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سرمقاله

چابکی در مانع زدایی
///

با نام گذاری سال 1400 حول محور تولید، پشتیبانی 
و مانع زدایی از آن، بسیاری از فعاالن اقتصادی و 
تولیدی کشور، اثر گالیه ها و دغدغه های سالهای 
متمادی خود را در محتوای نامگذاری سال یافتند. 
این دغدغه ها که مدتهای بسیاری است از موانع 
تولیــد در فرآیندهای اجرایی تولید دم می زند و از 
مسئوالن تقاضای رســیدگی به آن را دارد، بهانه 
ای شــد تا این نوشــتار به یکی از نقاط محرک 
مانــع زدایی و به عبارت دقیقتر مجوززدایی، که با 
تشخیص نســبتًا درستی خالل سالهای 87 تا 98 
مصوباتی را مرتبط با خود داشــته است -که البته 
تحلیل ســیر قوانین و مصوبــات مربوط به آن در 
جای خود قابلیت بحث دیگــری را دارد- بعنوان 
»هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب 

وکار« تاسیس گردید، پرداخته شود.
بنابــر مصوبه مجلــس در آن زمان، بــه منظور 
توســعه فعالیت بخش هــای غیردولتی در اقتصاد 
ملی، توانمندســازی و رفــع محدودیت از فعالیت 
این بخش ها در عرصه های اقتصادی و تســهیل 
سرمایه گذاری در کشــور، هیأت مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب  و کار در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و با ریاست وزیر مربوطه و عضویت برخی 
دیگر از اعضای کابینه و دیگر قوا تشکیل گردید. 
بامرور مصوبات و گزارش های عملکرد این هیأت، 
توجه به نــکات زیر برای ایجــاد چابکی در مانع 
زدایی از امر کسب و کار ضروری به نظر می رسد:

استاندار تهران: قرنطینه تهران غیرممکن است ��
انصاری راد: دوران احمدی نژاد را فاجعه می دانم ��
نماینده مجلس: همزمان با مذاکره در وین، شــاهد  ��

حادثه در نظنز هستیم
انتقادات صریح پزشکیان از اصولگرایان ��

تورم در ایران 
به کدام سمت می رود؟

میز خبر
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حضور هنرمندان نمایش خراسان 
شمالی در جشنواره جینجرفست 

روسیه 
بـه  بجنـورد  هنـر  گـروه  از  کاری  »دایـک«  نمایـش   
نویسـندگی هیـوا ربانـی وکارگردانـی حامـد عالمی پور در 
جشـنواره جینجرفسـت روسـیه بـه روی صحنـه رفـت.

و  بجنـورد  هنـر  گـروه  اعضـای  اتفاقیـه،  گـزارش  بـه 
چهارمیـن  در  حضـور  بـا  دایـک  نمایـش  هنرمنـدان 
فسـتیوال بین المللـی تئاتر جینجر فسـت کشـور روسـیه، 
بردنـد. بـه روی صحنـه  را  نمایـش خـود  روز گذشـته 

هنرمنـدان ایـن نمایش کـه به نویسـندگی هیـوا ربانی و 
کارگردانـی حامـد عالمـی پـور تولید شـده اسـت با هدف 
معرفـی فرهنـگ و هنـر شـهر بجنورد و کشـور ایـران در 

اسـتیج آییـن افتتـاح این جشـنواره حضـور یافتند.
جشـنواره های  در  نیـز  ایـن  از  پیـش  دایـک  نمایـش 
مختلـف بین المللـی و ملـی حضـور یافتـه و موفـق بـه 

اسـت. شـده  متعـددی  افتخارآفرینی هـای 

4 سال عقب ماندگی در انتظار 
روستاهای فاقد شورا

دبیر سـتاد انتخابات اسـتان خراسـان شـمالی با اشـاره به 
دو هـزار و ۳۲1 کرسـی در انتخابـات شـوراهای روسـتا و 
عشـایر، گفـت: ایـن انتخابـات در 747 نقطه روسـتایی و 

عشـایری اسـتان برگزار می شـود.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از روابـط عمومـی و امـور 
بیـن الملـل اسـتانداری خراسـان شـمالی، هـادی رجائی 
نیـا افزود:امسـال در 747 نقطـه روسـتایی و عشـایری 
انتخابـات برگزار می شـود که 7۳7 نقطه روسـتایی و 10 

نقطه عشـایری اسـت. 
رجایـی نیـا 707 نقطـه را دارای سـه کرسـی و 40 نقطه 
را دارای پنـج کرسـی اصلـی شـورا عنـوان کـرد و گفت: 
نفـر   500 و  هـزار  زیـر  عشـایری  و  روسـتایی  مناطـق 
جمعیـت دارای سـه کرسـی و مناطـق دارای افـزون بـر 
هـزار و 500 نفـر جمعیت دارای پنج کرسـی اصلی شـورا 

. هستند
و  روسـتایی  نقطـه  در 591  کنـون  تـا  داد:  ادامـه   وی 
عشـایری ثبـت نـام کاندیداهـا به حـد نصـاب الزم برای 
نقطـه  اگـر در 166  و  انـد  انتخابـات رسـیده  برگـزاری 
باقیمانـده تعـداد به حد نصاب نرسـد آن مناطـق به مدت 
چهـار سـال فاقـد شـورا خواهنـد بـود کـه موجـب عقب 

ماندگـی و عـدم توسـعه منطقـه خواهـد شـد. 
رجایـی نیـا افـزود: ایـن انتخابـات همزمـان بـا انتخابات 
شـورای شـهر در ۲8 خـرداد مـاه سـالجاری برگـزار مـی 

. د شو

فعالیت آموزشی تنها در 2 شهرستان 
خراسان شمالی حضوری است

پـرورش خراسـان شـمالی گفـت:  آمـوزش و  مدیـرکل 
فعالیـت آموزشـی مدارس اسـتان تنها در شهرسـتان های 
راز و جـرگالن و مانـه و سـملقان حضـوری اسـت و در 6 
شهرسـتان دیگـر از جمله مرکز اسـتان حضوری نیسـت.
مهـدی مـودی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار 
داشـت: فعالیت آموزشـی مدارس بر اسـاس دسـتورالعمل 
هـای سـتاد مقابله با کرونـا  در تمامی شـهرهای نارنجی 
و قرمـز کالس های حضوری تشـکیل نمی شـود و حتی 

عوامـل اجرایـی در مـدارس حضور نخواهنـد یافت.
وی گفـت: پایـه  هـای اول و دوم ابتدایـی ایـن اسـتان با 
کالس هـای درس دارای 10 نفـر جمعیـت در مناطـق 
کرونایـی آبـی و زرد اسـتان همـراه بـا رعایـت نـکات 

بهداشـتی بـه صـورت حضـوری اسـت.
وی افـزود: دانـش آمـوزان هنرسـتانی اسـتان نیـز مـی 
بـرای  اسـتان  زرد  و  آبـی  کرونایـی  مناطـق  در  تواننـد 
درس  هـای عملـی با رعایـت پروتکل های  بهداشـتی در 

کالس  هـا حضـور یابنـد.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش خراسـان شـمالی گفت: البته 
بـا توجـه بـه تشـخیص شـوراهای مدرسـه و فرمانـداری 
 هـا در مناطـق زرد نیز می تواننـد فعالیت آموزشـی را غیر 

حضـوری  برگـزار کنند.
وی گفـت: همچنیـن مناطقـی کـه از برنامه شـاد محروم 
و  روسـتایی  مـدارس  شـامل  نیـز  بیشـتر  کـه  هسـتند 
عشـایری اسـت مـی تواننـد کالس درس را حضـوری 

برگـزار کننـد.

سرمقاله

1- جایگاه حاکمیتی هیأت فوق و استقرار آن در وزارت امور 
اقتصاد و ودارایی نتوانســته اســت، انگیزه مناسبی در همه 
دستگاهها برای مشارکت در فرآیند مقررات زدایی و تسهیل 
را فراهم بیــاورد. عدم همکاری کامل همه دســتگاههای 
صادرکننــده مجور و عدم اجرای کامل مصوبات و همچنین 
اثربخــش نبودن مصوبات نشــاندهنده ضرورت ارتقای این 
هیأت و توجه در سطح باالتری از حاکمیت به منظور حمایت 

از بخش تولید و کسب و کار است.
۲- الزمه تســهیل در فرآیندهای تولیــدی، بهره مندی از 
نظام جامع آماری است که متاسفانه این مهم علیرغم تاکید 
در سیاســتهای کلی برنامه ششم برای تاسیس سامانه جامع 
آمــاری در کشــور، در این هیأت نیز به طــور ناقص انجام 

پذیرفته است.
۳- آنچه این هیأت را در وظایف مصرح قانونی خود موفقتر 
می کند، پیگیری مصوبات پس از ابالغ آنهاست. به نظر می 
رســد صرف اتکا به شاخص های بهبود فضای کسب و کار 
و عدم پیگیری میزان اثربخشــی واقعی مصوبات، نکته ای 

است که می بایست در آن تجدیدنظر صورت پذیرد.
4- درگاه ملی مجوزهای کشور، بعنوان پایگاه جامع اطالع 
رســانی از فرآیند صدور مجوزات مربوط به کسب و کار در 

کشور همچنان دچار نقص های جدی و فاحشی است.
5- همپوشــانی وظایف این هیأت با وظایف کارگروه های 
دیگر همچون کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاســت 
معاون اول رییس جمهور، نیز خود نمایان کننده بخشــی از 
عدم یکپارچگی و بی نظمی در امر تسهیل فرآیندهای کسب 

و کار و تولید است.
پیشــنهاد عملیاتی برای موفقیت در مانــع زدایی در صدور 
مجــوزات در امر تولید و کســب و کار، ارتقای جایگاه این 
هیأت در سطح حاکمیت در سیاست های کلی و برنامه هفتم 
توسعه و ادغام دیگر کارگروههای مرتبط در آن و استفاده از 
ظرفیت اصل 1۲7 قانون اساســی برای تعیین نماینده ویژه 

رئیس جمهوری در این موضوع است.

در راستای مطالبه مردمی و اجرای طرح توسعه مفخم محقق شد؛

سازمان اوقاف کشور همگام با 
مسئوالن استان

در نشستی با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور و اســتاندار خراسان شمالی، طرح های مربوط به 
حوزه اوقاف اســتان موردبررسی قرار گرفت که با قول 
همکاری حجت االسالم خاموشــی برای اجرای طرح 
توســعه مجموعه مفخم بجنورد و حل مسائل مربوط 

به وقف همراه بود.
رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور عصر امروز 
شنبه ۲1 فروردین ماه1400،  در سفر به خراسان شمالی 
و پــس از بازدید از مجموعــه فرهنگی تاریخی مفخم 

بجنورد که به همراه استاندار،  مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان و جمعی دیگر از 

مدیران انجام شد در نشستی مشترک حضور یافت.
حجت االســالم خاموشــی در این نشست با حمایت از 
اجرای طرح های توســعه ای در مکان های موقوفی در 
اســتان گفت: در پروژه توســعه مجموعه مفخم بحث 
درگیری عرصــه اجرای طرح با بخشــی از موقوفات 
مطرح بود که در طرح جامع مشــکالت مربوط به وقف 
را حــل خواهیم کرد و عرصــه در خدمت انجام پروژه 

خواهد بود.وی با بیان اینکه تبدیل به احســن در وقف 
در جایی مطرح است که بتوانیم بهتر را جایگزین وقف 
ســابق کنیم، افزود: اگر پروژه جامعی در این مجموعه 
برای جایگزینی و ایجاد بیمارســتان جدید دیده شود از 

موضوع استقبال می کنیم و مانعی وجود ندارد. 
وی اظهار کرد: اســتاندار خراسان شمالی از عزم جدی 
برای پشــتیبانی از حوزه تولید برخوردار است و سازمان 
اوقاف و امور خیریه همکاری الزم را با استانداری برای 

اجرای طرح های توسعه ای دارد.

 استاندار خراسان شــمالی در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید خطاب به مدیران دســتگاه های اجرایی، 
حذف افراد ضدتوســعه از مســیر ســرمایه گذاران، 
تعییــن اولویت ها در جهت رفــع موانع تولید، اجرای 
صددرصــدی مصوبات و برخورد با مدیران متخلف را 

مورد تاکید قرار داد. 
به گزارش اتفاقیه، محمد علی شجاعی در این نشست 
افزود:برخی کارکنان به جای اینکه ســرمایه گذاران 
را تشــویق به ســرمایه گذاری کــرده و تمام امور را 
برای آنان تسهیل کنند متاســفانه ضدتوسعه هستند 
لذا مدیران چنین افرادی را از ســر راه سرمایه گذاران 

بردارند.
 وی درک درست از سرمایه گذاری و تعامل با سرمایه 
گذاران را الزمه کار کارکنان در دســتگاه های اجرایی 
متولی دانست و خواســتار تعیین اولویت ها در جهت 

رفع موانع تولید استان شد.
 وی اظهار داشت: با پیشــنهاد مدیران اولویت ها در 
راســتای احیای واحدهای تولیدی راکد و رفع موانع 
تولید و قوانینی که مانع ایجاد کرده اند مشخص شود.
 شــجاعی خاطرنشــان کرد: 60 درصد مصوبات این 
کارگــروه به طــور کامل اجــرا و 1۳ درصد آن خود 
ســرمایه گذار ورود پیدا نکرد لــذا باید مصوبات این 
کارگروه به صورت صددرصدی و با تشــکیل کمیته 

تخصصی اجرا شود.
 وی با تاکید بر اینکه هیات خبرگان بانکی باید قوی 

تر وارد میدان شود، تصریح کرد: با تشکیل شعب ویژه 
برای مدیران متخلف به دنبال اجرایی شدن مصوبات 
هســتیم زیرا مردم نباید معطل عدم اجرای مصوبات 

باشند. 
استاندار خراسان شــمالی با بیان اینکه استان موفق 
استانی است که در جهت تحقق شعار سال کار اجرایی 
انجام دهد، اظهار داشــت: چندین سال فرمایش مقام 
معظــم رهبری در حوزه اقتصــاد ، تولید و رفع موانع 
تولید اســت که برای تحقق آن انسجام بیشتری بین 

دستگاه های اجرایی را می طلبیم.
اختیارات بانکهای استان در پرداخت تسهیالت ۵ 

برابر می شود
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی  نیز در ادامه 
گفت: چند مانع بزرگی در این اســتان ســر راه تولید 
کننــدگان وجود دارد که در ســال جدید باید برطرف 

شود.
محمود قنبری افزایش اختیارات بانک های اســتان 
را خواستار شــد و افزود: بانکهای دولتی و خصوصی 
مجوز پرداخت تســهیالت بیشــتر از ۲ میلیارد تومان 
را از مرکز دریافت می کنند که بایســتی این میزان از 

پرداختی در سال جدید افزوده شود.
وی افزود: در اولین جلسه ستاد تسهیل در سال جدید 
مصوب کردیم کــه اختیارات بانکها پنج برابر افزایش 
یابد، چرا که طرح های بزرگی در استان داریم  و نیاز 

به بودجه زیادی است.

وی مشــکالت مالیاتی را از دیگر موانع تولید استان 
بیان کرد و افزود: بر اساس قانون هر شرکت سرمایه 
گذاری برای تولید باید مفاصحات حســاب را از اداره 
کل مالیات دریافت و ارائه دهد و نیاز اســت تا در این 

زمینه همکاری بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: اگرچه اداره کل مالیاتی و سازمان تامین 
اجتماعی بر اســاس قانون عمل مــی کنند ولی باید 
در ایــن زمینه همکاری کنند تا ســرمایه گذار درگیر 
بروکراسی اداری نشود و مجوزش را راحت تر دریافت 

کند.
قنبری بیان کرد: ســرمایه گذاری که از لحاظ قانونی 
در امر گرفتن مجوز دارای مشکل است ولی از دانش 
و طرح خوبی برخوردار اســت باید کمک شود و موانع 

تولید آن برطرف کرد.
قنبری چک برگشــتی را معضلی برای تولید دانست 
و گفت: افراد زیادی با این مشــکل در استان مواجه 
هســتند و فــردی که ســرمایه چندانی نــدارد و با 
تســهیالت اشــتغالزایی می کند مسکن خود را برای 
ضمانت گذاشــته و با کلی دغدغه فعالیت خود را آغاز 

می کند.
وی  افــزود: در حال حاضر در مــورد نان  و مرغ به 
لحــاظ رعایت تنظیم بازار از خیلی از اســتانها جلوتر 
هســتیم برخی استانها نان را با ۳0 درصد بیشتر از ما 
بفروش می رسانند و این فعالیت های خوبی است که 

در استان ما انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی گفت: اصناف 
خراسان شمالی در سال گذشته در زمینه توزیع و تامین 
کاالهای اساسی و اقالم بهداشتی بهترین عملکرد را 
داشت اما متاسفانه هیچ گونه عملکرد مثبتی در زمینه 

حمایت از اصناف استان نداشتیم.
مهدی امیدوار در گفت وگو با خبرنگار تســنیم اظهار 
داشت: در سال گذشته کسبه خراسان شمالی بیشترین 
و بهترین عملکــرد و همکاری را با ســتاد مبارزه با 

بیماری کرونا در استان داشتند.
وی با بیان اینکه در ســال گذشته هر آنچه که ستاد 
کرونا در قبال اصناف و بازاریان تصمیم گرفت کسبه 
خراســان شــمالی با جان و دل بــه آن لبیک گفتند 
افزود: اتاق اصناف خراسان شــمالی در سال گذشته 

در زمینــه توزیع و تامین کاالهای اساســی و اقالم 
بهداشــتی بهترین عملکرد را داشت اما متاسفانه هیچ 
گونه عملکرد مثبتی در زمینه حمایت از اصناف استان 
نداشــتیم.رئیس اتاق اصناف مرکز خراســان شمالی 
در ادامه خاطرنشــان کرد: اصناف و بازاریان خراسان 
شــمالی در زمینه رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
اعمال محدودیت ها رتبه دوم کشور را کسب کردند.

وی با اشاره به جلســه برگزار شده چندی پیش ستاد 
ملی کرونا گفت: در جلسه نیروی انتظامی با ارائه آمار 
یک ســاله در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی از 
سوی اصناف و بازاریان، خراسان شمالی پس از استان 
یــزد، با 9۳ درصد رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
اعمال محدودیت ها در رتبه دوم کشوری جای گرفت 

که این افتخاری برای خراسان شمالی است.
امیدوار با انتقاد از مسئوالن استانی و استاندار خراسان 
شمالی به جهت اینکه هیچ گونه تشویق و تقدیری از 
اصناف خراسان شمالی به عمل نیاوردند اذعان داشت: 
کمترین کاری که می توانستیم در قبال جبران محبت 
های اصناف خراسان شمالی انجام دهیم همین تقدیر 
بود که متاسفانه مسئوالن استانی همین یک مورد را 

هم دریغ کردند.
رئیــس اتاق اصناف بجنورد در پایان با تاکید بر اینکه 
دیگر نمی توانیم جواب روسای اتحادیه ها را در قبال 
تعطیلی بدهیم اضافه کرد: پیشنهاد می شود اصناف و 
کسبه استان در بازه های زمانی مختلف در طول روز 

به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراسان شمالی از 
افزوده شــدن مناطق حفاظت شــده قرخود، خمبی و 
سرای در این اســتان به مجموعه ذخیره گاه زیست 
کره گلستان خبر داد.مهدی اله پور در گفتگو باخبرنگار 
ما گفت: تالش های مدیریتی و کارشناسی این اداره 
کل برای پیوستن زیستگاه های جامانده واقع درشرق 
پارک ملی گلستان  به محدوده ذخیره گاه زیست کره 
گلســتان نتیجه داده و سازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور پس از چندین جلســه بحث و بررسی فنی با 
حضور کارشناسان محیط زیست استان های خراسان 
شمالی و گلستان، نقشــه نهایی ذخیره گاه یادشده را 
با افزودن منطقه حفاظت شده قرخود، پناهگاه حیات 
وحــش تخــت ایران)غیرمصوب( و رویشــگاه های 
کوهستانی الله واژگون و زعفران کوهی در کوه های 

خمبی و سرای ابالغ کرد.
وی افزود: بدین ترتیب برنامه مدیریت، طبق نقشــه 
پهنــه بندی جدید طرح ریزی خواهد شــد که در آن 
عالوه بر حفاظت پایدار و یکپارچه از تنوع زیستی در 
مجموعه گلســتان، اقدامات ویژه ای نیز در راستای 
فقرزدایی و جلب مشــارکت جوامع محلی در مدیریت 
ذخیره گاه زیست کره گلستان پیش بینی شده است.

 وی خاطر نشــان کرد: مناطق قرخود و تخت ایران 
در شهرستان مانه و سملقان به عنوان زیستگاه های 
پشتوانه و ضربه گیر پارک ملی گلستان محسوب شده 
که به همراه منطقه خمبی و ســرای شهرستان گرمه 
به مجموعه ذخیره گاه زیست کره گلستان اضافه شده 
و از اعتبــارات ذخیره گاه بــرای مدیریت این مناطق 

هزینه خواهد شد.

اله پور با بیان اینکه با افزوده شدن این مناطق، سهم 
استان خراسان شــمالی از مساحت ذخیره گاه زیست 
کره گلســتان به بیش از 50 درصــد افزایش یافته، 
افزود: تعریف جهانــی » حفاظت« از دیدگاه اتحادیه 
جهانی حفظ طبیعت)آی یو ســی ان( بر ســه محور 
»نگهداشــت«، » بهره برداری پایــدار« و » احیاء« 
استوار است که این مفهوم در الگوی مدیریتی ذخیره 

گاه های زیست کره عینیت یافته است.
وی  اظهارکرد: ذخیره گاه زیست کره گلستان منطقه 
ای فراملی با اهمیت جهانی است که معرف جغرافیای 
طبیعی بی همتــا در محل اتصال جنگلهای هیرکانی 
با ناحیه اکولوژیکی کپه داغ اســت و از دیرباز با نظام 
فرهنگی و معیشتی مردمان شــمال خراسان عجین 

بوده است.

معاون پارک علم و فناوری خراسان شمالی گفت:40 
خدمت به روز شــده به واحدهای فناور اســتان ارائه 

می شود
معــاون فناوری و پشــتیبانی پارک علــم و فناوری 
خراســان شــمالی گفت: پارک علم و فناوری استان 
در ماه جــاری با ارزیابی از حمایت هــای مورد نیاز 
واحدهای فناور و شــرکت های دانش بنیان استان، 
ارائه 40 خدمت به روز شــده برای آنها را در دستور 

کار قرار داده است.
رضــا فیض آبادی در گفت و گو با عصر اترک اظهار 
کرد: در راســتای عمل به شعار ســال، پارک علم و 
فناوری خراسان شــمالی از ابتدای امسال به ارزیابی 
حمایت های مورد نیاز واحدهای فناور و شرکت های 

دانش بنیان فعال در استان پرداخت .
فیض آبادی در ادامه با بیان اینکه ارائه خدمات پارک 
علم و فنــاوری به واحدهای فناور و شــرکت های 

دانش بنیان در هفت دســته شامل خدمات آموزشی، 
مشــاوره های کســب و کار، خدمات مالی و اداری، 
تولید مســتندات تبلیغاتی، بازاریابــی و پروژه یابی، 
حمایت از مالکیت فکری و تجاری ســازی محصول 
تقسیم می شود، گفت: در ماه جاری ارائه 40 خدمت 
در زیر دســته هفت محور یاد شده را تعریف و اجرای 

آنها را در دستور کار قرار داده ایم.
وی بیان کرد: تصمیم بر این است که در سال جاری 
این خدمات با به روز رسانی به این واحدها و شرکت 

ها ارائه شوند.
وی تنظیم قراردادها، پیاده سازی سیستم های مالی 
در کسب و کارها، اخذ ایزوها، مشاوره های مدیریت 
فروش، مشــاوره کسب و کار، مشــاوره بازاریابی و 
بازرگانی، مشــاوره بــورس، مشــاوره حقوقی، ثبت 
اختراع، ثبت برند، ثبت شــرکت، طراحی وب سایت، 
طراحی و چــاپ اقالم تبلیغاتــی را از جمله خدمات 

تعریف شــده پارک و علم و فناوری بــرای ارائه به 
واحدهای فناور و شــرکت های دانش بنیان اســتان 

عنوان کرد.
فیض آبادی افزود: واحدها و شــرکت های متقاضی 
دریافت این خدمات بایــد 10 تا ۲0 درصد از هزینه 

دریافت این خدمات را بپردازند.
وی اظهار کرد: شرکت های صنایع خالق که شرکت 
های نوآور در کســب و کار هســتند توسط معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری درهشــت حوزه 
شامل میراث فرهنگی و صنایع دستی، معماری، هنر، 
علوم انسانی، فرهنگی، بازی های رایانه ای، کسب و 
کارهای الکترونیکی و انیمیشن تقسیم بندی شده اند.

وی گفت: شــرکت هــای صنایع خالق، کســب و 
کارهای ســنتی را با ایده سازی و طراحی های جدید 
به روز رسانی و نوآورنه می کنند که محصوالت این 

شرکت ها، درآمدزا و اشتغالزا هستند.

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی خراسان 
شــمالی از تشــکیل 145 تیم نظارتی با 610 عضو 
خبــر داد و گفت: از ابتدای طــرح تاکنون 89 هزار 
و 117 مــورد بازدید انجام شــده که ۳ هزار و ۲۲۲ 
مــورد اخطاریــه دریافت کردنــد و 74 مورد پلمپ 
 و همچنیــن ۲17 منــزل گندزدایــی و ضدعفونی

 شده اند.
افشــین دلشــاد در گفتگو با خبرنگارما با اشاره به 
اینکه از آغاز طرح شهید سلیمانی در خراسان شمالی 
تاکنون 55 هزار و 7۳7 مورد تست کووید انجام شده 
است، گفت: 94 تیم رهگیری با 41۲ عضو تشکیل 
شــده که ۳0 هزار و 800 تست ســریع کووید 19 
توسط این تیم انجام شد و از این تعداد  یک هزار و 

179 تست مثبت شدند.
وی ادامه داد: تعداد ارجــاع به مراکز منتخب کرونا 
دو هزار و ۲5 مورد بوده که تعداد افراد معرفی شده 

برای انجام تست دو هزار و ۳94 مورد بوده است.
 دلشــاد با اشاره به تشــکیل ۳6 تیم مراقبتی با 75 
عضــو و  498 تیم حمایتی با یک هزار و 4۲۳ عضو 

گفت: تاکنون 497 مورد مراقبت در منزل انجام شده 
و  ســه هزار و 44۲ خانواده آسیب پذیر نیز حمایت 

شدند.
وی از تشــکیل 145 تیم نظارتی با 610 عضو خبر 
داد و گفــت: از ابتدای طرح تاکنون 89 هزار و 117 
مورد بازدید انجام شــده که ســه هزار و ۲۲۲ مورد 
اخطاریه دریافــت کردند و 74 مورد پلمپ شــدند 
همچنین ۲17 منزل گندزدایی و ضدعفونی شده اند.
دلشاد از مثبت شــدن هفت هزارو ۳۲ تست سریع 
کرونــا از 55 هزارو 7۳7 مورد خبــر داد و گفت: از 
چهار هزارو ۳۲7 تســت کرونای بیمارســتانی 77۲ 
مــورد، از 17 هزارو ۲17 تســت کوویــد در مراکز 
منتخب ســرپایی، چهار هزارو 756 مورد و از ۲۲۲ 
تســت کووید واحد خصوصی 14 مورد تست مثبت 

گزارش شده است. 
وی خاطرنشان کرد: تست کرونا همچنین در مراکز 
منتخــب کووید 19، واحدهای ارائه خدمت PCR و 
RDT  و منازل توسط تیم های رهگیری و مراقبتی 

طرح شهید سلیمانی انجام می شود.

معاون صنایع دســتی خراسان شمالی گفت: پارسال 
۲9۳ نفر در استان از دوره های آموزشی و کارگاه های 
صنایع دستی بهره مند شده و آموزش های کاربردی 

الزم را دریافت کردند.
به گزارش اتفاقیه به نقل از خبرگزاری صداوســیما 
مرکز خراسان شــمالی، محمدرضا قهرمانیان افزود: 
در 1۲ ماهه سال 99 دوره هایی همچون آموزشی با 
موضوعات کارآفرینی، ایجاد کسب وکار، بسته بندی، 
آشــنایی با قوانیــن و مقررات صادرات، اســتاندارد 

کارگاه و مواد برگزار شد.
قهرمانیان اظهار داشت: در این دوره های آموزشی، 
۲46 فقره گواهینامه صنایع دستی به هنر آموختگان 

اعطا شد.
وی بابیــان اینکه نبود تبلیغات و بازاریابی مهم ترین 
دغدغه حوزه صنایع دســتی بــوده، گفت: موضوع 
برندسازی صنایع دستی ازجمله اولویت های آموزشی 

ما در این حوزه کاری برای امسال است.
قهرمانیان با اشاره به 1۲7 مورد صدور و تمدید کارت 
شناسایی برای صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی 
استان طی سال گذشته، افزود:همچنین در این مدت 
با انجام ســرمایه گذاری و پرداخت تسهیالت، برای 

487 نفر اشتغال ایجاد شد.
تولید روزانه ۳00 متر مربع پارچه دستباف در دهکده 

نساجی کشور
معاون صنایع دســتی خراسان شــمالی گفت: زنان 
هنرمند روســتای هدف گردشــگری روئین روزانه 
به طور میانگین ۳00 مترمربع پارچه دستبافت تولید 

می کنند.
محمدرضا قهرمانیان در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در بجنــورد اظهار کرد: روئین یکی از روســتاهای 
هدف گردشــگری اســتان خراســان شــمالی در 
شهرستان اســفراین اســت که به دهکده نساجی 

کشور معروف شده است.
وی گفت: این روستا 1۲0 بافنده دارد که درمجموع 
روزانــه به طور میانگیــن ۳00 مترمربع پارچه تولید 

می کنند.
معاون صنایع دستی خراسان شــمالی تصریح کرد: 
روستای روئین اســفراین، عالوه بر طبیعت و بافت 
تاریخی اش، هنر دســت زنانش گردشگران را جذب 
و آن را تبدیل به روســتای هدف  گردشگری کرده 
اســت.قهرمانیان با اشــاره به نقــش مهم فضای 
مجازی در معرفی و فروش صنایع دستی، بیان کرد: 
در راستای بهبود و توسعه کسب و کار، هنرمندان باید 
برای بازاریابی و فروش تولیدات خود، از این ظرفیت 
بهره ببرند که خوشــبختانه این مهم در روســتای 

روئین تا حدودی به طور مطلوب انجام می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت:  در 
دولــت یازدهم و دوازدهم حــدود 5۲9 کیلومتر راه 
روستایی آسفالت شد که معادل ۲6 درصد از مجموع 
راههای آسفالته روستایی در چهار دهه گذشته است.
ســیدعبدالمجید نژادصفوی به خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: با وجود شــتاب گیری آســفالت راههای 
روستایی در خراسان شــمالی، همچنان این استان 
از لحاظ میانگین برخورداری از راههای آسفالت در 
روســتاها حدود 10 درصد از میانگین کشوری عقب 
تر اســت.وی اضافه کرد : هم اکنون دو هزار و 17 
کیلومتر از راههای روســتایی خراســان شمالی زیر 
پوشــش آســفالت قرار دارد که معادل 4۳ درصد از 
راههای روســتایی این اســتان را شامل می شود و 
برای رســیدن به میانگین کشوری حداقل باید 500 

کیلومتر راه جدید آسفالت شود.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان خراسان شمالی 
میــزان اعتبــار اختصاصی برای آســفالت راههای 
روستایی را  در دولت یازدهم و دوازدهم حدود یک 
هزار و 600 میلیارد ریال اعالم کرد و خاطرنشــان 
کرد : برای رســیدن به شــاخص راههای آسفالته 
روســتایی حداقل با نرخ فعلی حدود دو هزار میلیارد 

ریال اعتبار مورد نیاز است.
نژاد صفوی حجم راههای روستایی  خراسان شمالی 
را چهــار هزار و 65۲ کیلومتر اعالم کرد که ۲ هزار 

و 17 کیلومتر راه آن زیر پوشش آسفالت قرار دارد.
بــه گفته وی هم اکنــون 8۳ درصد از جمعیت این 
اســتان از راههای مناســب به خصوص آســفالته 

برخوردار هستند.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان 
شــمالی گفت: با نانوایان متخلفــی که تخلف آنها 
محرز شود، مماشات نخواهیم کرد و ضمن تشکیل 
پرونده و معرفی به تعزیرات حتما ســهمیه آرد آنها 

کاسته خواهد شد.
حسین حاجی بگلودر گفتگو با خبرنگار صبح فاروج 
اظهار داشــت : مدتی است که مردم برای تهیه نان 
در نانوایــی ها با صف هــای طوالنی و کمبود نان 

مواجه می شوند.
وی ادامــه داد: با نانوایان متخلفــی که تخلف آنها 
محرز شود، مماشات نخواهیم کرد و ضمن تشکیل 

پرونده و معرفی به تعزیرات حتما ســهمیه آرد آنها 
کاســته خواهد شد، در مراتب بعدی در صورت عدم 

اصالح پروانه آنها لغو می شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: باتوجه به اینکه نانوایی 
ها در صف اول تهیه  قوت اولیه مردم کم برخوردار 
هســتند، باید به موقع و نان ســالم و با کیفیت به 

مردم ارائه شود.
حاجــی بگلو خاطرنشــان کرد: از هم اســتانی ها 
تقاضــا می شــود که هر گونه تخلف را به شــماره 
 1۲4 ســازمان اطالع تا در اســرع وقت رســیدگی

 شود.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:

حذف افراد ضد توسعه از مسیر سرمایه گذاران

لزوم حمایت مسئوالن از اصناف خراسان شمالی

افزوده شدن مناطق قرخود، خمبی و سرای به مجموعه ذخیره گاه 
زیست کره گلستان

پشتیبانی از افزایش شرکت های خالق در استان

 انجام ۸۹ هزار بازدید طی اجرای طرح
 شهید سلیمانی در خراسان شمالی

آموزش حدود ۳۰۰ نفر در دوره های صنایع دستی 
خراسان شمالی

۵۲۹ کیلومتر  از راه روستایی خراسان شمالی 
آسفالت شد

سهمیه آرد نانوایان متخلف استان کم می شود
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در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئوالن سازمان امور 
مالیاتــی از اعالم لینک و آدرس ســامانه های مرتبط 
با قانون الزام مشــاغل به نصب کارتخوان در ابتدای 
سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان 
امور مالیاتی دو ســامانه مربوطه هنوز آماده نشده اند و 
با آمادگی و اعالم آدرس آن ها تا ابتدای اردیبهشــت 
ماه مــردم می توانند در این ســامانه ها برای ثبت نام 

اقدام کنند. 
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایسنا، سازمان امور مالیاتی 
از شــهریور ســال 1۳98 معادل 15 گروه از فعاالن 
اقتصادی که حدود 50 شــغل می شوند را دسته بندی 
کرد تا برای شــفاف  شــدن درآمد، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرســی مالیاتی مکلف 
به ثبت نام در ســامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از 

کارتخوان باشند. 
اما فراهم نشــدن مقدمات اجرای قانــون پایانه های 
فروشگاهی و آماده نبودن ســامانه های مرتبط برای 
ثبت نام فعاالن اقتصادی موجب شــد که اجرای این 
قانون در ســال گذشته به ســرانجام نرسد و در طول 
پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 11 قانون 
پایانه های فروشــگاهی، اقداماتی چون ارائه اطالعات 
چهــار میلیون و 700 هزار کارتخوان و درگاه پرداخت 
به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان 
و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع 
دو میلیــون و 100 هزار کارتخــوان و درگاه پرداخت 
اینترنتــی غیرفعال یــا کم تراکنش کــه فاقد پرونده 

مالیاتی بودند، را انجام داد.
 سرانجام طبق اعالم معاون سازمان مالیاتی در اواخر 
سال گذشــته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان 
و پایانه های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش 
فعاالن اقتصادی صورت می گیــرد و اجرای قانون از 

ابتدای خرداد 1400 آغاز می شود.

جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل
همچنین براســاس گفته وی، لینک سامانه های مورد 
نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه ها برای ثبت 
نام فعاالن اقتصادی اعالم می شــود تا برای این افراد 
بــر مبنای اطالعات و شــماره منحصر با فرد صورت 

حساب های الکترونیک صدور شود.  
عــالوه براین، معــاون فنی و حقوقی ســازمان امور 
مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعاالن اقتصادی 
در این زمینــه را عدم پذیرش صورت حســاب های 
فعاالن اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب 
برای آن ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد 

اعالم کرده بود. 
حال، محمــود علیزاده در تازه ترین گفت وگوی خود با 
ایســنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه های 
مرتبط با اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی گفت: 
دو ســامانه مذکــور )ســامانه مودیــان و پایانه های 
فروشــگاهی( در این زمینه از لحــاظ کارکردی آماده 
هستند و در اختیار واحد فناوری اطالعات سازمان امور 
مالیاتی قرار گرفته اند تا تســت های امنیتی روی آن ها 

انجام شود.
طبق اعالم این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، 
هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده 

نشده اند. 
وی افزود: بنابراین، با انجام تست ها تا اول اردبیشهت 
ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه ها برای ورود 
مردم به آن ها و ثبت نــام در جهت انجام فرآیندهای 

الزم در اختیار افراد قرار می گیرد. 
کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

الزم به ذکر اســت که 50 گروه شغلی که باید برای 
اتصال به سامانه فروشــگاهی اقدام کنند، بدین شرح 

هستند:
1. وکال

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
4. مشاورین امالک

5. تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، 
اغذیه فروشــی ها و فســت فودی ها، سفره خانه های 
سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه 
خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ سراها، 
طباخی هــا، آش و حلیــم پزی هــا، جگرکی ها، کته 

کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه
6. مرکــز اقامتی از قبیل هتل هــا، هتل آپارتمان ها، 
مهمــان پذیرهــا، مهمان ســراها، مهمــان خانه ها، 
مســافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و 

متل ها
نقلیــه  7. نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وســایط 
موتوری)به استثنای ماشین آالت راهسازی، ساختمانی 

و کشاورزی(
8. آرایشگاه های مردانه و زنانه

9. آجیل و خشــکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین 
ماده )81( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(

10. قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، 
بستنی و فالوده فروشی ها

11. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین میوه 
و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها

1۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی
1۳. لوازم تحریر و نوشــت افزارفروشی ها )به استثنای 

تولید کنندگان و وارد کنندگان(
14. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها

15. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشــترکین 
تلفن همراه و ثابت و خدمات پســتی(، دفاتر خدمات 
الکترونیکــی )از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات 
الکترونیک شــهر، دفاتر خدمات پیشــخوان دولت و 

خدمات الکترونیک قضایی(

مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران گفت: ۲40 هزار تن برنج، شــکر و روغن 
بــرای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان توزیع شــده 

است.
بــه گزارش اتفاقیه به نقل از شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران، »حجت براتعلی« اظهار داشت: بر اساس ابالغیه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع مقدار ۲40 هزار 
ُتن از ســه نوع کاالی برنج، شکر و روغن برای تنظیم 
بازار ایام ماه مبارک رمضان در دســتور کار شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران قرار گرفت که توزیع ۳0 هزار ُتن 
برنج وارداتی، ۳0 هزار ُتن شکر و 180 هزار ُتن روغن 

بر اساس برنامه عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: کاالهای اساسی برنج، شکر و روغن 
از طریق شبکه های توزیع کشور شامل: فروشگاه های 
زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، مراکز اصناف منتخب 

با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار می گیرد.
براتعلی خاطرنشــان کرد: توزیع کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم در ماه مبارک رمضان بالفاصله بعد از تنظیم 
بازار پایان ســال 99، عملیاتی شد و وقفه ای در اجرای 
طرح ایجاد نشده اســت و تا پایان ماه مبارک رمضان 

ادامه دارد.
وی تاکیــد کرد: هیچ محدودیتی برای توزیع کاالهای 
اساســی مردم وجود ندارد و در صورتی که تشخیص 
داده شــود بازار نیاز به کاال دارد اقدامات اساسی انجام 

خواهد شد.
مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی 
دولتی ایــران تأکید کرد: در طول اجــرای طرح، هر 
اســتانی که در زمینه تأمین این کاالها کمبود داشــته 
باشد می تواند با انعکاس مشکل خود به وزارت صنعت 
نسبت به تأمین کاالهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک 

رمضان اقدام کند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشــته در جلســه ستاد تنظیم 
بازار مقرر شد، میزان ۳0 هزار تن برنج وارداتی هندی 
و تایلندی به ترتیب بــا قیمت 18 هزار و 500 تومان 
و 1۲ هــزار و 500 تومان در اختیــار مصرف کنندگان 

قرار بگیرد.
همچنین مقدار ۳0 هزار تن شــکر با قیمت هشت هزار 
و 700 تومان برای بسته های یک کیلوگرمی، سه هزار 
تن گوشــت قرمز منجمد با قیمــت 80 هزار تومان و 
حــدود 180 هزار تن روغن با قیمت مصوب به عنوان 

سهمیه ویژه ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شد.

در این جلسه همچنین با اشاره به موجودی 1۳6 هزار 
تنی خرما در کشور، گزارشــی درباره چگونگی توزیع 

خرما در سراسر کشور نیز ارائه شد.

دویســت و شــانزدهمین جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از پیشرفت و 
تکمیل پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی کشــور 

ارایه کرد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از تجارت نیوز، رئیس جمهور 
با اشــاره به عزم و التزام دولت بــه اتمام پروژه هایی 
که طبق برنامه ریزی می بایســت تا پایان کار دولت 
دوازدهــم به نتیجــه و بهره برداری برســد، گفت: از 
مهمترین تصمیمات در دولت های یازدهم و دوازدهم 
اتمــام پروژه ها در موعد مقرر بوده و بر این اســاس 
تمام دســتگاه ها و نهادهای دولتــی همواره تالش 
کرده اند پروژه های کشور براســاس زمان بندی ها و 

برنامه ریزی ها به نتیجه و اتمام برسد.
روحانی با اشــاره به اثر منفی و سابقه طوالنی شدن 
دوره ســاخت پروژه های ناتمام در روند توسعه کشور، 
گفــت: دولــت تدبیر و امیــد تالش دارد بــه پدیده 
پروژه های ناتمــام که خود متأســفانه میراث دار آن 
بوده پایان دهد و دولت آینده را با مشــکالت ناشــی 
از آن مواجــه نکند، از این منظر همانطور که بارها در 

جلسات گوناگون تأکید و تصریح شده همه دستگاه ها 
موظفند پروژه های در دست اجرا را در زمان مقرر تمام 

و بهره برداری کنند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه شــعار جهش تولید در 
سال گذشــته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه ها در موعد 
مقــرر و مطابق برنامه ریزی ها تحقق یافت، افزود: در 
چارچوب تأکید و توصیه های مقام معظم رهبری همه 
دســتگاه ها باید به وظایف خــود در این زمینه عمل 
کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مســئولیت 
خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ 
دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژه ها تعلل 
یا اهمال کند.در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی 
نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط 

این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
رئیــس جمهور پس از ارائه این گزارش، با بیان اینکه 
سیاســت مســتمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده 
اســت، گفت: در ســال جاری که ســال پشتیبانی و 
مانع زدایی از تولید نامگذاری شــده است، سعی دولت 
بر این اســت تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند 
و تــالش خواهد کــرد همراه با آموزش هــا و ایجاد 
تمهیــدات الزم، مردم را برای ورود به بازار ســرمایه 

تشویق کند.
رئیــس جمهور بــا بیان اینکــه دولت در راســتای 
چابک سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به ویژه 
هدایت نقدینگی به ســوی اشتغال مولد و در مجموع 
برای مــردم  محور کــردن اقتصاد و شفاف ســازی 
اقتصادی، از بازار ســرمایه حمایت می کند و ســهام 
بنگاه ها و مؤسســات دولتی را عرضــه کرده و ادامه 
خواهد داد، اظهار داشــت: حمایت از بازار ســرمایه 
به معنی هدایت دستوری نیســت و دولت به وظیفه 

ساختارسازی و نظارت خود عمل می کند.
روحانی با تأکید بر اینکه در شــرایط جنگ اقتصادی 
می بایست همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسایل 
اقتصادی اظهارنظر کنند، گفت: فعاالن سیاسی نباید 
اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاســی یکسان 

بپندارند.
رئیــس جمهور تصریح کرد: ایجــاد فعالیت نهادها و 
ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقش آفرینی کامل و 
اثربخش آنها مقوله ای اســت که با آگاهی و ارزیابی ، 
تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات اجرایی 
و نظارتی و همچنین ایجاد ســاز و کارهای یک بازار 

کارا می تواند مفید باشد.

رییس اتحادیه قنادان تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم 
زولبیــا و بامیه درجه یک برای ماه مبارک رمضان 48 

هزار تومان تعیین شده است.
به گــزارش انفاقیه به نقل از ایرنا، »علی بهره مند« با 
اشاره به اعمال محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
کرونــا و آغاز ماه مبارک رمضان در پایان هفته جاری، 
اظهار داشــت: قنادی ها در گروه یک شغلی قرار دارد 
و در بــا وجود تعطیلی بــازار در پایتخت می توانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه بخشــی از روغن مــورد نیاز قنادان 

برای ماه مبارک رمضان تامین شده است، خاطرنشان 
کرد: بخش دیگری از مصرف تولیدکنندگان شــیرینی 
از طریــق خرید از بازار آزاد انجام می شــود تا بتوانند 

محصول کافی تولید و عرضه کنند.
بهره مند با بیان اینکه در تولید و عرضه زولبیا و بامیه 
و ســایر شیرینی های مردم مشکلی وجود ندارد، تاکید 
کرد: تهیه مواد اولیه، دغدغه قنادان است اما تاکنون در 

تامین آن با مشکل کمبود مواجه نشده اند.
به گفته وی، خرید تولیدکنندگان شــیرینی از بازار آزاد 
بر قیمت محصول تاثیر گذار است اما قنادان در تالش 

هســتند تا کمترین درصد افزایش را در شرایط فعلی 
اعمال کنند.

رییس اتحادیه قنادان تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم 
زولبیــا و بامیه بــرای واحدهای درجــه یک 48 هزار 
تومــان و بــرای واحدهای درجــه دو ۳8 هزار تومان 
تعیین شده است. قیمت جدید زولبیا و بامیه در ایام ماه 
مبارک رمضان با توجه به قیمت مواد اولیه تعیین و به 

اتحادیه ها و صنوف مربوطه ابالغ می شود.
سال گذشــته به ازای هر کیلوگرم زولیبا و بامیه درجه 

یک قیمت ۲4 هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

راه اندازی یک اســتارتاپ چه مراحلی دارد؟ چگونه به 
ساده ترین شکل می توان یک کسب و کار دانش بنیان 
و نوین را راه  اندازی کــرد؟ تجارت نیوز در این مطلب 
نگاهی داشته است به 10 مرحله اصلی و ضروری برای 

تاسیس یک استارتاپ.
تعریف استارتاپ

صاحب نظران اســتارتاپ را یک نهاد انسانی می دانند 
که بــرای ارائه یک محصول یا خدمت جدید شــکل 
می گیرد. در واقع استارتاپ یک شرکت نوپا است. اگر 
چه در تعریف استارت آپ بر این مسئله تاکیدی وجود 
نــدارد که حتما فعالیت آن در حــوزه تکنولوژی یا فن 
آوری اطالعات باشــد، اما به دلیل اینکه بســیاری از 
اســتارت آپ ها در ســال های اخیر، حول این زمینه ها 
شــکل گرفته اند، گاهی در تعریف استارت آپ به این 
مسئله هم اشاره می شود که استارت آپ باید در حوزه 

فن آوری های نوین فعال باشد.
مراحل مختلف راه اندازی استارتاپ

ایده پردازی: مفهوم اســتارت آپ از یک ایده شــروع 
می شــود، این ایده ممکن است خالقانه و جدید باشد 
و یا ممکن است برگرفته از یک کسب و کار خارجی یا 
داخلی باشد. ایده می تواند از ساده ترین تا پیچیده ترین 
طرح ها را در بربگیرد. همیشه قرار نیست که ایده یک 
اســتارتاپ پیچیده و سنگین باشــد و یا هزینه زیادی 
برای سرمایه گذاری الزم داشــته باشد. ایده می تواند 
ساده ترین نیازهای زندگی روزمره مردم را شامل شود.

تعییــن نقشــه راه: گام بعدی برای تحقق بخشــیدن 
به ایده اولیه اســتارتاپ تهیه و طراحی یک نقشه راه 
است. در این نقشــه باید مشخص شود که قرار است 
ابتدا از چه نقطه ای کار را شروع کنیم، در چه مسیری 
حرکت کنیم و به چه نقطه ای برسیم. در این مسیر باید 
اهداف کوتاه مدت،میان مــدت و بلند مدت را تعریف 
کرد. داشــتن یک ایده خام ضروری است اما می تواند 
فرد را به بی راهه ببرد. بررســی ها در این مرحله شامل 
تحقیقــات مختلفی در مورد محصول و بازاریابی را نیز 
شامل می شود. یکی از بهترین اقدامات در این مرحله 
گرفتــن بازخورد از دیگران و نزدیــکان در مورد ایده 
اولیه است. بعد از دریافت بازخوردها و نظرات مشاوران 

طبیعتا بهتر می توان نقشه راه را طراحی کرد.
ثبــت ایده و ادعــای مالکیت: در مرحله ســوم از راه 
اندازی اســتارت آپ باید به ســراغ ثبت ایده و ادعای 
مالکیت رفت، اگر ایده اولیه تکراری و برگرفته از سایر 

شرکت ها و کســب وکارهای ملی و بین المللی است 
کار چندان سخت نیست و برای ثبت نیازی به مراحل 
دشــوار و پیچیده وجود ندارد. امــا در برخی موارد اگر 
ایده ها نو و خالقانه ای شکل بگیرد که نمونه مشابهی 
در ســطح ملی و بین المللی وجود ندارد، باید به ثبت 

ایده و مالکیت اقدام کرد.
ایجاد یک طرح تجاری )بیزینس پلن( برای استارتاپ: 
یکی از مراحل ایجاد اســتارتاپ بیزینس پلن است. در 
واقع شــرح مفصلی از نحوه رشد و تکامل استارتاپ از 
مرحله آغازین تا ارائه محصــول نهایی در این مرحله 

انجام می شود.
تهیــه نمونه اولیه: ایده هــای مختلفی در قالب مفهوم 
استارت آپ تعریف می شوند که انجام هر کدام از آنها 
از یک مسیر متفاوت عبور می کند. برخی از این ایده ها، 
خدماتی هســتند و نیازی به تهیــه نمونه اولیه ندارند، 
برخی دیگر شامل نمونه های آزمایشگاهی می شوند که 
اصلی ترین گام مربوط به همین تهیه نمونه اولیه است.

عرضه نمونه به جامعــه هدف: در این مرحله، با توجه 
به این که ایده خود را ثبت کرده اید و می توانید ادعای 
مالکیت داشــته باشــید، می توانید جامعه هدف خود را 

توسعه دهید.
ثبــت ایده و محصول: در مرحلــه قبل، ایده خود را به 
ثبت رســانده اید و این شــانس را به خود داده اید که 
در مورد مالکیت آن ادعا داشــته باشــید. اما این ادعا 
نمی تواند شــامل محصوالت به دست آمده از آن باشد 
و ممکن اســت افرادی از محصوالت مشــابه با آن یا 
حتی از ویژگی های بهتر از آن استفاده کنند. پس باید 
در مراجع قانونی نســبت به ثبت ایده و محصول خود 

اقدام کنید و مطمئن شوید که هیچ شخص دیگری از 
محصوالت شما استفاده نمی کند.

پیدا کردن ســرمایه گذار: یکــی از مهمترین مراحل و 
شــاید بزرگترین چالش برای راه اندازی استارت آپ، 
پیدا کردن یک سرمایه گذار برای پروژه است که بتواند 
ریسک ســرمایه گذاری بر روی یک ایده نو را بپذیرد. 
در باال به این نکته اشــاره کردیم که اســتارت آپ ها 
همیشــه با ایده های نو شروع نمی شوند و ممکن است 
در برخی از آنها ایده های تکراری یا ایده های اجرا شده 
در سایر کشــورها پیاده سازی شود. بنابراین، شاید پیدا 
کردن یک سرمایه گذار بعد از مدتی امکان پذیر باشد، 
اما الزم است که نوع سرمایه گذاری آنها نیز مشخص 

شود.
توســعه محصوالت و خدمات: بعد از اقدامات اولیه در 
مراحل ایجاد اســتارتاپ بهترین اتفاق این اســت که 
ببینید که ایده اولیه تان زنده اســت یا نه. برای توسعه 
محصول یا ســرویس خود حتما باید استراتژی خاصی 
داشت که در آن تمام نکات مربوط به ساخت،تهیه مواد 
اولیه،نحوه قیمت گذاری و … پیش بینی شــده باشد. 
در زمان تولید محصوالت حتما باید دو نکته مهم را مد 
نظر داشت؛ اول ســهولت در روش تولید و رسیدن به 
کیفیت مطلوب است و دوم اینکه محصول باید بتواند 

به سرعت توجه بخشی از مشتریان را جذب کند.
تیم ســازی برای استارتاپ: یکی دیگر از مراحل ایجاد 
اســتارتاپ تیم سازی است. شــخص برای گسترش 
اســتارتاپ خود مجبور اســت که نسبت به تقسیم کار 
و تقســیم وظایف اقدام کند. برای این اقدام بهتر است 

که یک فرهنگ سازمانی را در شرکت نهادینه کرد.

مشاغل باید از اردیبهشت برای نصب کارتخوان اقدام کنند

مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد:

توزیع ۲٤۰ هزار تن کاالی اساسی ویژه ماه مبارک رمضان

روحانی:

حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست

قیمت زولبیا و بامیه اعالم شد

۱۰ گام برای راه اندازی یک استارتاپ

تورم در ایران 
به کدام سمت می رود؟

به گفته اســتیو هانکه، احیای برجام می 
تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.

به گــزارش اتفاقیــه به نقل از ایســنا،  
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر 
خود از چشم انداز اقتصادی جهان، روی 
عقیده خود مبنی بر کاهشــی شدن نرخ 
تورم ایران اســتوار مانده است. این نهاد 
نرخ تــورم در ایران را تا پایان امســال 
۳6.5 درصــد پیش بینی کــرده که 1.5 
درصــد از برآورد قبلی این نهاد بیشــتر 
است. صندوق بین المللی پول هم چنین 
اعالم کرده است که با از سر گیری روند 
نزولی نرخ تورم، در ســال ۲0۲۲ شاهد 
تورم ۲7.5 درصدی در ایران خواهیم بود. 
ایران در ســال های ۲019 و ۲018 به 

ترتیب تورم هــای ۲6 و ۲5 درصدی را 
تجربه کرده بود.  

در رابطه با سناریوهای احتمالی نرخ تورم 
ایران در کوتاه مدت، استیو هانکه- استاد 
اقتصاد کاربردی دانشــگاه جان هاپکینز 
در بالتیمور آمریکا و یکی از متخصصان 
ارزی  مطرح جهانی در حوزه هیات های 
)نهادی که وظیفــه حفظ برابری ارزش 
پول ملی در برابر دیگر ارزها را بر عهده 
دارد( در گفت وگــو با ایســنا اظهار کرد: 
دو عامــل دارای بیشــترین تاثیر روی 
نرخ تورم سیاســت های بانک مرکزی و 
اطمینان مردم بــه ریال در آینده خواهد 

بود.   
پیش بینی صندوق بیــن المللی پول از 

نرخ تورم قابل باور است
وی با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای 
با تورم باال در جهان است،  گفت: طبق 
محاســبات من، نرخ تورم ایران در حال 
حاضر 58 درصد اســت. با توجه به این 
نرخ تورم، پیش بینی صندوق بین المللی 
پول از تورم ۳6.5 درصدی ایران تا پایان 

سال جاری میالدی باورپذیر است.  
دالیل اصلی باال بودن نرخ تورم در ایران

این اســتاد اقتصاد در رابطه با علل باال 
بودن تورم در سال های اخیر خاطرنشان 
کرد: ترکیب دو عامل رشــد بیش از حد 
پایه پولــی و کم بودن اطمینان مردم به 
ریــال اصلی ترین دالیل تــورم باال در 

ایران هستند.  

پیامدهای احتمالی احیای برجام بر روی 
نرخ تورم

با توجه به از ســرگیری مذاکرات هسته 
ای بین ایــران و طرف هــای خارجی 
برجــام، برخی از گمانه زنــی ها حاکی 
از احتمال بازگشــت طرفین به توافقات 
برجام و رفع تحریم هــای آمریکا دارد. 
هانکه در این خصوص گفت: سیاســت 
های بانک مرکــزی و اطمینان مردم به 
ریال چیزهایی هســتند که )مسیر آینده( 
تورم به آن ها بســتگی دارد. اگر برجام 
احیا شود و اطمینان عمومی بازگردد، این 
مســاله می تواند نقطه آغازی بر اجرای 
برخی سیاســت ها باشــد که در نهایت 

منجر به کاهش نرخ تورم شود.  
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واکنش سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان به تیزر انتخاباتی ۲۰:۳۰
سـخنگوی شـورای وحـدت در اظهاراتـی به نحـوه و محتـوای تیزر انتخاباتی شـبکه 
دو  سـیمای جمهـوری  اسـالمی اعتـراض کـرد. کمیتـه رسـانه و ارتباطـات شـورای 
وحـدت اعـالم کـرد: دکتـر منوچهـر متکـی سـخنگوی این شـورا، نسـبت بـه نحوه 
و محتـوای تیـزر انتخاباتـی شـبکه دو  سـیمای جمهـوری  اسـالمی کـه در برنامـه 
۳0/۲0 پخـش شـد واکنش نشـان داد. سـخنگوی شـورای وحدت با اشـاره بـه اینکه 
تصمیمـات و اتخـاذ مواضـع  و برنامه هـا در شـورای وحـدت مبتنـی بر خـرد جمعی و 
مشـارکت همـه اضـالع جریـان ارزشـی و انقالبـی اسـت افـزود: سـاختار گفتمانی و 
تصمیـم سـازی در ایـن شـورا برپایه خـرد جمعی و مشـارکت همه اعضا اسـتوار بوده 
و بـه دور از شـخص محـوری اسـت. دکتـر متکـی در پایـان اضافـه نمـود: امیدواریم 
عـدم نـام بـردن از حضرت آیـت اهلل موحـدی کرمانی بعنـوان رهبر جریان ارزشـی و 
انقالبـی در انتخابـات 1400 کـه در قالب شـورای وحـدت نمود پیدا کرده، سـهوی و 

از روی اشـتباه بوده باشـد.

تکذیب اعالم نامزدی اردکانیان در انتخابات ریاست جمهوری
یکـی از خبرگزاری هـا روز گذشـته گزارشـی بـا عنـوان »ترافیـک در مسـیر پاسـتور/ 
55 چهـره ای کـه وارد کارزار ریاسـت جمهـوری می شـوند«، منتشـر کـرد. در ایـن 
گـزارش، گمانه زنی هایـی در خصـوص کاندیداتـوری »رضـا اردکانیان« وزیـر نیروی 
دولـت دوازدهـم در انتخابـات 1400 مطـرح شـده اسـت. وزیـر نیـرو در واکنـش بـه 
ایـن موضـوع اعـالم کـرده اسـت کـه درج نـام وی در این گـزارش صحیح نیسـت. 
جـدول زمـان بنـدی انتخابات ریاسـت جمهـوری 1400 توسـط وزارت کشـور اعالم 
شـده اسـت. براسـاس ایـن جـدول ۲1 اردیبهشـت مـاه دسـتور شـروع انتخابـات به 
فرمانـداران صادر شـده و در ۲1 اردیبهشـت ماه تا ۲5 اردیبهشـت ثبت نـام داوطلبان 
بـه صالحیـت  اردیبهشـت مـاه شـورای نگهبـان  تـا ۳0  از ۲6  انجـام می شـود و 
داوطلبـان رسـیدگی می کنـد. انتخابات نیـز در ۲7 خردادماه برگزار می شـود./انتخاب

نماینده تهران:حادثه ی امروز نطنز بسیار مشکوک به نفوذ و خرابکاری است
شـریعتی نیاسـر پسـت جدیـدی را در توییتر در رابطه بـا حادثه ی امروز نطنز منتشـر 
کـرد. مالـک شـریعتی نیاسـر، نماینـده تهـران در مجلـس، می گویـد: ایـن اتفـاق در 
سـالگرد روز ملـی فنـاوری هسـته ای ای و در خـالل تـالش ایران بـرای وادار کردن 
غربـی هـا بـه لغـو تحریـم ها بسـیار مشـکوک بـه خرابـکاری و نفـوذ اسـت. همین 
امـروز پـس از اطـالع در مجلـس در حال پیگیری ابعـاد و جزئیات موضوع هسـتیم و 

پـس از جمـع بنـدی اعـالم نظر خواهد شـد. 

نماینده مجلس: همزمان با مذاکره در وین، شاهد حادثه در نظنز هستیم
نماینـده مـردم یـزد در مجلس گفت: امروز دوباره شـاهد حادثه ای در تاسیسـات نطنز 
بودیـم و همزمـان تیـم مذاکره کننده مـا در وین در حـال مذاکره اسـت. محمدصالح 
جـوکار در نشسـت علنـی امروز )یکشـنبه ۲۲ فروردین( مجلس شـورای اسـالمی در 
تذکـر شـفاهی خطـاب بـه هیـات مذاکـره کننده بـا گـروه 1+4 گفـت: امـروز دوباره 
شـاهد حادثـه ای در تاسیسـات نطنـز بودیم و همزمان تیـم مذاکره کننـده ما در وین 
در حـال مذاکـره اسـت. بـاز اعتمـاد دیگر و بـاز ضربه و خیانتـی دیگر! نماینـده مردم 
یـزد بـا اشـاره بـه اینکـه همزمـان کـه تیم مذاکـره کننـده ما بـا گـروه 1+4 در قالب 
برجـام در حـال مذاکـره هسـتند، در تاسیسـات نطنـز حادثـه ای رخ داد، نتیجه گیری 

ایـن حادثـه بـا لبخنـد، خنجـر زدن اسـت، ادامـه داد: آیا تجربـه برجام کافی نیسـت؟ 
دولـت بایـد سیاسـت های کلی نظـام و رهنمودهـای مقام معظم رهبری را در دسـتور 
کار قـرار دهـد و از ایـن سیاسـت هـا کوتاه نیایـد. اصل بحث برداشـته شـدن تحریم 

هـای ظالمانـه و راسـتی آزمایی دقیق اسـت.

افزایش ۴ برابری سرعت ابتال و بستری کرونا در موج چهارم
سـخنگوی وزارت بهداشـت بـا اشـاره بـه افزایش چشـمگیر مـوارد ابتال و بسـتری کرونا 
از مـردم خواسـت تا در اجـرای محدودیت هـای کرونایی همکاری الزم را داشـته باشـند. 
دکتـر سـیما سـادات الری، گفت: سـرعت افزایـش ابتال و بسـتری در هفته سـوم از موج 
چهـارم بیمـاری در کشـور نزدیک به 4 برابر مدت مشـابه در موج های دوم و سـوم اسـت 
کـه مطمئنـا در صـورت تـداوم ایـن رونـد تنـد صعـودی بایـد شـاهد تجربـه روزهایی به 
مراتـب سـخت تر از گذشـته در مدیریـت اپیدمـی در کشـورمان باشـیم. وی افـرود: کرونا 
ایـن بـار سـرکش تر و مهاجم تر اسـت و ویـروس جهش یافتـه قدرت سـرایت باالیی دارد 
و در کشـور غالـب شـده اسـت و همانطـور کـه بارهـا اعـالم کرده ایـم هرگونـه تالش از 
سـوی پرسـنل سـختکوش نظام سـالمت بـدون همکاری مـردم در عمل بـه توصیه های 

بهداشـتی به نتیجـه مطلوب نمی رسـد.

استاندار تهران: قرنطینه تهران غیرممکن است
انوشـیروان محسـنی بندپـی، اسـتاندار تهـران دربـاره قرنطینـه شـهر تهـران گفـت: 
قرنطینـه کامـل بـه منزلـه اینکـه همـه جـا تعطیـل باشـد ممکـن نیسـت. وی در 
خصـوص عـدم اجـرای پروتکل هـا در برخـی از دسـتگاه های دولتی و ملـی ادامه داد: 
در حـال حاضـر براسـاس مصوبـه سـتاد ملی مقابلـه با کرونـا بجز مشـاغل گروه یک 
مشـاغل گروه هـای ۲، ۳ و 4 تعطیـل هسـتند. اسـتاندار تهـران خاطرنشـان کـرد: اما 
متاسـفانه شـاهد هسـتیم برخـی از دسـتگاه های ملـی نسـبت بـه تبعیت از دسـتورات 
سـتاد ملـی همـکاری الزم را ندارنـد. محسـنی بندپـی بـا بیـان اینکه در حـال حاضر 
بـازار و پاسـاژ ها تعطیـل هسـتند، گفـت: برخـی از مغازه هـا بـه صـورت فـردی بـاز 
هسـتند. مـا امشـب جلسـه ای را برگزار خواهیـم کرد تـا درخصوص اجـرای مصوبات 

سـتاد تصمیمـات الزم را اتخـاذ کنیم.

اولتیماتوم ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به سه اپراتور مختل کننده ارتباطات 
کالب هاوس

سـازمان تنظیـم مقـررات وزارت ارتباطـات با ارسـال هشـداری به سـه اپراتـور اصلی 
کشـور بـه آنهـا ۲4 سـاعت فرصت داد تـا اختالل مشـهود در شـبکه اجتماعی کالب 
هـاوس را بـر طـرف کنند.ایـن هشـدار دیروز با نامه حسـین فـالح جوشـقانی، رئیس 
سـازمان تنظیـم مقـررات خطـاب بـه مدیرعامل سـه اپراتـور همـراه اول، ایرانسـل و 
مخابـرات ایـران ابالغ شـده اسـت. بر اسـاس این گـزارش، در این هشـدار ماده 7۳7 
قانـون مجـازات اسـالمی که ایجـاد اختـالل در ارتباطـات را جرم انگاری کـرده مورد 
اسـتناد قـرار گرفتـه اسـت. البتـه بنـد ف مـاده ۳ قانـون وظایـف و اختیـارات وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات نیـز ایـن وزارت خانـه را طبـق قانون مامور حراسـت 
و حفاظـت از تبـادل اطالعـات در شـبکه های اطـالع رسـانی می نمایـد. متـن نامـه 
همچنیـن متذکـر می شـود، در صـورت اسـتمرار این اختـالل و با توجه بـه جمع آوری 
ادلـه فنـی، گـزارش رخـداد جرم بـرای پیگیـری قضایی به دادسـرا ارائه و درخواسـت 

پیگـرد قضایـی آمـران و عامـالن ایـن اختـالل ثبـت و پیگیری خواهد شـد.

انتقادات صریح پزشکیان از اصولگرایان
مسـعود پزشـکیان کـه از چنـد مـاه پیـش در معـرض کاندیداتـوری بـرای انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری آتـی قـرار دارد می گوید: سـوال مـن از اصولگرایان این اسـت که 
آن هایـی کـه از اصولگرایـی حـرف می زننـد کـدام اصول اسـت؟ ما یک اصـول دین 
و فـروع دیـن را داریـم. مـن اصـول دیـن را پذیرفتـم و برای فـروع دین هـم هر روز 
بـرای آن نمـاز می خوانـم و هـر روز بـرای آن روزه می گیـرم. اصلـی کـه شـما از آن 
حـرف می زنیـد بفرماییـد چیسـت؟نماینده مـردم تبریـز در مجلـس ادامـه داد: از نظر 
علمـی، هـدف کلـی و اهـداف اختصاصـی که وجـود دارد. بعد یک سـری اسـتراژی و 
تاکتیـک و اصـول فرعـی و اصلـی وجـود دارد مـا از نظـر اعتقـادی اصل دیـن داریم 
فـرع دیـن داریـم آن چیزی که شـما می گوییـد چیسـت؟وی می گوید تقـوا یعنی باید 
تصمیـم درسـت گرفتـه شـود و آن تصمیم درسـت را به درسـتی اجرا کنیـد. آن هایی 
کـه حرف هـای دروغ و غیرکارشناسـانه را غالب کردند ظلم کردند و بعد اسـم اسـالم، 

دیـن، اصـول و اصالح روی آن گذاشـتند.

انصاری راد: دوران احمدی نژاد را فاجعه می دانم
»حسـین انصـاری راد« فعـال اصـالح طلـب و نماینـده مجلـس ششـم در مصاحبـه 
بـا روزنامـه آرمـان گفـت: »واقعیـت ایـن اسـت کـه مـردم دلیـل اصلـی شکسـت 
مدیریـت کشـور و وضعیـت موجـود را اصولگرایـان می داننـد. بـه همیـن دلیـل نیـز 
مـردم اعتقـاد و بـاور خـود را نسـبت بـه اصولگرایـان از دسـت داده اند. اینکـه در بین 
اصولگرایـان اختـالف وجـود دارد یـا خیـر در اولویـت بعـدی قـرار دارد. مسـاله مهـم 
بـرای مـردم ایـن اسـت کـه اصولگرایـان بـا عملکـرد خـود کشـور را بـه ایـن نقطه 
رسـانده اند. مهمتریـن اقـدام اصولگرایـان در زمانـی کـه در قـدرت بودنـد ایـن بـود 
کـه اصالح طلبـان را کنـار گذاشـتند و اجـازه ندادند کشـور به سـمت اصـالح حرکت 
کنـد. اصولگرایـان واقعیت های مدیریت کشـور را بـه خوبـی درک نکرده اند«.انصاری 
راد در ادامـه گفـت: »در شـرایط کنونـی  کشـور بـا دو چالـش مهـم مواجـه اسـت. 
نخسـت چالش هـای مرتبـط بـا سیاسـت خارجـی و دوم امکان پذیـر بـودن برگـزاری 
یـک انتخابـات آزاد کـه جریان هـای سیاسـی بتوانند به خوبـی درآن رقابـت کنند. اگر 
مـردم از جریـان اصالحـات بـه دالیلـی مأیـوس و ناامیـد شـده اند بایـد ایـن نکته را 
نیـز متذکـر شـد که جریـان اصولگرایـی را به کلـی کنار گذاشـته اند و به ایـن جریان 
بـه عنـوان یـک جریـان کـه بتوانـد مشـکالت کشـور را حـل کنـد نـگاه نمی کنند«.

پـس از دولـت اصالحـات آقـای احمدی نـژاد بـه عنـوان رئیس جمهـور انتخـاب شـد 
کـه رویکـرد دیگـری در مدیریـت کشـور داشـت و از مسـیر دیگـری حرکـت کـرد. 
احمدی نـژاد بـه جـای اینکـه گامـی بـه جلو بـردارد با سـوء مدیریت بیشـتر کشـور را 
بـه سـمت آشـفتگی و بی برنامه گـی کشـاند. مهمتریـن اقدامـات مخـرب ایشـان نیز 
تعطیـل کـردن سـازمان برنامـه و بودجـه بـود. احمدی نـژاد کشـور را بـا رشـد شـش 
درصـد اقتصـادی از رئیـس دولـت اصالحـات تحویـل گرفـت و با رشـد منفی شـش 
درصـد بـه آقـای روحانـی تحویـل داد. به همیـن دلیل بنـده دوران ریاسـت جمهوری 
احمدی نـژاد را از جنبـه سیاسـی، اقتصـادی و اخالقـی یـک فاجعـه بـرای کشـور 
می دانـم و معتقـدم بسـیاری از نابسـامانی هایی کـه امـروز جامعـه با آن مواجه اسـت 
ریشـه در تفکـرات و عملکـرد احمدی نـژاد دارد. دوران احمدی نـژاد یـک دوران فترت 

در مدیریـت کشـور بـود کـه کشـور از جنبه هـای مختلـف بـا آسـیب مواجه شـد
احمدی نژاد: به فضل الهی از کسی نمی ترسم

رئیـس دولـت نهـم و دهـم گفت: به وقـت انتخابات مطالبـی دارم که دربـاره وضعیت 

موجـود کشـور عـرض خواهم کـرد و به فضـل الهی از کسـی هم نمی ترسـم.محمود 
احمـدی نـژاد ایـن روزهـا بسـاط جلسـات انتخاباتـی را برپا کـرده و هـر روز در جمع 
طیفـی از اقشـار مردم سـخنرانی می کنـد. او اخیرا وعده داده اسـت در ایـام انتخابات 
مسـائلی را بیـان خواهـد کرد.محمـود احمدی نـژاد اخیـرا در دیـدار با جمعـی از مردم 
اسـتان کرمـان گفت:اّولیـن اصـل در مقـام اداره کشـور ایـن اسـت کـه بایـد معلـوم 
باشـد در عرصـه اقتصـاد، سیاسـت، فرهنـگ و اجتمـاع چـه کسـی تصمیم گیر اسـت 
و مسـئولیت تصمیمـات نیـز بـا کیسـت؟ و ااّل تجربـه نشـان داده اسـت کـه بهتریـن 
طرح هـا هـم از مسـیر مجلسـی بـا ایـن کیفیـت و ایـن نظـام تصمیم گیـری، راه بـه 
جایـی نمی برد.بنـا بـه روایـت سـایت نزدیـک بـه رئیـس جمهـورس سـابق، احمدی 
نـژاد بـا اشـاره بـه سـنگ اندازی هـای صـورت گرفتـه در مسـیر پرداخـت یارانـه بـه 
مـردم گفـت: در بحـث یارانه هـا، قانونـی را تصویب کردند که هر کسـی می خواسـت 
آن را اجـرا کنـد، هـم خـودش و هـم کشـور زمین می خـورد زیـرا همه راه ها را بسـته 
بودنـد، در حالـی کـه در قانـون قبـل از آن، دولـت از اختیـار کامل و مسـئولیت اندک 
برخـوردار بـود اّمـا مجلـس، مسـئولیت دولت را صـد در صـد و اختیاراتـش را نزدیک 
صفـر کـرد! مـن بـه ناچـار بـرای رهبری نوشـتم که ایـن مصوبه اجرا شـدنی نیسـت 
و دولـت قـادر بـه اجـرای آن نیسـت.رئیس دولـت نهم و دهم بـه اظهـارات مخالفان 
دولت هـای نهـم و دهم در جلسـات خصوصی اشـاره کـرد و گفت: آنهـا می گفتند اگر 
احمدی نـژاد یارانه هـا را اجـرا کنـد، آراء او بـه شـدت افزایـش می یابـد! بنابراین قانون 
را بـه گونـه ای نوشـتند کـه نشـود آن را اجرا کـرد، اما رهبری دسـتور دادنـد و دوباره 
وارد مباحثـات شـدیم و 1۲ بنـد حداقلـی، برای اجرا آماده شـد و مـا آن را اجرا کردیم 
و بعـد هـم از زمیـن و زمـان بر سـر آن ریختند و تخریـب کردند. مشـکالت تاریخ از 
حضـرت آدم تـا االن را بـه ایـن مبلغ انـدک یارانه ارتبـاط داده اند اما ایـن موضوع هم 
ماننـد مسـکن مهـر و طرح هـای دیگری که بـه نفع مردم بـود، از دستشـان در رفت.
او گفـت: ایـن اشـتباه بزرگـی اسـت کـه فکـر کرده ایـد کـه می توانیـد ملّت ایـران را 
در ایـن سـطح نگـه داریـد. این فنـر بـه زودی درخواهد رفـت. من به وقـت انتخابات 
مطالبـی دارم کـه دربـاره وضعیت موجود کشـور عـرض خواهم کرد و بـه فضل الهی 

از کسـی هم نمی ترسـم.

فعال اصولگرا: الریجانی شرایط بغرنجی دارد
پیرامـون  گمانه زنی هـا  برخـی  درخصـوص  ایلنـا  بـا  گفت وگـو  در  ایمانـی  ناصـر 
کاندیداتـوری علـی الریجانـی در انتخابات ریاسـت جمهـوری و میـزان اقبال عمومی 
نسـبت بـه حضـور وی در انتخابـات، گفت: آقـای الریجانـی وضعیت بغرنجـی دارند، 
بـه ایـن دلیـل که ایشـان اکنـون نه توسـط جریـان اصالح طلـب حمایت می شـوند و 
نـه توسـط جریـان اصولگرا؛ بخش هـای اندکی از هـر دو جریان نیم نگانی به ایشـان 
دارنـد امـا تنهـا در همیـن حـد.وی افـزود: از سـوی دیگـر وضعیـت پایـگاه اجتماعی 
آقـای الریجانـی خیلـی مطلـوب نیسـت، حتـی شـاید بتـوان گفـت اصـال مطلـوب 
نیسـت. همچنیـن اینکـه آقـای الریجانـی کاندیـدا شـوند و بخشـی از اصولگرایان و 
اصالح طلبـان از ایشـان حمایـت کننـد نیـز مشـکل ایشـان را حـل نمی کند.ایمانـی 
در ادامـه ابـراز داشـت: از سـوی دیگـر ممکـن اسـت بـا حضـور برخـی چهره هـا در 
انتخابـات، آقـای الریجانـی اساسـًا تصمیـم به عـدم کاندیداتـوری بگیرند. بـه عنوان 
مثـال اگـر آقـای رئیسـی یـا حتـی آقـای قالیبـاف کاندیـدا شـوند ممکن اسـت آقای 
الریجانـی شانسـی بـرای خودشـان نبیننـد و کاندیدا نشـوند. بنابراین شـرایط ایشـان 

یک شـرایط سـختی اسـت.
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