزه 

دارنـد. فعالیـت  سـفره کردی 

عکاس: مرتضی نامور


