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سرمقاله

بانکداری مبتنی بر پلتفرم

اسماعیل حافظی*
امـروزه هوشمندسـازی اقتصـاد دیگر یـک انتخاب 
محسـوب  حکمرانـی  سـند  یـک  بلکـه  نیسـت، 
می شـود. ایـن هوشمند سـازی در راسـتای اقتصـاد 
مبتنـی بـر پلتفـرم تحقـق می یابد و تمامـی نهادها 

و بازارهـای پولـی و مالـی را متأثـر می نمایـد.
از آن جـا کـه بانک هـا نقشـی محـوری در تامیـن 
توسـعه  و  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  مالـی 
نظام هـای نویـن ایفـا می کننـد، می تـوان دریافـت 
کـه تحقـق اقتصـاد هوشـمند بـدون یـک نظـام 
بانکـداری مبتنـی بـر پلتفـرم امکان پذیـر نخواهـد 
بـود. رشـد سـریع فناوری هـا در جهـان امـروزی، 
تلفیـق  بـا  تـا  اسـت  داشـته  آن  بـر  را  بانک هـا 
بانکـداری بـا فناوری هـای جدیـد، چالشـی نویـن 
در صنعـت بانکـداری را تجربـه نماینـد. چنانچـه 
زمینـه  ایـن  در  توسـعه  و  تحقیـق  بـه  بانک هـا 
فرصـت  بـه  را  پیـش رو  ورزنـد، چالـش  مبـادرت 
در  بیش تـر  انعطاف پذیـری  بـا  و  نمـوده  تبدیـل 
دنیـای دیجیتـال، امـکان تحـول در خدمـات قابل 

ارایـه را بیـش از پیـش مهیـا می سـازند.
 مفهوم اقتصادی پلتفرم

از  کـه  اسـت  کسـب وکاری  مـدل  یـک  پلتفـرم 
طریـق ایجـاد امکان تبـادل ارزش بیـن گروه های 
ارزش  هسـتند،  وابسـته  هـم  بـه  کـه  مختلفـی 
می توانـد  ارزش  ایـن  می کنـد.  ایجـاد  جدیـدی 
از طریـق ارزش افـزوده شـبکه یـا ارزش افـزوده 
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خبر

آزمون ۲500 مخزن CNG خودرویی 
در استان

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: با توجه به اجباری 
 CNG بودن استاندارد تست فشــار هیدرواستاتیک مخازن
نصب شــده در خودروهای دوگانه ســوز در ســال گذشته،  
2500 مخزن CNG خودرویی در این اســتان در آزمایشگاه 
های همکار که توســط اداره کل استاندارد خراسان شمالی 

تایید صالحیت شده اند ، مورد آزمون قرارگرفت.
فهیمه مهمان نواز افزود: درحال حاضر 5 آزمایشگاه همکار و 
مورد تأیید استاندارد در زمینه آزمون هیدرو استاتیک مخازن 
CNG خودرو در استان فعالیت دارند که بر اساس استاندارد 
ملی مربوطه و با همکاری بازرسان استاندارد، مخازن ذخیره  
CNG منصوبه بــر روی خودروهای دوگانه ســوز را مورد 

بازرسی و آزمون ادواری قرار می دهند.
وی با اشــاره به اینکه در این طرح، بازرسی  و تست ادواری 
مخازن  CNGبراساس استاندارد های ملی ایران انجام می 
شــود، افزود: در این طرح از سیســتم سوخت رسانی، نحوه 
بســتن اتصاالت، تجهیزات اســتقرار مخزن و سایر قسمت 

های این تجهیزات بازدید بعمل می آید.

سرمقاله

پلتفـرم تحقـق یابـد. ارزش افـزوده شـبکه واضح ترین راهی 
اسـت کـه پلتفرم هـا از طریـق آن رقابـت می کننـد. در اینجا 
مـدل شـبکه ای جایگزیـن مـدل خطـی می شـود. بـه عنوان 
مثـال حجـم داده های اجتماعـی، جمعیت شـناختی و عالیق 
شـخصی کـه کاربـران در فیـس بوک ارایـه می دهنـد، دقیقًا 
دلیلـی اسـت کـه آن شـرکت می توانـد درآمدهای زیـادی را 
از تبلیغ کننـدگان دریافـت کنـد. و امـا در مـورد ارزش افزوده 
پلتفـرم بایـد ایـن گونـه بیان نمـود که خـود پلتفرم نیـز باید 
بـه منظـور جـذب مشـتری، ویژگی هـا و مزایـای منحصر به 
فـردی را ارایـه دهد. بـرای پلتفرم های تبلیغاتـی، بزرگ ترین 
حـوزه رقابت، ارزش افـزوده پلتفرم آنهاسـت، یعنی محتوایی 
کـه آنهـا بـه منظـور جـذب مخاطـب ایجـاد می کننـد. ایـن 
محتـوا ممکـن اسـت یارانـه ای باشـد، یـا بـه لطـف درآمـد 
تبلیـغ کننـده، بـه صـورت رایـگان در اختیـار مصرف کننـده 
قـرار گیـرد. اگرچـه یـک کانـال ویدئویـی یـا وبـالگ بـا 
تـالش بـرای ایجـاد محتـوای جـذاب بـا همتایانـش رقابت 
می کنـد، مـدل کسـب و کار واقعـی آن، فـروش مخاطب به 
تبلیغ کننـدگان می باشـد. از نگاهـی دیگـر، پلتفرم ها تجمعی 
از اطالعـات در دسـترس و شـبکه بزرگی از کاربـران و منابع 
ایجـاد می نماینـد کـه در هـر لحظه می تـوان از آن اسـتفاده 

. د کر
 بانکداری مبتنی بر پلتفرم

بـه فعالیـت اقتصـادی و اجتماعـی کـه بـا کمـک پلتفرم هـا 
تسـریع می شـود، اقتصـاد مبتنـی بـر پلتفـرم گفته می شـود. 
به ویـژه پـس از بحـران مالی سـال 2008، شـرکت هایی که 
بـا مـدل جدید کسـب و کار مبتنـی بـر پلتفـرم کار می کردند، 
بـه سـرعت کنترل سـهم بیشـتری از فعالیت کلـی اقتصادی 
در جهـان را در دسـت گرفتنـد کـه در بعضی موارد بـا ایجاد 
نوآوری در کسـب و کار سـنتی این کار را انجام دادند. بیشـتر 
عالقمنـدان بـه این پلتفرم ها مدعی هسـتند کـه به کارگیری 
آن هـا موجـب بهبـود بهـره وری و کاهـش هزینه ها می شـود 
و بـا ایجـاد بازارهـای کامـاًل جدیـد و ارایـه انعطاف پذیـری 
و دسترسـی بـه کارگـران، مشـکل ناکارآمـدی در بازارهـای 
موجـود را کاهـش می دهـد. ایـن خصوصیـت به ویـژه بـرای 

کشـورهای کم تـر توسـعه یافتـه بسـیار مفید خواهـد بود.
  در ادامـه ایـن تغییـر و تحـوالت دیجیتالی، بانک هـا باید به 
رویکـرد مبتنی بـر پلتفرم مهاجرت کننـد، در غیر این صورت 
سـهم خـود را در ایـن بازارهای جدیـد از دسـت خواهند داد. 
در مـدل عملیاتـی سـنتی، بانک ها دارای یـک زنجیره ارزش 
عمـودی یکپارچـه هسـتند کـه از تولیـد تـا فـروش، توزیع و 
خدمات رسـانی گسـترش می یابنـد. بـا کمـک شـرکت های 
کـه   )FinTech: Financial Technology(مالـی فنـاوری 
از اجـزا مشـارکت کننده در اقتصـاد مبتنـی برپلتفرم هسـتند، 
و  فیزیکـی  سـاختمان های  بـه  مربـوط  هزینه هـای  تمـام 
زیرسـاخت های محاسـباتی صرفه جویـی خواهد شـد و باعث 
خواهـد شـد، خدمات مالی در یـک نرخ بسـیار رقابتی عرضه 
شـود. ایـن مـدل از بانکـداری تهدیـدی بـرای بانک هایـی 
محسـوب می شـود که محصـول محـور هسـتند، یکپارچگی 
عمـودی دارنـد و در سـاختار آن هـا خدمـات نوآورانـه مالـی 
جایگاهـی نـدارد. یک پلتفـرم بانکی، اسـتانداردهایی را برای 
تـا  می کنـد  فراهـم  مالـی  فناوری هـای  توسـعه دهندگان 
محصـوالت و خدمـات خـود را در جهـت ارایـه به مشـتریان 
بانکـی عرضـه کننـد. سـاخت و یـا شـرکت در یـک پلتفـرم 
بانکـداری نیـاز بـه تغییـرات سـازمانی و تکنولوژیکـی دارد، 
بـا ایـن حـال ایـن مهم بـرای یـک بانک سـنتی با سـاختار 
مناسـب نیـز امکان پذیـر اسـت. در این مدل کسـب و کاری یا 
کارمـزدی وجـود نـدارد و یـا اگـر وجـود دارد، آن قـدر اندک 
اسـت کـه درآمـد و کارمـزد بانکـی را تهدید می کنـد. در این 
دنیـا فاصلـه میـان کشـف یک خدمـت تـا اسـتفاده از آن در 
حـدود چنـد دقیقه اسـت. امـا مهم تریـن اصـل در بانکداری 
مبتنـی بـر پلتفرم در یـک جمله خالصه می شـود و آن جمله 
ایـن اسـت کـه اگـر می خواهید یـک بانک نـو آور باشـید که 
سـاختارهای فعلـی را درهـم می شـکند، ابتـدا بایـد افـراد را 
قدرتمنـد کنیـد. بانک هایـی کـه بـه سـرعت بـرای مدیریت 
ایـن نوآوری هـای ساختارشـکنانه وارد عمـل می شـوند، ابتدا 
توجـه خـود را صـرف فرهنـگ سـازمانی خـود می کننـد و 
بـه تقویـت افـراد درون سـازمان و پیرامـون آن می پردازنـد، 
تـا ایـن افـراد بتواننـد بـا دسـته و پنجـه نـرم کـردن بـا این 
نـوع از فناوری هـا، اسـتراتژهای کسـب و کاری جدیـد را در 
مسـیر درسـت هدایـت کنند یـا در مواجه بـا آن عکس العمل 

مناسـبی نشـان دهند.
زیسـت بوم های  چنیـن  کـه  نمـود  دقـت  بایـد  پایـان  در 
دیجیتالـی، نیازمنـد خدمـات مالـی دیجیتالـی نیـز می باشـد، 
پـس در مرحلـه بعـد بـه تغییـر سـاختار در سیسـتم بانکـی 
منجـر خواهد شـد و اسـتراتژی های نوین دیجیتالـی در امور 
بانکـی اجتناب ناپذیـر خواهد بـود. بنابراین بانک های سـنتی 
بایـد بـا پیش بینـی ایـن اختـالل و ساختارشـکنی دیجیتالـی 
بـه تغییـر اسـتراتژی های سـنتی خـود مبـادرت ورزنـد و بـا 
شـرایط دیجیتالـی جدیـد تطبیـق دهنـد. بـا توجه بـه این که 
وجـود  آینـده  پیش بینـی  جهـت  جهان نمایـی  گـوی  هیـچ 
نـدارد، بانکـداران باید چندین اسـتراتژی موثـری اتخاذ کنند 
و سـازمان خـود را بـا آن سـازگار سـازند، تـا بتواننـد درک 
صحیحـی از بـروز اختالالت آینـده را برای خود مهیا سـازند 
و بـا توجـه به ایـن تنـوع اسـتراتژی  در دسـت، عکس العمل 

مناسـبی داشـته باشند.
تربیـت  دانشـگاه  بین الملـل  اقتصـاد  دکتـری  *دانشـجوی 

مـدرس

گزارش اتفاقیه از جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا؛

شیبِ  تند کرونا در خراسان شمالی
استان خراسان شمالی جزو استان هایی است 
که شیب ابتالی به کرونا در آن رو به افزایش 
مدیریت  ستاد  در  اعالمی  آمارهای  اساس  بر  و  است 
ارقام  آینده  هفته  بینی می شود  پیش  استان،  در  کرونا 
زیادی  افزایش  دراستان  کرونا  فوتی های  و  مبتالیان 

داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ما، معاون سیاسی استاندار خراسان 
شمالی در ســتاد مدیریت کرونا خراسان شمالی که در 
سالن جلسات اســتانداری برگزار شد، با اشاره به وقوع 
پیک چهارم کرونا در استان، اظهار کرد: شرایط کنونی 
دراستان و کشور شــرایط خوبی نیست که باید تالش 
شــود با برنامه ریزی ها آمار ابتالء  و فوت شــهروندان 

را کاهش دهیم.
احمد بــرادران افزود:برای قطع زنجیره کرونا، مصوبات 
ستاد ملی کرونا در استان با توجه به رنگ بندی شهرها 
انجام می شود که از  دستگاه ها و فرمانداران انتظار می 
رود نسبت به تشکیل نشست ها اقدام کرده و نسبت به 

اجرای مصوبه ها رصد داشته باشند.
معاون سیاسی استاندار خراســان شمالی با بیان اینکه 
کسبه خراســان شــمالی از نظر تمکین به مقررات و 
محدودیت ها رتبه دوم کشــور را کسب کردند که این 
به دلیل فهم بازاریان اســت، اظهار داشــت: می دانیم 
مشکالت معیشتی با تعطیلی ها افزایش پیدا می کند اما 

سالمت مردم در اولویت است.
تصریــح کرد: در شــهرهای قرمز تمــام فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی نیز لغو اســت و در زمینه برگزاری 
مراسم شــب های قدرهنوز تصمیمی گرفته نشده است 
و در جلسه بعدی ستاد کرونا تصمیم گیری خواهد شد.

خراسان شمالی هفته سختی پیش رو دارد
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی خراســان شمالی گفت: 
هفته آینده میزان فوت ناشی از کرونا در استان افزایش 
پیدا خواهد کرد و می توانیم بگوییم هفته پیش روهفته 

ای بسیار سخت برای استان است.
ســید احمد هاشمی نیز در ستاد مدیریت کرونا خراسان 
شــمالی اظهار کرد: اکنون 2۶۷ بیمار مبتال به کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند که هیچ گاه تعداد 
بستری های استان به این حد نرسیده بود.

وی افزود: طبق روال ابتدا تعداد بیماران سرپایی، سپس 
بیماران بستری شده و در انتها تعداد موارد مرگ و میر 

افزایش پیدا خواهد کرد.
هاشمی در انتها با اشاره به برگزاری عروسی در استان، 
گفت: فرمانداران با برگزار کنندگان عروســی و تاالرها 

برخورد قاطع داشته باشند.
 600 تخت بیمارستانی خراسان شمالی به مبتالیان 

کرونا اختصاص یافت 
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
خراسان شمالی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل ها، 
جراحی و بستری غیرضروری در بیمارستان ها لغو شده 
است، گفت: ۶00 تخت بیمارستان در استان به درمان 
مبتالیان به کرونا اختصاص یافته است که از این تعداد 

هم اکنون 2۶۷ تخت اشغال است.
وی درباره ایجاد نقاهنگاه برای مبتالیان به کرونا اظهار 
داشت: هنوز نیاز به راه اندازی نقاهتگاه در استان نبوده 
اما 50 تخت در بیمارستان امام حسن)ع( در این زمینه 

آماده است.
وی خاطرنشــان کرد: پیش از ایــن، نقاهتگاه ها مورد 
استقبال قرار نگرفت و مردم ترجیح دادند مراقبت های 
الزم از فــرد مبتال به کرونا در منزل انجام شــود، به 
هر حال در صورت نیاز با همکاری مســئوالن مختلف 
نسبت به راه اندازی نقاهتگاه در استان اقدام می شود.

هاشمی گفت: بخش ویژه در بیمارستان امام حسن)ع(، 
بیمارستان هاشمی رفسنجانی در شیروان و بیمارستان 

جاجرم برای پذیرش مبتالیان به کرونا آماده است.
وی گفت: در روزهای اخیر موارد مشکوک به کرونای 

انگیسی وجود داشته است.
وی گفــت: پیش از این با کمبود کیت آزمایشــگاهی 
برای انجام آزمایش کرونای انگلیسی در استان روبه رو 
بودیم اما اکنون این امکان در استان فراهم است و در 
یکی 2 روز آینده وضعیت شناسایی موارد جدید ابتال به 

این ویروس اعالم می شود.

 تمام شهرهای استان در آستانه قرمز شدن هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیزدرستاد  
اظهار داشت: متاسفانه اگر با همین وضعیت پیش رویم، 
پیش بینی می شود که تمام شهرهای خراسان شمالی 

در وضعیت قرمز کرونایی قرار گیرند.
وی تصریح کرد: تعداد بیماران بســتری مبتال به کرونا 
در خراســان شــمالی طی هفته های گذشته سه برابر 

افزایش پیدا کرده است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: متاسفانه در حال 
حاضر میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در استان 

به کمتر از ۷0 درصد رسیده است.
هاشــمی یادآور شــد: در حال حاضر کیت های اولیه 
p.c.r  وارد استان شده است و امکان تشخیص کرونای 
انگلیســی فراهم شــده و طی فردا آمار جدید کرونای 
انگلیسی اعالم خواهد شــد کهاحتمال وجود کرونای 
انگلیســی در میان بیماران خراســان شمالی نیز وجود 

دارد.
وی افزود: طی دســتورالعمل ارســالی از وزارت خانه، 
بخش جراحی، غیر ضروری و ســایر بخش های غیر 
کرونایی بیمارستان امام حســن)ع( به بیمارستان امام 
علی)ع( منتقل می شــود تا بیمارســتان امام حسن)ع( 
در مرکز اســتان را به صورت کامل به کرونا اختصاص 

دهیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان خاطر نشان کرد: 
بخش قلب این بیمارستان با توجه به اینکه کامل مجزا 

بوده از این موضوع مستثنی است.
 بیش از 5700 کارمند در خراسان شمالی به کرونا 

مبتال شده اند
معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری خراسان 
شمالی:5۷00 کارمند در خراسان شمالی به کرونا مبتال 

شده اند.
علی بیگ زاده نیز در این جلســه با اشــاره به اینکه از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون پنج هزار و ۷۱۹ نفر 
از کارکنان دولت در خراسان شمالی مبتال به کرونا شده 
انــد، گفت: از این تعداد ۱۳۱ نفر تحت درمان و 20 نفر 

فوت و مابقی بهبود یافته اند.
بیگ زاده اظهار داشــت: طبق اعالم وضعیت توســط 
ستاد کشوری کرونا تمام استان های کشور دچار کرونا 
انگلیسی شدند  و این ویروس با سرعت در حال انتشار 

است.
وی ادامــه داد: تا ۱۹ فروردین ســال جاری پنج هزار و  
۷۱۹ نفر از کارکنان دولت در خراسان شمالی به کرونا 
مبتال شده اند که پنج هزار و 5۶0 نفر بهبود یافته، ۱۳۱ 
نفر تحت درمان و 20 نفر جانشــان را از دست داده اند 

که از این تعداد پنج نفر خانم بوده اند.
بیگ زاده اضافه کرد: براساس بخش نامه و دستورالعمل 
های دریافتی از ســتاد ملی کرونا دستگاه های اجرایی 
ضروری و خدمات رســان در شهرهای با  وضعیت زرد 
و نارنجی با ۱00 درصد ظرفیت و مابقی دســتگاه های 

غیر ضرور با دو سوم ظرفیت پای کار باشند.
وی خاطرنشــان کــرد: درشــهرهای بــا وضعیــت 
قرمزکرونایی که شــامل بجنورد، اســفراین و شیروان 
اســت، حضور کارکنان در دســتگاه هــای ضروری و 
خدمات رســان تا 50 درصد و غیرضرور تا یک ســوم 

کاهش پیدا کند.
 با هرگونه تجمعاتی بدون رعایت پروتکل های 

بهداشتی به شدت برخورد می  شود
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان شمالی 

گفت: با هرگونه برگزاری مراســم و تجمعات که بدون 
رعایت پروتکل های بهداشتی و تهدیدی علیه بهداشت 

عمومی است به شدت برخورد می شود.
ســیدجواد ایاللی نیزدر این جلسه با بیان اینکه اجرای 
مصوبات ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا برای همه 
مردم الزم االجرا است، اظهار داشت:هر نوع اجتماعی 
که با عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی همراه باشد 
جرم و ممنوع اســت و از سوی دســتگاه قضا پیگیری 
خواهد شــد و ما آمادگی داریم تا نســبت به تشــکیل 

پرونده برای چنین تخلفاتی اقدام شود.
تنها راه مقابله با کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی 

است 
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات 
بهداشــتی و درمانی دانشــگاه علوم پزشکی خراسان 
شــمالی نیز گفت: تنها راه برای قطــع زنجیره کرونا 

رعایت فاصله اجتماعی شامل زدن ماسک است.
افشــین دلشــاد بیان کرد: با توجه به اینکه دمای هوا 
افزایش یافته و بهتر شــده است، افراد در مکان هایی 
هســتند در و پنجره ها را برای تهویه هوا باز بگذارند تا 

هوای آزاد در چرخش باشد.
وی اظهــار داشــت: برای قطــع زنجیــره کرونا باید 
 تجمــع هــا و دوهمی هــا کم شــود و بــه حداقل

 برسد. 

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی خراســان 
شــمالی گفت: برای ساماندهی سنگ فرش، آسفالت، 
محوطه ســازی و دیوار های ساحلی، طی هفته جاری 
 ۱2 طرح هادی در روســتا های استان به بهره برداری 

می رسد.
علی محمدی به خبرنگار ما اظهارداشــت: طی هفته 
جاری 52۹ واحد مسکونی افتتاح خواهد شد و دو هزار 
و 850 ســند در روستا ها و شهر های زیر 25 هزار نفر 

اهدا می شود. 
وی گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح هــا 2 هزار 
منــد  بهــره  آن  مزایــای  از  خانــوار   5۶8  و 

می شوند.

عملیات اجرایی ۱۳ طرح عمران روستایی در 
اسفراین آغاز شد 

مدیر بنیاد مســکن اســفراین گفت: عملیات اجرایی 
۱۳ طرح عمرانی روســتایی با تخصیص ۳0 میلیارد 
ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی بنیاد مســکن روز 
شــنبه همزمان با سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی در اسفراین آغاز شــد.محمدیار فرهادی در 
گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: عملیات 
اجرایی این طرح ها بــه علت وضعیت قرمز کرونایی 
شهرســتان و پرهیز از هرگونه تجمــع بدون اجرای 

برنامه و حضور فیزیکی مردم و مسووالن آغاز شد.
فرهادی افزود: این پروژه ها شامل آسفالت معابر پنج 

روستای قهرمان آباد، بزنج، اردین ،سارمران و آق قلعه 
و زیرسازی معابر هفت روستاهای نیاب، زنفت، دهنه 
اجاق ، فرطان، خوشین، توی و فیروزیه و اجرای جوی 

و جدول روستای برج است.
وی گفت: بــا اجرای این طرح حــدود ۱8 هزار متر 
مربع از سطح معابر روستایی آسفالت و حدود 50 هزار 

مترمربع نیز زیرسازی خواهد شد.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسفراین ، بازنگری 
طرح هادی روســتاهای توی و باغــی با اعتبار پیش 
بینی شــده یک میلیارد و ۶00 میلیون ریال از محل 
اعتبارات ملی را از دیگر طرح هایی ذکر کرد که امروز 

عملیات اجرایی آن آغاز شد.

معاون هماهنگ کننده ســپاه جواداالئمه خراســان 
شمالی گفت:۴ هزار بســته معیشتی در طرح رمضان 

بین نیازمندان استان توزیع می شود.
سرهنگ حســین اکبری، در گفتگو با خبرنگار عصر 
اترک اظهار کرد: ۴  هزار بســته معیشتی به مناسبت 
فرارســیدن ماه مبارک رمضان با همــکاری قرارگاه 
سازندگی، بنیاد علوی، آســتان قدس رضوی و اداره 
کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی آماده شده که 
توسط بسیج سازندگی نواحی مقاومت در بین خانواده 

های نیازمند و آسیب دیده از کرونا توزیع می شود.

سرهنگ اکبری ارزش ریالی بسته های آماده شده را 
2 میلیارد  تومان اعالم کرد و افزود: این بســته ها در 
سه مرحله توزیع می شود که نخستین مرحله یک روز 
مانــده به ماه رمضان، دومین مرحله توزیع همزمان با 
والدت امام حســن مجتبی)ع( و آغاز هفته کرامت و 
ســومین مرحله نیز همزمان با بیست و هفتم رمضان 

توزیع می شود.
وی بــا تاکید بر اســتمرار اجرای طــرح کمک های 
مومنانه تا پایان همه گیری کرونا تصریح کرد: بسیج 
سازندگی سپاه حضرت جواداالئمه خراسان شمالی از 

ابتدای شیوع ویروس کرونا، در لبیک به فرمان رهبر 
معظم انقالب و حمایت از نیازمندان و اقشــار آسیب 
دیده از کرونا سطح استان تا پایان سال ۹۹ بسته های 
معیشی را در قالب رزمایش کمک های مومنانه تهیه 

و توزیع کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: طبق توافق و ماموریتی که به 
فرماندهان نواحی شهرستان ها اعالم شده مقرر شده 
میزان کمک ها با همراهی خیرین در شهرســتان ها 
به دوبرابر افزایش یافته و در میان خانواده های تعیین 

شده توزیع شود.

شهردار بجنورد گفت: با ابالغ دورجدیدی از مصوبات 
ســتاد ملی مدیریــت برکرونــای کشــور و اعمال 
محدودیــت های ده روزه از 2۱ فروردین ماه ۱۴00 ، 
نیروهای شهرداری درکادر اداری  نیز با شیفت بندی 

در محل کار خود حاضر خواهند بود.
هادی زارعی افزود: بخشــی از خدمات شهرداری که 

تعطیلی ناپذیراست ، به قوت خود اما با تشدید نظارتها 
بر رعایت استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی 

خدماتشان را ارائه خواهند داد .
 زارعی افزود : سیســتم حمــل و نقل عمومی درون 
شــهری ، جایگاه ســوخت تحت مدیریت شهرداری 
، آرامســتان ، ســازمان آتش نشــانی و کادر اجرایی 

پاکبانــان و باغبانــان شــهرداری ازجملــه مراکزی 
درشهرداری است که به دلیل اهمیت و ضرورت حتی 

در دوران قرنطینه نیز باید خدماتشان را ارائه دهند .
زارعی گفت: تمام اجتماعات شهروندی ممنوع است و 
شهروندان گرامی باید بدانند خدمات آرامستان منوط 

به عدم حضور و تجمع دراین مرکز است .

رییس اداره پیش بینی هواشناســی خراســان شمالی 
گفت: بــارش پراکنده باران برای روزهای یکشــنبه 
و دوشــنبه هفته جــاری در مناطق مختلف اســتان 
پیش بینی شده است. مهری هاشمی دوین به خبرنگار 

ما اظهار داشت: برای امروز افزایش موقت ابر، وزش 
باد، گاهی وزش باد لحظه ای شــدید پیش بینی شده 
اســت. وی افزود: از عصرامروز تا روز دوشنبه بارش 
پراکنده باران، در پاره ای از نقاط رگبار و رعد وبرق و 

بارش تگرگ پیش بینی شده است. 
هاشمی دوین خاطرنشان کرد: تا روز دوشنبه افزایش 
جزیی دمای هوا در مناطق مختلف استان پیش بینی 

شده است.  

معــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت: اســتفاده 
ــتغال ۱۱  ــداوم اش ــب ت ــا موج ــهیالت کرون از تس

هــزار و ۶۷0 نفــر در ایــن اســتان شــده اســت.
محمــد اربابــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا  
ــتان  ــن اس ــر در ای ــزار و 800 نف ــت ه افزود:هش
ــال  ــون ری ــزار و ۷20 میلی ــار ه ــت چه ــا دریاف ب
تســهیالت اشــتغال روســتایی و عشــایری در مــدت 

ســه ســال گذشــته شــاغل شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه اشــتغالزایی مناطــق روســتایی 
و عشــایری از ابتــدای ســال ۱۳۹۷ در اولویــت 
ــرار  ــی ق ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــای وزارت تع ه
ــا  ــت ب ــهیالت ارزان قیم ــن تس ــت: ای ــت، گف گرف
ــرزی و ۶  ــق م ــرای مناط ــد ب ــار درص ــود چه س
ــت  ــتان پرداخ ــق اس ــی مناط ــرای مابق ــد ب درص

شــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه ۶0 درصــد از تســهیالت  وی ب
ــتایی و  ــای روس ــرح ه ــرای ط ــده ب ــت ش پرداخ
ــرای  ــرای اج ــاورزی، ب ــش کش ــایری در بخ عش
ــتغال  ــون اش ــت: اکن ــت، گف ــوده اس ــروری ب دامپ
ــباع  ــت اش ــه حال ــتان ب ــداری اس ــش دام در بخ
ــتایی  ــتغال روس ــهیالت اش ــت تس ــیده و پرداخ رس
ــت. ــده اس ــف ش ــته دام متوق ــه رس ــایری ب وعش

معــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه ارزان 
ــال  ــایری، اقب ــتایی و عش ــهیالت روس ــودن تس ب
بــه دریافــت ایــن اعتبــارات را افزایــش داده اســت، 
گفــت: در نواحــی صنعتــی اســتان طرح هــای 
دارویــی،  فــراوری گیاهــان  زیــادی در حــوزه 

ــاورزی و  ــوالت کش ــره ارزش محص ــل زنجی تکمی
ــاورزی در  ــوالت کش ــدی محص ــته بن ــی و بس دام

ــت. ــرا اس ــال اج ح
ــدن و  ــت، مع ــالغ وزارت صنع ــا اب ــزود: ب وی اف
تجــارت، بــه منظــور بهــره منــدی صاحبــان کســب 
ــت  ــی دول ــهیالت حمایت ــمول تس ــای مش و کاره
شــامل ثبــت نــام واحدهــای صنفــی آســیب دیــده 
ــا و روســتایی و عشــایری  ــروس کرون از شــیوع وی
بــه صــورت متمرکــز از طریــق ســامانه کارا متعلــق 
بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه نشــانی 

ــد. ــد ش https://kara.mcls.gov.ir انجــام خواه
اربابــی اضافــه کــرد: روســتاییان و عشــایر صاحــب 
اصنــاف  صاحبــان  تمامــی  همــراه  بــه  ایــده 
آســیب دیده از کرونــا در اولیــن فرصــت بــرای 
ــهیالت  ــد و از تس ــدام کنن ــهیالت اق ــت تس دریاف

ــد. ــتفاده کنن ــره اس ــم به ک
معــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی در ادامــه گفــت: 
۱0 هــزارو ۱2۶ فقــره پرونــده تســهیالت کرونایــی 
بــرای دریافــت هــزار و ۶۱ میلیــارد و ۱00 میلیــون 
ریــال بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند کــه 
از ایــن میــزان ۷۶۹ میلیــارد و 2۱0 میلیــون ریــال 

پرداخــت شــد.
ایــن تســهیالت بــه اصنــاف  افــزود:  اربابــی 
مختلــف و بســته بــه رســته و نــوع فعالیــت 
پرداخــت شــد و هــر واحــد صنفــی و تولیــدی از ۶0 
تــا ۱۶0 میلیــون ریــال تســهیالت ارزان قیمــت بــا 
 ســود ۱2 درصــد و بازپرداخــت 2۴ ماهــه دریافــت

 کردند.

معــاون امور بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت خراســان شمالی گفت: تشــدید بازرسی از 
نانوایی ها تا برطرف شدن مشکل ادامه خواهد داشت 
و تا قبــل از ماه رمضان صــف  نانوایی ها به حالت 

عادی بازمی گردد.
مهــرداد داوود زاده در گفت وگو بــا خبرنگار فارس 
در بجنورد اظهار کرد: در بازرســی های به عمل آمده 
طی روزهای گذشته در دستور کار قرارگرفته، موارد 
زیادی تخلف مشاهده که برخی غیرعمدی و برخی 

دیگر عمدی صورت گرفته است. 
وی گفــت: متخلفین ضمــن تشــکیل پرونده به 

تعزیــرات حکومتی معرفی می شــوند و تمامی این 
تخلفات گوشزد و قابل حل می باشند.

معــاون امور بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت خراســان شمالی افزود: تشــدید بازرسی از 
نانوایی ها تا برطرف شدن مشکل ادامه خواهد داشت 
و تا قبــل از ماه رمضان صــف  نانوایی ها به حالت 

عادی بازمی گردد.
داوود زاده تصریــح کــرد: از هم اســتانی ها عزیز 
تقاضــا داریم که هرگونه تخلف را به شــماره ۱2۴ 
 ســازمان اطالع داده تا در اســرع وقت رســیدگی

 شود.

فرمانده انتظامي شهرستان اسفراین از مرگ فردی 
52 ســاله بر اثــر برق گرفتگي در این شهرســتان 

خبرداد.
به گزارش خبرنگار سپهر آیین، سرهنگ مجید یگانه 
پورگفــت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱0 مبنی بر برق گرفتگی در یکی از شرکت های 
شهرک صنعتی، بالفاصله ماموران انتظامی و عوامل 

امدادی به محل حادثه اعزام شدند. 
وی افزود: با حضور ماموران مشــخص شد، فردی 
52 ســاله حین کار با برق در یکی از شرکت های 

شهرک صنعتی دچار برق گرفتگی شده و متاسفانه 
جان باخته است. 

فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین ضمن ابراز 
تأســف از وقوع این حادثه خاطر نشــان کرد: جسد 
براي انجام مراحل قانونی به ســردخانه انتقال یافته 

است. 
این مقام انتظامی با اشاره به انتقال جسد به پزشکی 
قانونی، به شــهروندان توصیه کــرد، همواره موارد 
ایمنی را حین انجام کار رعایت کنند تا دیگر شــاهد 

چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

هفته جاری ؛

۱۲ طرح هادی در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

4 هزار بسته معیشتی در طرح رمضان بین نیازمندان استان توزیع می شود

حضور نیروهای شهرداری بجنورد  با ظرفیت یک دوم 

هوای خراسان شمالی بارانی می شود 

اشتغال حدود ۱۲ هزار نفر در استان با استفاده از 
تسهیالت کرونایی

صف نانوایی ها تا قبل از ماه رمضان به حالت عادی 
برمی گردد

اتصال برق، جان شهروند اسفراینی را گرفت
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رییس اتحادیه گوشــت گوســفندی تهــران، قیمت 
گوشت گوســفندی در ماه مبارک رمضان را کاهشی 

پیش بینی کرد.
»علی اصغر ملکی« روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با اشاره به نوسانی بودن قیمت گوشت 
گوسفندی طی روزهای اخیر افزود: قیمت هر کیلوگرم 
گوشت گوســفندی طی روزهای اخیر نسبت به شب 

عید  بین ۶ تا هفت هزار تومان کاهش داشته است.
رییس اتحادیه گوشــت گوســفندی تهــران برخی 
اقدامات دولت را در کاهش نرخ گوشــت گوسفندی 
در ماه مبارک رمضان موثر برشــمرد و اظهارداشت: 
طبق برنامه دولت بخشــی از گوشت گوساله برزیلی 
منجمد برای تنظیم بازار تزریق می شــود که این امر 

در کاهش نرخ  گوشت گوسفندی تاثیرگذار است.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اقدام اخیر دولت 
در تزریق و عرضه گسترده گوشت مرغ در استان های 
سراسر کشور، به نظر می رســد این موضوع در نرخ 

گوشت گوسفندی در ماه مبارک رمضان موثر باشد.
ملکی با بیان اینکه ســتاد تنظیم بازار هنوز برنامه ای 
برای قیمت و تامین گوشــت گوسفندی اعالم نکرده 
اســت گفت: اکنون در حال بازبینی نــرخ ها در بازار 
هســتیم که برای روز یکشنبه نرخ گوشت گوسفندی 

تعیین و اعالم می شود.
وی ضمن اشاره برخورد جدی با قصابی ها و فروشگاه 
های پروتئینی گران فروش، از شهروندان خواست در 

صورت مشــاهده هر گونه تخلف مراتب را به سازمان 
تعزیــرات حکومتی اعــالم کنند تا با افــراد متخلف 

برخورد قانونی شود.
 به گزارش اتفاقیه بــه نقل ازایرنا، طبق آمارها اواخر 
ســال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی بین 
55 هزار تا ۶0 هزار تومان و هر کیلوگرم شقه گوشت 
گوســفندی با دنبه بین ۱25 هزار تا ۱۳0 هزار تومان 
به مغازه داران و قصابی ها تحویل داده می شد که مغازه 
داران و قصابی ها باید  هر کیلوگرم شــقه گوشــت 
گوســفندی بدون دنبه را با سود بین ۱0 تا ۱2 درصد 
یعنی با نرخ ۱۴0 هزار تومان بدست مصرف کنندگان 

می رسانند.

اما بررسی بازار در اواخر سال ۹۹ نشان می داد قیمت 
هر شــقه گوســفندی در مناطق مختلف باالی ۱50 
هزارتومان و گوشــت تفکیکی بین ۱۷0 هزار تا 200 

هزارتومان بود.
طبق آمار وزارت جهاد کشــاورزی در سال ۹۹ حدود  
880 هزار تن گوشــت قرمز در کشور تولید شد، این 
درحالیســت که تولید گوشت قرمز در سال ۹2 حدود  
۷55 هزارتــن بــوده که آمارها نشــان می دهد طی 
ســال های اخیر تولید گوشــت قرمز 2.5 درصد رشد 

داشته است.
سرانه مصرف گوشت قرمز ۱2.5 کیلوگرم برآورد می 

شود.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران مطرح کرد:

احتمال کاهش نرخ گوشت گوسفند در ماه مبارک رمضان 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت باید 
بازوی توســعه استان خود باشــند تا ضمن مدیریت 
دارایی مــردم، از محل ســودآوری این شــرکت ها 
دارایی جدید ایجاد و در پروژه های توســعه آن استان 

سرمایه گذاری کنند. 
»محمدعلی دهقان دهنوی« در نشســت خبری که 
در محــل وزارت اقتصاد و دارایی با موضوع انتخابات 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی ســهام عدالت 
برگزار شد،  اظهار داشت: زمانی که در سال ۹۹ بحث 
آزادســازی سهام عدالت مطرح شــد دو راهکار برای 
مشموالن ســهام عدالت عنوان شد، در ابتدا نخستین 
روش این بود که ممکن اســت افراد مایل باشند تا به 

صورت مستقیم سهام خود را مدیریت کنند.
وی افزود: مردم یک برگه به عنوان ســهام عدالت در 
اختیار داشــتند اما آن برگه مجموعه ای از سهام ۳۶ 
شــرکت بورسی و چندین شرکت غیربورسی است، در 
واقع  برگه های سهام عدالت پرتفویی از سهام شرکت 

های ارزشمند، بزرگ و قوی کشور هستند.
دهقان دهنوی خاطرنشــان کرد: نخستین روش این 
بود که مردم خود ســهام خــود را مدیریت کنند که 
عنوان روش مستقیم را به خود گرفت و فقط تعدادی 

از مردم روش مستقیم را انتخاب کرده بودند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بخش 
گســترده ای از مردم روش دوم را انتخاب کردند که 

روش مدیریت غیرمستقیم بود.
وی گفت: روش غیرمســتقیم بدین صورت بود که در 
هر استانی یک شرکت تشکیل شود و برگه های سهام 
عدالت یا سبد ۳۶ ســهم در این شرکت ها قرار داده 

شود و از طریق آن شرکت مردم سهامدار شوند.
دهقان دهنوی اظهار داشــت: سهامی که مردم از این 
شــرکت ها می گیرند همان ســهام عدالتی است که 

شامل پرتفوی ۳۶ شرکت می شود.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار ادامه داد: این 
شــرکت ها می توانند مدیرانی داشته باشند که توسط 
مردم انتخاب شــوند و سبد سهام توســط این افراد 
مدیریت شــود، که در نهایت این موضوع باعث شکل 

گیری شرکت سرمایه گذاری شد.
وی به اهمیت شــرکت های ســرمایه گذاری استانی 
اشــاره کرد و گفــت: با توجــه به باال بــودن تعداد 
ســهامداران غیرمستقیم که نزدیک به ۳0 میلیون نفر 
بودند، زمانی که دارایی ها در این شرکت قرار گرفتند 
به شــرکت های بزرگی تبدیل شدند و ارزش شرکت 
ها به دو هزار میلیارد تومان در برخی از اســتان های 
کوچک تا ۳0 هزار میلیارد تومان در استان های بزرگ 

رسید.
دهقــان دهنوی افزود: با توجه بــه چنین وضعی این 
شرکت ها نیازمند هیات مدیره هایی هستند که بتوانند 

قادر به مدیریت این شرکت ها باشند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت باید 
بازوی توســعه استان خود باشــند تا ضمن مدیریت  
دارایی مردم، از محل سودآوری این شرکت ها دارایی 
جدید ایجاد و در پروژه های توسعه آن استان سرمایه 

گذاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت قرار گرفتن هیات مدیره 
قوی در این شــرکت ها، این انتظار محقق می شود تا 
شاهد بازدهی های خوبی از این سهام در اقتصاد کشور 
باشیم و افراد منتخب از طریق پیدا کردن مزیت های 
استان اقدام به ســرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
کنند تا زمینه ایجاد توســعه و اشتغال برای استان ها 
فراهم شــود، در صورتی که اگر هیات مدیره ضعیف 

باشد این مساله محقق نمی شود.
دهقان دهنوی تاکید کرد: ســهامداران غیرمستقیم که 
دارایی های خود را در این شــرکت ها قرار داده اند باید 
به این موضوع توجه داشــته باشند که انتخاب هیات 
مدیره توانمند باعث می شــود تا دارایی این افراد روز 

به روز افزایش یابد.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار با بیان اینکه 
برای انتخاب هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی از افراد متقاضی دعــوت کرده ایم که تا 28 
فروردیــن فرآیند ثبت نــام را طی کننــد، تاکید کرد: 
افرادی کــه متقاضی عضویت در هیــات مدیره این 
شــرکت ها هستند باید در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام 

کنند.
به گفتــه وی، افرادی که به دنبال ثبــت نام در این 
انتخابات هســتند باید در ایــن زمینه از تحصیالت و 

تجربه کاری مرتبط برخوردار باشند.
دهقان دهنوی با اشــاره بــه اینکــه از 28 فروردین 
که ســامانه ثبت نام بسته می شــود اقدام به بررسی 
احــراز صالحیت افراد خواهیم کرد، گفت: نخســتین 
اطالع رســانی ما به کسانی اســت که از توانمندی و 
تخصص الزم برای مدیریت این دارایی ها در شرکت 
های ســرمایه گذاری برخوردارند و از آن زمان به بعد 

دیگر هیچ ثبت نامی انجام نمی شود.
وی خاطرنشــان کرد: پــس از بررســی صالحیت ها 
مشخص می شود که در هر اســتان چه افرادی واجد 

شرایط هستند.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار به برگزاری 
مجامع به صــورت الکترونیکی تاکیــد کرد و گفت: 
الزمه حضور مردم در این انتخابات احراز هویت افراد 
از طریق سامانه سجام اســت تا از این طریق هویت 

افراد مشخص شود.
وی اظهار داشــت: تاکنون درصد باالیی از افراد اقدام 
به احراز هویت در سامانه سجام کرده اند، اما همچنان 
در برخی از اســتان ها تعداد کمی از سهامداران و در 
برخی دیگر از اســتان ها تعداد زیادی از افراد اقدامی 

برای احراز هویت انجام نداده اند.
دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد مردم هر چه زودتر 
اقدامات مربوط به احراز هویت را انجام دهند تا در ۱8 
اردیبهشــت ماه که قرار است انتخابات برگزار شود با 

مشکلی مواجه نشویم.
وی با بیان اینکه در روز انتخابات ســامانه رای گیری 
بازگشــایی می شود، گفت: اســامی افرادی که تایید 
صالحیت شده اند در این سامانه وجود دارد، اما از روز 
قبــل از انتخابات افرادی که قــادر به تایید صالحیت 

بوده اند معرفی خواهند شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: تا 
چند روز ســامانه باز خواهد بود تا افراد بتوانند با فراغ 
بال بیشتری اقدام به تصمیم گیری برای رای دهی به 

فرد مورد نظر کنند.

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت: به زودی زمان 
بندی دقیق انتخابات سراسری و مشارکت جمعی برای 
بزرگترین انتخابات اقتصادی کشــور را اعالم خواهیم 

کرد.
»حســین فهیمی« روز جمعه با حضور در شبکه خبر 
به ارائــه توضیحاتی دربــاره انتخابات شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت پرداخت و اظهار 
داشــت: اکنون در پنجمین مرحله از بحث آزادسازی 
ســهام عدالت قــرار گرفتــه ایم، افــرادی که روش 
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب 
کرده اند باید بیش از ۱۶0 نفر از اعضای هیات مدیره را 
برای مدیریت دارایی خود انتخاب کنند، به زودی زمان 
بندی دقیق انتخابات سراسری و مشارکت جمعی برای 
بزرگترین انتخابات اقتصادی کشــور را اعالم خواهیم 

کرد.
وی به لغو برگــزاری انتخابات مجامع شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی در اسفند ماه گذشته اشاره کرد و 
افزود: در ابتدا هماهنگ شده بود تا سهامداران شرکت 
های ســرمایه گذاری  ۱۷  اســتان در اسفند ماه  و با 
یک زمان بندی مشخصی رای بدهند اما شورای عالی 
بورس با توجه به ضرورت اطالع رســانی بیشتر، جلب 
مشــارکت حداکثری و حضور بیشتر داوطلبان تصمیم 
گرفت تا انتخابات اســفند ماه را ملغــی اعالم کند و 
اکنون قرار بر این است تا برنامه ریزی های الزم برای 
برگزاری انتخابات بین نیمه نخست اردیبهشت تا نیمه 

نخست خرداد ماه صورت گیرد.
فهیمــی دربــاره وظایف اصلی مجامع شــرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی سهام عدالت خاطرنشان کرد: 
براســاس دستور رهبر معظم انقالب قرار بر این شد تا 
مدیریت سهام عدالت برای افرادی که روش مدیریت 
مستقیم یا غیر مســتقیم را انتخاب کرده اند به مردم 

واگذار شود.
ســخنگوی آزادسازی ســهام عدالت تاکید کرد: برای 
ســهامداران مســتقیم که حدود ۱۹ میلیون نفر بودند 
آزادســازی انجام شــد، به دنبال آن مردم به صورت 
مســتقیم در شرکت های بورسی و فرابورسی سهامدار 

شدند و مدیریت دارایی خود را بر عهده گرفتند.
وی به مجموع دارایی شــرکت های ســرمایه گذاری 
اســتانی که بیش از ۳80 هزار میلیارد تومان اســت، 
اشاره کرد و گفت: این حجم قابل توجه دارایی نیازمند 
مدیریت صحیح، ایجاد ارزش افزوده است، نقش موثر 
آن در بازار ســرمایه امر مهمی تلقی می شود که باید 
از طریق شرکت های ســرمایه گذاری مورد مدیریت 

قرار بگیرند.
فهیمی اظهار داشــت: در این میان عده ای به عنوان 
افراد متخصص مدیریت این دارایی ها را بر عهده می 

گیرند که از طریق مردم انتخاب خواهند شد.
سخنگوی آزادسازی ســهام عدالت ادامه داد: تاکنون 
در کشور شــاهد مشــارکت های جمعی زیادی برای 
فعالیت های مذهبی و سیاســی بوده ایم اما انتخابات 
شرکت های سرمایه گذاری استانی بزرگترین و اولین 
مشــارکت میلیونی مردم برای یک فعالیت اقتصادی 

محسوب می شود.
حضور ۳0 میلیون ایرانی در انتخابات 

وی گفــت: انتخابات با حضــور ۳0 میلیون نفر در ۳۱ 
اســتان و با زمان بندی های متفاوت برگزار می شود که 
برنامه دقیق آنها به ترتیب به اطالع سهامداران خواهد 

رسید.
فهیمی افزود: در مجامع شــرکت ها فعالیت یا صورت 
های  مالی شــرکت در طول یک سال تایید و رد می 
شــود و نظارت همگانی اتفاق می افتــد اما آنچه که 
برای انتخاب مدیران صورت می گیرد، مجمعی تحت 
عنوان مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده ویژه 

انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت ها است.
ضرورت ثبت نام رای دهندگان در سامانه سجام

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت به ضرورت ثبت نام 
رای دهندگان در سامانه سجام اشاره و خاطرنشان کرد: 

۳0 میلیون نفر باید در این ســامانه ثبت نام کنند ، در 
سطح استان ها به غیر از تهران اطالع رسانی به خوبی 
صورت گرفته اســت و در اســتان هایی مانند کرمان، 
خراسان جنوبی فارس تا 80 درصد از سهلمداران یک 
شرکت در ســامانه ســجام ثبت نام کرده اند که این 
نشــان دهنده اطالع رسانی درســت برای ثبت نام در 

سجام بوده است.
وی ادامه داد: در استان هایی مانند تهران و البرز سطح 
ثبت نام در سجام کم بوده است که امیدواریم از طریق 
اطالع رسانی های دقیق شاهد افزایش مشارکت مردم 

برای ثبت نام در سجام باشیم.
شرایط داوطلبان برای عضویت در هیات مدیره 

شرکت سرمایه گذاری استانی
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت به شرایط داوطلبان 
برای عضویت در هیات مدیره اشــاره کــرد و افزود: 
نخستین شرط سابقه تحصیلی و مدرک کارشناسی از 
یکی دانشــگاه های معتبر است تا از این طریق امکان 

مشارکت در این فعالیت را داشته باشند.
وی گفت: رشــته تحصیلی آنها باید مرتبط با مدیریت 
یک شــرکت سرمایه گذاری باشــد که ترجیحا رشته 
مدیریت مالی، حســابداری، حقوق و اقتصاد در اولویت 
قــرار دارند و دیگر رشــته ها باید از ســوابق اجرایی 

برخوردار باشند.
فهیمی یادآور شــد: ثبت نام افراد با توجه به شــرایط 
حاکم در کشــور به صورت الکترونیکــی و از طریق 
ســامانه ســتان انجام می شــود، همچنین در مراکز 
اســتان ها هم می توانند از طریق مراجعه حضوری به 
ادرات کل امور اقتصادی استان اقدام به ثبت نام کنند.

ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالت به نحوه تایید 
صالحیــت این افــراد اشــاره کرد و گفت: بررســی 
صالحیت در کمیته بررسی صالحیت صورت می گیرد 
که شــورای عالی بورس در آخریــن مصوبه خود این 
امــکان را فراهم کرد تا کمیته صالحیت از یک کمیته 
به ۱0 کمیته افزایش پیدا کند تا در مدت زمانی کوتاه 

تر تایید صالحیت صورت بگیرد.
وی افزود: افــرادی که از حداقل های مشــارکت در 

انتخابات را برخوردار نباشند، باید مصاحبه شوند.
فهیمی تاکید کرد: در شــرایط فعلی بــرای انتخاباتی 
که تاریــخ آن به صورت اجمالی برای نیمه نخســت 
اردیبهشــت ماه تا نیمه نخست خرداد ماه اعالم شده 
است افرادی که به دنبال کاندیدای هیات مدیره هستند 
تا 28 فروردین مــاه فرصت دارند از طریق مراجعه در 

سامانه ستان یا مراجعه حضوری ثبت نام کنند. 
ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالت اظهار داشت: 

سرنوشــت حجم عظیم این دارایی ارزشمند که نقش 
زیادی را در بازار سرمایه و در سطح اقتصاد کل کشور 
ایفا می کند توسط مدیرانی که از طریق مردم انتخاب 

می شوند رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: چالشی که پیش روی ما وجود دارد این 
است که تعداد بیشتری از سهامداران در این انتخابات 
مشارکت داشته باشند و این هیات مدیره، نماینده تعداد 
بیشتری از سهامداران اســت که دارایی شرکت ها را 

باید به نحو درستی مدیریت کنند.
واریز سود سهام عدالت از طریق شرکت سپرده گذاری 

مرکزی
ســخنگوی آزادسازی ســهام عدالت با تاکید بر اینکه 
دارایی هایی که اکنون در قالب شــرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی ساماندهی شــده اند در اختیار هیات 
مدیره قرار دارد، گفت: در ســال نخســت آزادسازی 
ســهام عدالت براساس تصمیم شــورای عالی بورس 
ســود متعلق به شرکت های سرمایه گذاری استانی  از 
طریق شرکت ســپرده گذاری  مرکزی بین مشموالن 

به صورت یکپارچه توزیع شد.
وی با اینکه از ســال آینده همه سود و دارایی شرکت 
تحت اختیار هیات مدیره قرار می گیرد، اظهار داشت: 
براساس تصمیم هایی که تاکنون شورای عالی بورس 
اتخاذ کرده اســت، این هیات مدیره قادر اســت تا ۳0 
درصد از دارایی شرکت را به فروش برساند و در پروژه 
های ملی، اســتانی و بین المللی یا هر پروژه دیگری 
که صالح بداند به منظور ایجاد ارزش افزوده ســرمایه 

گذاری کند.
ارزش فعلی سهام عدالت

فهیمی به ارزش فعلی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: 
فردی که دارای سهام عدالت 500 هزار تومانی است، 
ســهام این افراد دارای ارزش نزدیــک به ۱0 میلیون 
تومانی اســت، همچنین برگه های سهام یک میلیون 
تومانی دارای ارزشــی دو برابر برگــه های 500 هزار 

تومانی هستند.
به گــزارش اتفاقیه  به نقل از ایرنا، رییس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار بعد از برگزاری آخرین جلســه 
شــورای عالی بورس که سه شــنبه شب برگزار شد، 
اعالم کرد: افرادی که تمایل دارند به عضویت هیات 
مدیره شرکت های ســرمایه گذاری استانی انتخاب 
شــوند، تا روز 28 فروردین ماه جاری فرصت دارند تا 
در سامانه ستان این سازمان ثبت نام کنند، انتخابات 
هم از اواخر اردیبهشــت تا اواســط خردادماه برگزار 

خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت باید بازوی توسعه استان ها باشند
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر داد؛

۲۸ فروردین؛ بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور

پاسخ به مهمترین سئواالت در خصوص 
درج اطالعات در سامانه امالک

نکات  و شهرسازی  راه  وزارت 
کلیدی برای درج اطالعات در 

سامانه امالک و اسکان را اعالم کرد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از وزارت راه و 
شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، 
از ســواالت سرپرســتان  بخشــی  به 
خانوارها و مالکان واحدهای مســکونی 
در خصوص الزام درج اطالعات ملکی و 
سکونتی در سامانه ملی امالک و اسکان 

کشور، پاسخ داد.
بنابــر این گزارش، توجــه به نکات زیر 
برای سرپرســتان خانوار که به سامانه 
ملی امالک و اســکان مراجعه می کنند، 

ضرورت دارد:
- سرپرســتان خانوار برای خوداظهاری 
اطالعات مالکیت و ســکونت به نشانی 
amlak.mrud.ir که توسط وزارت راه و 
شهرســازی طراحی شده و دارای اعتبار 

است، مراجعه کنند.
- برای ورود به ســامانه الزم اســت با 
یک شماره همراه که مالکیت آن برای 
کدملی شما ثبت شده باشد وارد سامانه 

شوید.
- برای ثبت واگذاری ملک در سامانه امالک 

و اسکان ضرورت دارد در کنار اطالعات ملک 
در لیســت امالک تحت مالکیت، گزینه ثبت 

واگذاری ملک انتخاب شود.
- موجران باید واحدهای مسکونی خود 
را که در اختیار مستاجر است در قسمت 
افزودن ملــک بعــد از ورود اطالعات 
ملک، در قســمت اطالعات ســکونت، 
گزینه »شــخص دیگری ساکن است.« 
را انتخاب کرده و اطالعات مستاجر  را 

در آن وارد نمایند.
- چنانچه واحد مسکونی خالی نباشد و 
خالی نمایش داده شــود وضعیت اقامت 
ملــک خود را با انتخــاب گزینه ثبت یا 

تغییر ساکن مشخص کنید.
- وارد نمودن کــد رهگیری برای ثبت 

فروش یا سکونت ملک الزامی نیست.
- امــکان ویرایش اطالعات بعد از ثبت 
نهایی وجود ندارد. الزم اســت در وارد 
نمودن اطالعات خــود دقت الزم را به 

عمل آورید.
- اقامتگاه اصلی اقامتگاهی اســت که 
در آن زندگی می کنید و اقامتگاه فرعی 

اقامتگاه دوم خانواده شماست
بخشی از این سواالت و پاسخ های آنها 

به شرح زیر است:
برای خوداظهــاری اطالعات مالکیت و 

سکونت به چه سامانه ای مراجعه شود؟
ســامانه ملی امالک و اسکان کشور با 
نشــانی amlak.mrud.ir جهت دریافت 
و  مالکیــت  اطالعــات  خوداظهــاری 
ســکونت توسط وزارت راه و شهرسازی 

طراحی شده و دارای اعتبار است.
برای افرادی که بار اول است به سامانه 
وارد می شــوند چنانچه پیغــام دهد که 
کدملی با شــماره همراه سازگار نیست، 

چه باید کرد؟
برای ورود به ســامانه الزم است با یک 
شــماره همــراه که مالکیــت آن برای 
کدملی شما ثبت شده باشد وارد سامانه 

شوید.
برای ثبت واگذاری ملک در سامانه امالک 

و اسکان چه مراحلی باید طی شود؟
در کنار اطالعات ملک در لیست امالک 
تحــت مالکیت، گزینه ثبــت واگذاری 

ملک را انتخاب کنید. 
واحدهای مسکونی که به نام موجر است 
اما مستاجر در آن سکونت دارد، چگونه 
باید ثبت سامانه امالک و اسکان شود؟

در قســمت افزودن ملک بعــد از ورود 
اطالعات  قســمت  در  ملک،  اطالعات 
سکونت، گزینه »شخص دیگری ساکن 
اســت.« را انتخاب کــرده و اطالعات 

مستاجر  را در آن وارد کنید.
چنانچه در ســامانه امالک و اســکان 
واحد مســکونی خالی نشــان داده شود 
در حالیکه خالی نباشــد، مالک چه باید 

بکند؟
وضعیت اقامــت ملک خود را با انتخاب 
گزینه ثبت یا تغییر ســاکن مشــخص 

کنید.
بــرای ثبت امــالک فروخته شــده یا 
امالکی که فرد دیگری در آن ســاکن 
اســت، و مالک کد رهگیری ندارد، چه 
مراحلی باید برای ثبت در سامانه امالک 

و اسکان طی شود؟ 
وارد نمــودن کد رهگیــری برای ثبت 

فروش یا سکونت ملک الزامی نیست.
برای افــرادی که در ثبــت ملک آنها، 
اشــتباهی رخ داده و اطالعات نادرستی 
وارد شــده و ثبت نهایی هم شده است، 

برای ویرایش باید چه کرد؟
امــکان ویرایش اطالعــات بعد از ثبت 

نهایی وجود ندارد. الزم اســت در وارد 
نمودن اطالعات خــود دقت الزم را به 

عمل آورید.
منظــور از اقامتــگاه اصلــی و فرعی 

چیست؟
اقامتگاه اصلی اقامتگاهی اســت که در 

آن زندگــی می کنیــد و اقامتگاه فرعی 
اقامتگاه دوم خانواده شماست.
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سید حسن خمینی علیه فیلترینگ و ممیزی
سیدحسـن خمینـی: هرچنـد حـل بخش زیـادی از معضـالت فرهنگـی منوط به 
حـل مشـکالت اقتصـادی اسـت، بخـش دیگـر مشـکالت بـه خاطـر این اسـت 
کـه هنـوز بـه ایـن واقعیت توجه نشـده اسـت کـه اگرچه تـا برهه هایـی از تاریخ 
می توانسـتیم بـا ایجـاد محدودیت هـا و بگیـر و ببنـد مصونیـت فرهنگـی ایجـاد 
کنیـم، امـروز دیگـر نمی شـود ایـن رویکـرد را ادامـه داد؛ چـه بخواهیـم و چـه 
نخواهیـم، امـکان نـدارد! ماهـواره را منـع کردیـم، امـا امروز هسـت! بعـد گفتیم 
تماس هـای تصویـری نباشـد؛ امـا آن هـم آمـد! تلگـرام را فیلتر کردیـم؛ آن هم 
هسـت! یعنـی واقعیـت این اسـت کـه امکان محـدود کردن نیسـت. مـن بعضی 
وقت هـا از ممیزی هایـی کـه در کتاب هـا صـورت می گیـرد، خنـده ام می گیـرد. 
بـرای یـک کتـاب 500 نسـخه ای چـه بگیـر و ببند هایـی داریـم، اما بعدا نسـخه 
پـی دی اف بـدون سانسـور آن ۶0 تـا ۷0 هـزار بار خوانده می شـود! بایـد به نوع 
دیگـری از مدیریـت تـن داد و مصونیـت را این بار نباید از زاویـه محدودیت رفت 
و بـه نـوع دیگری بایـد وارد این فضا شـد. آن وقت او خـودش را تحمیل می کند 

و مـا همیشـه از عقـب سـر می دویم.

همراه اول: هیچ حکم یا دستوری مبنی بر فیلتر کالب هاوس 
به ما نرسیده؛ اختالل نداریم

مجلسـی راد، مدیـرکل حوزه ریاسـت همـراه اول ادعـای مجتبی توانگـر، نماینده 
تهـران در صـدور حکـم قضایـی فیلتـر کالب هـاوس را رد کـرد. مدیـرکل حوزه 
ریاسـت مدیرعامـل همـراه اول در »کالب هاوس« گفت: هیچ حکم یا دسـتوری 
مبنـی بـر فیلتـر کالب هـاوس بـه ما رسـیده اسـت. مـا اختاللـی در همـراه اول 
نداریـم. ایـن در حالـی اسـت که از صبـح امـروز دسترسـی کاربران همـراه اول، 
ایرانسـل و مخابـرات ایـران بـه شـبکه اجتماعـی کالب هـاوس غیرممکن شـده 
اسـت. دادسـتان کل کشـور نیـز چنـدی پیـش گفتـه بـود برنامـه ای بـرای فیلتر 

کالب هـاوس وجـود ندارد.

معاون دادستان کل کشور: بازگشت سامسونگ و ال جی به ایران ممنوع است
سـعید عمرانـی در برنامـه بازدیـد از خطـوط تولیـد گـروه صنعتـی انتخـاب در 
اصفهـان، بـا تاکیـد بر اینکـه اگر مبـارزه جدی بـا قاچاق نداشـته باشـیم، صنایع 
کشـور در معـرض خطـر قـرار خواهنـد گرفـت، گفـت: یکـی از موانع بر سـر راه 
رشـد و توسـعه صنایـع، قاچـاق اسـت. درحـال حاضـر نـه فقـط در حـوزه لـوازم 
خانگـی، بلکـه در هر بخشـی که مشـابه داخلی آن باشـد اجـازه واردات نخواهیم 
داد و در صـورت اقـدام در ایـن خصـوص، عامـالن تحـت تعقیـب قضایـی قـرار 
خواهنـد گرفـت. معـاون قضایـی دادسـتان کل کشـور در پاسـخ بـه سـوالی در 
خصـوص برگشـت شـرکت ال جـی و سامسـونگ بـه بـازار لـوازم خانگـی ایران 
بـا اشـاره بـه سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتی گفـت: این دو شـرکت در شـرایط 
سـخت مـردم را تنهـا گذاشـتند و در حـوزه قضایـی ما اجـازه نمی دهیـم این نوع 
شـرکت هـا بخواهنـد بـه کشـور بیاینـد و به طـور حتم امـکان فعالیت بـرای این 
دو برنـد در کشـور مـا وجـود نخواهـد داشـت. وی افـزود: صنعت لـوازم خانگی و 
خـودرو یکـی از شـاخص های صنعتـی بـودن هـر کشـور اسـت که نشـان دهنده 

درجـه پیشـرفت هر کشـور محسـوب می شـود.

چمران: تشکیل شورای وحدت ملی در حد گمانه زنی است
چمـران دربـاره ادغـام شـورای وحـدت اصولگرایـان و ائتـالف نیروهـای انقـالب و 
تشـکیل ائتالفـی بـا عنـوان »شـورای وحدت ملـی«، گفـت: در این زمینه بـه نتیجه 
صـد در صـدی نرسـیدیم و ایـن نـام در حـد گمانه زنـی اسـت، ولـی امیدواریـم این 
موضـوع بـه نتیجـه برسـد. عضـو شـورای ائتـالف نیروهـای انقـالب دربـاره امکان 
از سـوی  انتخابـات 28 خـرداد ریاسـت جمهوری  ابراهیـم رییسـی بـرای  نامـزدی 
شـورای ائتـالف، گفـت: رییسـی پایه گذار شـورای ائتـالف نیروهای انقالب اسـت و 
ایـن شـورا از او حمایـت می کند. شـورای ائتالف نیروهای انقالب با سـرنام »شـانا« 
ائتالفـی اصول گر اسـت که برای انتخابات دوم اسـفند ۹8 مجلس شـورای اسـالمی 
تشـکیل شـد، امـا فعالیـت ایـن شـورا به ایـن انتخابـات ختم نشـد و ایـن ائتالف به 
همـراه تشـکلی تـازه تاسـیس چـون شـورای وحـدت اصولگرایـان بـرای حضـور در 
انتخابـات 28 خرداد ۱۴00 سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهوری، میـان دوره ای مجلس 
شـورای اسـالمی و مجلـس خبـرگان رهبـری و شـورای اسـالمی شـهر و روسـتا 
فعالیـت می کنـد. شـورای وحدت اصولگریان سـال ۹۹ از سـوی تشـکل هـای دیگر 

اصولگـرا بـا محوریـت جامعـه روحانیت مبارز کشـور تشـکیل شـد.

ثبث نام جانشین مصباح یزدی در موسسه امام خمینی در انتخابات خبرگان
حجـت االسـالم محمـود رجبـی بـرای انتخابـات میـان دوره ای مجلـس خبـرگان از 
حـوزه انتخابیـه قـم ثبت نـام کرد. آیـت اهلل محمد یزدی، نماینده سـابق مـردم قم در 
مجلـس خبـرگان رهبـری سـال گذشـته دار فانـی را وداع گفت. رجبی عضـو جامعه 
مدرسـین حـوزه علمیـه قـم و شـورای عالـی حوزه های علمیه سراسـر کشـور اسـت 
کـه پـس از ارتحـال آیـت اهلل مصبـاح یزدی، بـا حکم رهبـر معظم انقالب اسـالمی 

به ریاسـت موسسـه آموزشـی پژوهشـی امام خمینـی )ره( منصوب شـد.

جعفرزاده: سران اصالحات به عارف اعتماد نکنند
غالمعلـی جعفـرزاده ایمن آبـادی دربـاره فعالیـت انتخاباتـی محمدرضا عـارف گفت: 
آقـای عـارف اصـال شانسـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۱۴00 نـدارد، او 
بایـد خـودش را آمـاده کنـد کـه پاسـخگوی عملکرد خـودش در مجلس دهم باشـد. 
عـارف ضربـه ای کـه بـه جریـان اصالحـات در مجلس دهـم زد هیچ کـس و جریان 
دیگـری بـه ایـن جریان نـزد. وی افـزود: اگر آقـای عارف قصـد کاندیداتـوری دارد، 
بایـد بـه سـئواالت بسـیاری پاسـخ دهـد. ما بـا طرفـداران جریـان اصالحـات خیلی 
حـرف داریـم، چـون آن هـا بایـد حقایـق را دربـاره آقـای عـارف و کوتاهی هایش در 
مجلـس دهـم بداننـد. توصیـه مـن بـه سـران جریـان اصالحـات آن اسـت کـه بـه 
آقـای عـارف اعتمـاد نکننـد. کارنامه بسـیار منفـی او در مجلس دهم بـه هیچ عنوان 
نمی توانـد بـرای جریـان اصالحـات آبـرو بخـرد. فعـال سیاسـی اعتـدال گرا بـا بیان 
اینکـه سـرمایه اجتماعـی جریان اصالحـات با حمایت از عارف بسـیار آسـیب خواهد 
خـورد، دربـاره نیـت اصلـی حضـور عـارف در صحنـه انتخابـات اظهـار کـرد: عارف 
را یـک شـخصیت باهـوش سیاسـی ندیـدم بنابرایـن اگـر کاری دارد انجـام می دهد 
تصادفـی اسـت، چـون اگـر ذره ای هـوش سیاسـی می داشـت، متوجـه می شـد کـه 
اوضاعـش خیلـی خـراب اسـت و پایـگاه اجتماعـی حتـی در حـد 500 هـزار نفر هم 
نـدارد. در واقـع آرایـش پایین تـر از آرای باطله خواهـد بود؛ بنابراین بـا در نظر گرفتن 
ایـن واقعیت هـا بـه صحنـه انتخابـات نمی آمـد. وی افـزود: مـا خـون دل هـا از آقای 
عـارف در مجلـس دهـم خوردیـم و بـا مردم و اصـالح طلبـان حرف ها داریـم. آقای 

عـارف اول پاسـخگوی عملکرد خودش باشـد، بعد بـرود کاندیدای انتخابات ریاسـت 
جمهوری شـود.

توکلی: 60 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند
احمـد توکلـی، عضو مجمع تشـخیص مصلحـت، می گوید که »۶0 درصـد« جمعیت 
ایـران زیـر خـط »فقـر فرضـی« قـرار دارند.ایـن نماینـده پیشـین مجلـس در یـک 
نشسـت انجمـن  اسـالمی دانشـجویی گفته کـه »گرسـنگی و فقر در ایـران معنادار« 
شـده اسـت.او افـزود: »وقتـی مجلـس تصمیـم گرفـت یارانـه بدهـد اعالم کـرد به 
۶0 میلیـون نفـر تعلـق می گیـرد کـه ایـن میـزان حـدود ۷2 درصـد جمعیـت کشـور 
را شـامل می شـود، یعنـی مـا می پذیریـم ۷۳ درصـد مـردم ایـران مسـتحق اعانـه 
هسـتند.« ایـن عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت با بیـان این کـه »وضعیـت مردم 
آن قـدر خـراب اسـت«، افزوده کـه این شـرایط، حکومـت را »ملـزم« می کند »حتی 
احـکام اولیـه و اصـول اساسـی را زیـر پـا بگـذارد و بـه مـردم کمـک کنـد.« توکلی 
بـدون اشـاره بـه جزئیـات، تاکیـد کرده کـه »اگر حکومـت ایـن کار را نکنـد ممکن 

اسـت آن اتفاقـی رقـم بخورد کـه نباید شـود.«

کنایه سعید محمد به سیاسیون
سـردار محمـد در توئیتی نوشـت:  دولـت جوان انقالبی در زمین سـنگالخ سیاسـیون 
بـی تقـوا در حال جوانه زدن است.سـردار سـعید محمـد، کاندیدای انتخابـات ۱۴00، 
در توئیتـی نوشـت: دولـت جـوان انقالبـی در زمین سـنگالخ سیاسـیون بـی تقوا در 
حـال جوانـه زدن اسـت. هرچنـد درختان فرتوت ایـن جوانه را احاطه کـرده اند، باران 

رحمـت خـدا و آفتـاب زیبـای والیت بـرای رویش آن کافی اسـت.

عارف: اصالح طلبی اپوزیسیون نظام نیست
رئیـس بنیـاد امیـد ایرانیـان تاکیـد کـرد: بـا زبـان رسـایی می گوییـم اصالح طلبـی 
هرگـز اپوزیسـیون نظـام نیسـت؛ چناچنـه مدافـع سیاسـت های ضـد منافـع ملت نیز 
نمی باشـد. اصالح طلبـی یعنـی تدابیـر و تصمیمـات نهادهـای حاکمیتـی صرفـا بـر 
اسـاس منافـع ملی ایـران و ایرانیان اتخـاذ شـود.محمدرضا عارف در کنگـره انجمن 
روزنامـه نـگاران زن گفـت: جریـان اصالح طلبـی اپوزیسـیون نظـام نیسـت، ایـن 
جریان در دهه ۹0 ارزیابی دسـتاوردهای ارزشـمندی در این دوره داشـته اسـت.رئیس 
بنیـاد امیـد ایرانیـان بـا بیـان ایـن کـه دسـتاورد اصالح طلبی در دهـه ۹0 بایـد ادامه 
پیـدا کنـد، افزود: اصـالح طلبـان در دام عملیات روانـی رقیب قـرار نمی گیرند. اجازه 
نمی دهیـم خـارج از مجموعـه اصالح طلبـی بـرای اصالح طلبان تصمیم گرفته شـود.

پاسخ موسوی الری به سوالی درباره کاندیداتوری اش در انتخابات
وزیـر کشـور دولـت اصالحـات در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره ایـن موضـوع کـه آیـا 
قصـد دارد نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۱۴00 شـود، گفت: قصـد نامزدی در 
انتخابـات را ندارم.موسـوی الری همچنیـن دربـاره نـگاه دبیر کل مجمـع روحانیون 
مبـارز بـه انتخابـات ۱۴00 نیز یادآور شـد: آقـای خوئینی ها همه حرفشـان را در نامه 
شـان زدنـد و مطـرح کردنـد کـه بایـد شـرایط بـه گونـه ای برنامـه ریـزی شـود که 
بـه سـوی یـک انتخابـات رقابتـی و حداکثـری پیـش برویم و بـه این وسـیله جامعه 
بتوانـد به نشـاط و بالندگی برسـد و شـرکت کننـدگان معتنابه باشـند.وی گفت: تمام 
دغدغـه آقـای خوئینی هـا این بـود که حاکمیت شـرایط را به شـکلی فراهـم کند که 

امـکان حضـور دیدگاه هـا و نگرش هـای مختلـف در انتخابـات فراهم شـود تـا مردم 
بـا اقبـال بیشـتری پای صنـدوق های رای بیاینـد و از این حالت خمودی و خموشـی 

کـه در انتخابـات شـاهد آن هسـتیم، نجات پیـدا کنیم.

فعال اصالح طلب: حرف اصالح طلبان و اصولگرایان در بین مردم خریدار ندارد
حسـین کمالـی گفـت: اصالح طلبـان و اصولگرایـان اکنـون در شـرایطی نیسـتند که 
فکـر کننـد مقبـول جامعـه واقـع می شـوند و حرف شـان در بین مـردم خریـدار دارد. 
یعنـی االن در هـر سـطح و در هـر جایـی بخواهیـم در رابطـه بـا انقـالب و نظـام و 
همچنیـن مباحـث سیاسـی و اجتماعـی وارد بحث و گفت وگو شـویم، کسـان زیادی 

هسـتند کـه بـه بحث هایـی می پردازنـد که مـا توقـع نداریم.

ادعای محرمانه ژاپنی ها درباره برجام
خبرگـزاری کیـودو ژاپـن کـه خبـر مالقات هـای محرمانـه فرانکفورت و مسـکو قبل 
از مالقات هـای رسـمی ویـن را منتشـر کـرده بـود حـاال از جزئیـات دیگـری از این 
توافقـات خبـر می دهد.بـه گفتـه کیـودو، طـرح توافقـی مبتنی بـر رفـع همزمان کل 
تحریم هـا و بازگشـت همزمـان ایـران بـه کل تعهـدات او در برجـام اسـت.کیودو 
می گویـد بـر ایـن چارچـوب در مالقـات فرانکفـورت قبـل از ویـن توافـق شـده و 
مشـکل فقـط پیچیدگی هـای فنـی و عملیاتـی اجـرای ایـن پیشـنهاد است.اسـاس 
طـرح مـورد بحـث این اسـت کـه اعالمیـه لغـو کل تحریم های هسـته ای ایـران در 
روزی معیـن و اعالمیـه بازگشـت ایـران به کل تعهـدات، روز بعد از آن صـادر گردد.

روسیه: احیای عملی برجام آغاز شد
»میخائیـل اولیانـوف« نماینـده دائـم روسـیه در سـازمان های بین المللی ویـن، امروز 
)جمعـه( در پیامـی بـا بیـان آن کـه پیش تـر تنهـا صحبـت احیـای برجـام بـه میـان 
آمـده بـود، گفـت: »احیای عملی توافق هسـته ای تازه شـروع شـده اسـت.«اولیانوف 
در پیامـی توییتـری نوشـت: »بـرای مدتـی طوالنـی تنهـا دربـاره احیـای برجـام 
صحبـت می کردیـم، اکنـون تـازه به شـکل عملـی احیـای توافـق هسـته ای را آغاز 
کرده ایـم.«او در ادامـه افـزود: »اگـر موفـق بـه احیـای برجـام شـویم می توانیم عدم 
اشـاعه سـالح های هسـته ای را تقویـت کنیـم و تنـش در منطقـه خلیـج فـارس را 
کمیسـیون  نشسـت  هجدهمیـن  از  دوره  دومیـن  پیـش  دهیم.«سـاعاتی  کاهـش 
مشـترک برجـام برگـزار شـد.اولیانوف پیش از این نشسـت نیز برنامـه کاری کلی آن 
را منتشـر کـرد و نوشـت: »بـه احتمال زیاد جلسـه طوالنـی نخواهد بـود. وظیفه این 
اسـت کـه کار هـای انجـام شـده در این هفته را مورد بررسـی قـرار دهیـم و در مورد 

مراحـل بعـدی تصمیـم بگیریم.«

آلمان: مذاکرات وین محرمانه است
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آلمـان اعـالم کـرد بیـن طرف ها توافق شـده که 
جزییـات گفـت و گو های وین محرمانه باشد.کریسـتوفر بورگر در نشسـتی خبری 
بـا بیـان اینکـه نمی توانـد بـه جزییاتـی دربـاره گفـت و گو هـای وین اشـاره کند؛ 
گفـت انتظـار داریـم ایـن گفـت و گو هـا هفتـه آینـده نیـز در سـطح کارشناسـان 
ادامـه پیـدا کنـد.وی افزود مذاکرات در سـطح معاونـان وزرای امـور خارجه درباره 
نتیجـه گیـری از آنچـه در ایـن هفتـه بحـث شـده اسـت؛ ادامـه دارد و طرف هـا 

دربـاره گام هـای بعـدی رایزنـی می کنند.

میز خبر

عکس روز

عروسک های بومی 
سفیران فرهنگ وهنر

ایـن هنـر از جمله رشـته هـای صنایع دسـتی خراسـان 
شـمالی اسـت که در سـال جاری احیاء و باززنده سـازی 

. شد
در حـال حاضر یک کارگاه عروسـک هـای محلی در خانه 
صنایـع دسـتی بجنورد مشـغول فعالیت اسـت و در طرح 
احیـای این رشـته، بسـته بنـدی در عرضه و فـروش آن 

مـورد توجه قـرار گرفت.
رشـته هـای سـوزن دوزی، البسـه محلی و پارچه سـنتی 

در سـاخت عروسـک هـای محلی کاربـرد دارند.


