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سند 25 ساله و توازن
 بین شرق و غرب

سیدجالل ساداتیان
بدیهی اســت که بایدن در داخل تحت فشار گروه 
های تندرو قــرار دارد؛ به عــاوه آن البی های 
صهیونیستی همچون ایپک و البی های عربی نیز 
را باید در نظر داشت که به شدت مخالف بازگشت 

آمریکا به توافق هسته ای با ایران هستند.
با درنظر گرفتن مجموعه این عوامل و فشــارهای 
مختلف، جو بایدن به این نتیجه رسیده که با حفظ 
تحریم ها و فشــار از ایران امتیازی دریافت کند. 
اما در حال حاضر شــاهد آن هستیم که سند جامع 
همکاری های ایران و چیــن به تازگی در تهران 
به امضای طرفین رســیده و همین موضوع سبب 
شده تا آمریکا پیشنهاد تازه ای دهد. واشنگتن هیچ 
گاه تصور نمی کرد که زمانی چین به این شــکل 
بخواهد جــای آمریکا و غــرب را بگیرد. اگر این 
اتفاق در شرف وقوع باشد و آنها پا پیش نگذاشته 
باشــند متحمل ضرر خواهند شد. هر چند که این 
تعبیر وجود دارد که چینی ها اهل درگیری نیستند 
و بــه خاطر ایران خود را وارد چالش نخواهند کرد 
و متعاقبا به دنبال تقابل های سیاســی و احتماال 

نظامی نیز نیستند.
با همه این تفاســیر از آنجایی که آمریکایی نمی 
خواهند ایران را از دســت بدهند درصدد افزایش 
تاش ها هســتند تا راه حلی را بیابند. خواســته 
ایران این بود که آمریکا بــه یکباره تحریم ها را 
لغو کرده و وارد برجام شــود تا ایران نیز تعهدات 

بیگدلــی: انتقادهــا به همکاری با چین ناشــی از  ��
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۱۴ نفر در سوانح رانندگی نوروزی 
در جاده های استان جان باختند

فرمانده انتظامی خراســان شــمالی گفت: در تعطیات 
نوروزی سال جاری ۱۴ نفر در جاده های برون و درون 
شهری این اســتان براثر سوانح رانندگی جان خود را از 

دست دادند.
ســردار علیرضا مظاهری به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
بر اســاس این گزارش ۱2 نفر از جان باختگان سوانح 
رانندگــی در محورهای برون و 2 نفر نیز در جاده های 
درون شــهری در این استان دراین مدت جان خود را از 

دست دادند.
به گفته وی بیشــترین کشته شــدگان سوانح رانندگی 
نوروزی در سال جاری مربوط به محور بجنورد- جنگل 
گلســتان با پنج نفر بود که در دو فقره سانحه رانندگی 

این تعداد جان باختند.
وی اضافه کرد : براســاس آمار جان باختگان ســوانح 
رانندگی در محورهای برون و درون شــهری استان در 
نوروز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

۱00 درصد افزایش نشان می دهد.
فرمانــده نیروی انتظامی اســتان خراســان شــمالی 
اظهارداشــت : در مجموع وقوع تصادف رانندگی نیز در 
محورهای این اســتان در نوروز امسال نسبت به مشابه 

سال قبل نیز 92 درصد بیشتر شد. 
براساس آمار رسمی در  تعطیات نوروزی ۱۴00  تردد 
چهار میلیون و ۸۵۴ هزار و 9۸ دســتگاه خودرو در جاده 
های این استان به ثبت رسید به طوری که در این مدت  
۷۶۳ هزار و 2۵9 دســتگاه خــودرو وارد و  ۷۳0 هزار و 
۸۱۵ دســتگاه خودرو  نیز از استان خارج شدند که آمار 
تردد خودروهای ورودی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

9۶ درصد و خروجی میز ۸۳ درصد افزایش داشت.

مصرف بنزین نوروزی در خراسان 
شمالی ۱۰۹ درصد افزایش داشت

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
خراسان شــمالی با اشاره به اینکه میزان مصرف بنزین 
باوجود شیوع کرونا افزایش یافته ، گفت: مصرف بنزین 
از 2۸ اسفند ســال 99 لغایت ۱۳ فروردین سال جاری 
۱09 درصــد افزایــش پیدا کرد که بیشــترین مصرف 

مربوط به بجنورد بوده است.
مجتبی شــکوری در گفتگو با خبرنگار عصراترک اشاره 
بــه افزایش میزان مصرف بنزیــن و نفت گاز در درایام 
تعطیات نوروز ۱۴00 اظهار داشــت: مصرف بنزین از 
2۸ اســفند ســال 99  لغایت ۱۳ فروردین سال جاری  
۱09 درصــد و نفت گاز ۳۷ درصد در مقایســه با مدت 

مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه میزان مصرف در روزهای مختلف 
متفــاوت بوده اســت، گفت: نکته قابــل توجه این که 
مصرف بنزین  باوجود شــیوع کرونــا افزایش یافته و 
افزایش مصرف بین 29 تا ۱۶۳ درصد در نوســان بوده 

است.
شــکوری اضافه کرد: میزان مصــرف بنزین به صورت 
متوسط ۷29 هزار لیتر در روز و  میزان مصرف نفت گاز 

۳۴۷ هزار لیتر در روز بوده است.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
خراسان شــمالی یاداور شد: بیشــترین میزان مصرف 
بنزین در ایام نوروز مربوط به شهرســتان بجنورد بوده 

است.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
خراسان شــمالی خاطرنشان کرد: علت افزایش مصرف 

بنزین بیانگر افزایش تردد با وسایل نقلیه بوده است.

نجات دو نوجوان تهرانی در روئین
رئیس جمعیت هال احمر اســفراین از تاش نیروهای 
امدادی این جمعیت برای نجات جان 2 فرد مفقود شده 

در حوالی روستای روئین خبر داد.
 ابراهیم ســارمی در گفتگو با خبرنگار سپهر آیین گفت: 
بــا اعام خبر مفقودی دو  نوجوان ۱۴ و ۱۶ ســاله در 
حوالی روســتای روئین به جمعیت هال احمر،یک تیم 
عملیاتی شامل نجاتگران تیم واکنش سریع جمعیت به 
محل حادثه اعزام شدند و عملیاتی برای نجات این فرد 

با تجهیزات فنی کوهستانی آغاز شد.
وی گفت: با تاش فراوان عوامل تیم و همراهی جمعی 
از اهالی نجاتگران توانســتند در ســاعت ۱:۳0 بامداد 
روزگذشــته این افراد را پیدا کننــد  و آنان را به آغوش 

خانواده خود برگرداندند.

سرمقاله

خود را از ســرگیرد. موضوعی که می توانست با روش دیگر 
و توافق طرفین به صورت گام به گام و مرحله ای باشــد. در 
آن زمان آمریکا دســت به اقداماتــی زد که از جمله آن می 
توان به لغــو محدودیت های تردد دیپلمــات های ایران و 
پس گرفتن نامه اســنپ بک که عما بی خاصیت شده بود 
اشــاره کرد. به هر حال اگر این نامه در شورای امنیت باقی 
می ماند می توانست در شــرایطی خاص به گونه ای دیگر 
مورد اســتفاده قرار گیرد. ذکر این نکته ضروری است که در 
صورت مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا در قالب ۱+۵ یکی 
از مواردی که باید مورد بازبینی قرار گیرد همین موضوع ساز 
و کار حل اختاف یا همان مکانیسم ماشه است. مساله ای 
که در صورت بروز کوچکترین اختاف تهدید به اســتفاده از 

آن می شود.
بــه هر روی با توجه به تحوالت اخیر آمریکایی ها به تکاپو 
افتاده اند و با اســتفاده از مکانیــزم های مرحله ای درصدد 
ارائه پیشنهاداتی به ایران باشند و از مواضع قبلی خود عقب 
نشــینی کنند. قاعدتا بهتر آن است که در مواجه با پیشنهاد 
منطقی ایران آن را بررسی و پذیرفته تا توازن روابط خود را 
با شــرق و غرب حفظ کند. سندی که بین ایران و چین به 
امضا رســید در واقع یک نقشه راه بود که طی آن قرار است 
طی پنج برنامه پنج ساله همکاری های گسترده ای در طیف 
هــای مختلف صورت پذیرد. از همیــن رو باید قراردادهای 
جداگانه ای نیز به امضای طرفین برسد و اگر ایران دستش 
در این زمینه باز باشــد و بتواند با استفاده از رقابت از شرایط 
اســتفاده کند به طور طبیعی از ظرفیت های چین نیز بهتر 
بهره خواهد برد و مجبور نخواهد شــد تا هر آنچه که طرف 
مقابل آن را دیکته می کند بپذیرد. در این صورت ایران می 
تواند در شرایطی کاما مطلوب، متعادل تر و با عدالت بیشتر 

قراردادهای خود را به امضا برساند.

کاهش ۵۰ درصدی رعایت پروتکل ها در خراسان شمالی؛ 
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برای شیوع کرونا

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
نوع  هر  متاسفانه  گفت:  شمالی  خراسان 
قضیه  در  و  می شود  کرونا  شدید  شیوع  باعث  تجمعی 
بیماری  این  تشدید  برای  عاملی  هم  مرغ  صف های 

است.
افشــین دلشاد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم دربجنورد 
اظهار داشت: کرونا باید در کنار سبک زندگی مردم قرار 
گرفته و همه بدانیم کــه فعا کرونا وجود دارد و حتی 
در صورت واکسیناســیون عمومی تا ۷0 درصد جامعه 
ایمنی پیدا نکنند نمی توانیم پروتکل های بهداشــتی را 

کنار بگذاریم.
وی افزود: رعایت ساده پروتکل هایی نظیر عدم حضور 
در تجمعات و دورهمی های خانوادگی٬ شست وشــوی 
مکرر دست ها و ضدعفونی کردن آن ها و مراجعه سریع 

به پزشک در صورت داشتن عائم بیماری٬ می تواند 
تا حد زیادی خطر ابتا به کرونا را کاهش دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
تصریح کرد: درباره ویروس کرونای انگلیسی نکته حائز 
اهمیت این است که به شــدت بیماری زا است و افراد 
درگیر را بدحال می کند و افرادی که دچار ثبات عائم 

شدند باید حتما به پزشک مراجعه کنند.
دلشاد تصریح کرد: با توجه به سفرهای نوروزی و برخی 
از تجمعات متاسفانه خراســان شمالی هم در وضعیت 
آســتانه پیک چهارم قرار گرفته و از هفته گذشته تعداد 
مبتایان استان صعودی شده است. در حال حاضر فقط 
دو شهرســتان آبی داریم و بقیه شهرها در وضعیت زرد 

بسیار شکننده است.
وی تصریح کرد: صف هایی که برای خرید و توزیع مرغ 

شکل می گیرد برای رشد بیماری بسیار خطرناک است 
و باید همه مراقب باشــیم. متاسفانه برخی از دستگاه ها 
توصیه های وزارت بهداشت را جدی نمی گیرند و همین 
موضوع باعث می شــود کرونا به شــکل عجیبی رشد 

کرده و همه را درگیر کند.
دلشاد با اشــاره به لزوم واکسیناســیون جامعه گفت: 
واکسن های ایرانی از خرداد در دسترس خواهند بود و در 
صورتی که تمام جامعه واکسینه شوند می توانیم بگوییم 
که واکسیناسیون کرونا انجام شده است. در حال حاضر 
هر کشوری که واکسن را تولید کرده برای افراد جامعه 
هدف خود آن ها را انجام و اســتفاده می کند پس به هر 
حال باید پروتکل ها را به شــدت و دقت رعایت کنیم. 
متاســفانه هم اکنون درصد رعایت پروتکل ها در برخی 

شهرهای استان به ۵0 درصد رسیده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اســتان تصریح کرد: در 
حال حاضر واکسیناسیون گروه پزشکی و کادر درمانی 
انجام شــده اســت و در مرحله بعد افــراد باالی ۸0 
سالمندان قرار دارند. اگر شــرایط واکسیناسیون خوب 
پیش برود احتمال بازگشایی مدارس در تابستان یا مهر 

امسال انجام خواهد شد.
وی در پایــان تصریح کرد: در صورت تغییر رنگ بندی 
شهرستان ها از زرد به نارنجی و یا قرمز، محدودیت های 
کاری برای ادارات، اصنــاف و تجمعات اعمال خواهد 

شد.

درحالـی فعالیـت هشـت سـاله دولـت یازدهـم و 
دوازدهـم معـروف بـه دولـت تدبیـر و امیـد فصل 
آخـر خدمتگـزاری خـود را در سـال ۱۴00 طـی 
مـی کنـد کـه توجـه بـه زیرسـاخت ها درهشـت 
سـاله دولـت ،جهـش در ورزش خراسـان شـمالی 
بـه عنـوان یکـی از اسـتان هـای محـروم کشـور 

را رقـم زد.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از ایرنـا، رشـد ۵0 
درصـدی سـرانه فضـای ورزشـی، هشـت برابری 
خانـه هـای ورزش روسـتایی، توسـعه خانـه های 
جـوان در شـهرها ، توجـه به ورزش بانوان ، رشـد 
۶ برابری اعتبار زیرسـاخت ورزشـی ، افزایش سـه 
برابـری  مـدال آوری وزرشـکاران ایـن اسـتان در 
میادیـن بیـن المللـی و تکمیل ورزشـگاه ۱۵ هزار 
نفـری  نمونـه ای از دسـتاوردهای مهـم دولـت 
در حـوزه ورزشـی در خراسـان شـمالی، سـرزمین 

گنجینـه فرهنگ هاسـت.
ر رنگ شدن سرانه فضای ورزشی 

اداره کل ورزش و جوانـان خراسـان   سرپرسـت 
شـمالی مـی گویـد : خیـز ورزش ایـن اسـتان بـا 
توسـعه همـه جانبـه زیرسـاخت هـای ورزشـی در 
سـال هـای اخیـر تـا حـد زیـادی مرهـون توجـه 
بودجـه ای بـه ایـن حـوزه در دولـت یازدهـم و 
دوازدهـم اسـت، به طـوری که بـا افزایش سـرانه 
بیـن  فضـای ورزشـی، موفقیـت هـا در میادیـن 
المللـی و ملی برای ورزشـکاران خراسـان شـمالی 

شـد. فراهم 
مصیـب اکبـرزاده در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا 
افـزود : در دولـت یازدهـم و دوازدهـم زیرسـاخت 
ورزشـی بـه عنـوان مهمتریـن شـاخص توسـعه 
ورزش در این خطه از شـمال شـرق کشـور حدود 
۵0 درصـد افزایـش یافـت بـه گونـه ای کـه در 
همیـن مدت بـا وجـود تنگناهای اقتصـادی دولت 
حـدود ۶۱ فضای ورزشـی سـاخته شـد و آمار این 
از ۱۳۶ فضـای  سـالن هـا و فضاهـای ورزشـی 
ورزشـی در سـال 9۱ پیـش از دولت تدبیـر و امید، 

بـه ۱9۷ فضای ورزشـی رسـید.
وی اضافـه کـرد : بـا سـاخت ایـن سـالن هـای 
ورزشـی در اسـتان خراسـان شمالی سـرانه فضای 
ورزشـی نیـز از ۳۶ سـانتی متر قبـل از دولت فعلی 
بـه حـدود ۶0 سـانتی متـر رسـید و بـا ایـن که از 
سـرانه کشـوری حدود ۴0 سـانتی متر عقب تریم، 

ولـی رشـد خوبـی را در ایـن دولت رقـم خورد.
نمونـه  عنـوان  بـه   : کـرد  خاطرنشـان  اکبـرزاده 
مسـاحت فضاهـای ورزشـی روبـاز و سرپوشـیده 
ایـن اسـتان کـه تـا سـال 9۱، حـدود ۳00 هـزار 
متـر مربـع بـود بـه ۴۳۱ هزار متـر مربع  در سـال 
99 رسـید کـه حدود یک سـوم به فضای ورزشـی 
اسـتان خراسـان شـمالی در این مدت افزوده شـد.

اداره کل ورزش و جوانـان خراسـان   سرپرسـت 
شـمالی اظهارداشـت: بازخـورد مثبـت توجـه بـه 
زیرسـاخت هـا خـود را در شناسـایی اسـتعدادهای 
برتـر ورزشـی و حضـور پررنـگ زنـان و مـردان 
ورزشـکار اسـتان در میادین ورزشـی بیـن المللی، 
ملـی، جهانـی و آسـیایی نشـان داد به طـوری که 
در سـال 9۱ آمـار مـدال ورزشـکاران از ۸2 مـدال 
بـه 2۳۳ مـدال در سـال 9۸ رسـید و اگـر همـه 
گیـری ویـروس کرونا نبـود، احتمال رسـیدن این 
مـدال هـا به حـدود ۳00 نشـان نیـز دور از انتظار 
نبـود.وی اضافـه کـرد : عـاوه بـر آن بـا توسـعه 
خراسـان  اسـتان  در  ورزشـی  هـای  زیرسـاخت 
شـمالی میزبانـی اسـتان از رقابـت هـای قهرمانی 
کشـور و آسـیایی و جهانـی نیـز رشـد یافـت بـه 
طـوری کـه در ایـن مدت اسـتان شـاهد حـدود 9 
میزبانـی رقابـت هـای داخلـی و دو میزبانی رقابت 
هـای آسـیایی و جهانـی بـود کـه برخـی از ایـن 
میزبانـی چـون رقابـت هـای آسـیایی و جهانـی 
پیـش از ایـن بـه دلیـل ضعف زیرسـاختی سـابقه 

است. نداشـته 
 افزایش  ۶ برابر بودجه ورزشی

اکبـرزاده شـاخص دیگـر توجـه دولـت یازدهـم و 
دوازدهـم بـه حـوزه ورزشـی را افزایـش ۶ برابـر 
بودجـه حـوزه ورزشـی ایـن اسـتان اعـام کرد و 
اظهارداشـت : بودجـه ورزشـی اسـتان تـا قبـل از 
روی کار آمـدن دولـت فعلـی حـدود ۷۱ میلیـارد 
ریـال بـود و این در حالیسـت که در سـال 9۸ این 
رقـم افزون بر ۴۶۸ میلیارد ریال رسـید و در سـال 

گذشـته نیـز ایـن رونـد افزایـش ادامـه یافت.

 وی افـزود : بـه نظـر مـی رسـد  سـنگ بنـای 
توجـه بـه زیرسـاخت هـا و اعتبار ورزشـی اسـتان 
خراسـان شـمالی در ایـن دولـت گذاشـته شـد و 
قطعـا در دولـت هـای آینـده نیز ایـن رویـه ادامه 
خواهـد یافـت و مـا بـه عنـوان اسـتان نوپـا نیـاز 
بـه توجـه بیشـتر در حـوزه اعتبـاری و فضاهـای 

ورزشـی داریـم.
 توجه به جوانان با خانه های جوان

اسـتان  جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرسـت 
سـاخت  آوری،  مـدال  افزایـش  از  نظـر  صـرف 
اعتبـار  برابـر  چندیـن  رشـد  و  ورزشـی  فضـای 
ورزشـی توجـه بـه سـاخت خانـه هـای جـوان در 
شهرسـتان هـا بـرای پرداختـن بـه فعالیـت هـای 
اجتماعـی و فرهنگـی جوانـان نیـز دیگر دسـتاورد 
دولت یازدهم و دوازدهم در هشـت سـال گذشـته 
بـود بـه طوری کـه هم اکنـون انه های جـوان در 
شهرسـتان هـای بجنـورد و اسـفراین بـرای ایجاد 
فعالیـت هـای اجتماعـی و فرهنگـی  احداث شـد 
و بـرای سـایر شهرسـتان هـا نیـز در دسـت اقدام 

. ست ا
اکبـرزاده  اظهارداشـت: دولـت بـرای سـاخت این 
خانـه های جـوان در این دو شهرسـتان حدود ۴۵ 
میلیـارد و ۵00 میلیـون ریـال اعتبـار تخصیـص 
داد و بـرای سـایر شهرسـتان هـا نیـز ایـن رونـد 
ادامـه یافتـه به طـوری که حـدود 20 میلیارد ریال 
اعتبـار نیـز بـرای سـاخت خانـه هـای جـوان در 
شهرسـتان های مانه و سـملقان، گرمـه، جاجرم و 

راز و جـرگان اختصـاص داده شـد.
جـوان  خانـه  زنـی  گلنـگ  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شهرسـتان فاروج، یادآور شـد: بتازگـی خانه جوان 
و  گرمـه  و سـملقان،  مانـه  هـای  در شهرسـتان 
جاجـرم و رازوجـرگان و فـاروج  نیز بـا اعتبار 20 

میلیـارد مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفـت.
شهرسـتان  ورزش  خانـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
اسـتان  دومیـن شهرسـتان  عنـوان  بـه  شـیروان 
از لحـاظ جمعیتـی نیـز بـا 9۵ درصـد پیشـرفت 
فیزیکـی در دسـت اجـرا قـرار دارد و پیـش بینـی 
مـی شـود کـه در سـال جـاری و پیـش از پایـان 
فعالیـت هشـت سـاله ایـن دولـت خاتمـه یابـد.

بـه گفته وی تـا پیش از دولت یازدهـم و دوازدهم 
هیـچ خانـه جوانـی در اسـتان خراسـان شـمالی 

حتـی سـنگ بنـای آن نیـز زده نشـده بود.
اکبـرزاده افزایـش دو برابـری تعداد سـازمان های 
مـردم نهـاد را از دیگـر عملکـرد دولـت در حـوزه 
توجـه بـه جوانـان دانسـت و گفـت : هـم اکنـون 
۵9 سـازمان مـردم نهـاد ویـژه جوانـان در اسـتان 
خراسـان شـمالی فعالیـت دارنـد که چندیـن هزار 
و  اجتماعـی  هـای  فعالیـت  بـه  آنهـا  در  جـوان 

فرهنگـی اشـتغال دارنـد.
وی راه انـدازی چهـار مرکـز راهنمایـی و مشـاوره 
اسـتان را برای ارائه نکات آموزشـی ازدواج، نمونه 

دیگـری از خدمـات دولت بیـان کرد.
 تقویت استعدادهای ورزشی زیر سایه زیرساخت 

ورزشی 
معاون ورزشـی اداره کل ورزش و جوانان خراسـان 
شـمالی گفت: توسـعه زیرسـاخت های ورزشی در 
ایـن اسـتان با توجه بـه برنامه ریزی هـا در دولت 
اسـتعدادهای  رشـد  باعـث  دوازدهـم  و  یازدهـم 
ورزشـی شـد به طـوری کـه در همین مـدت، آمار 
دعـوت ورزشـکاران اسـتان بـه تیـم ملـی نیـز دو 
برابـر افزایـش یافـت و از حـدود ۶0 نفـر بـه ۱۱۳ 

نفر رسـید.
محمـد بروحـی بـا بیـان اینکه بسـیاری از رشـته 
هـا  و هیات های ورزشـی اسـتان در طـول دولت 
یازدهـم و دوازدهـم فعـال شـده انـد، خاطرنشـان 
کـرد: تـا قبل از این در اسـتان  برخی رشـته های 
ورزشـی رزمـی شـامل سـامبو و موهیتـو اصـا 
وجـود نداشـت و بـا توسـعه زیرسـاخت هـا ایـن 
رشـته هـای ورزشـی نیـز فعـال و صرفـا در یکی 
از ایـن رشـته هـای ورزشـی ۶ مـدال رنگارنـگ 

نصیـب ورزشـکاران اسـتان شـد.
 توجه به ورزش روستایی 

معـاون ورزشـی اداره کل ورزش و جوانان اسـتان 
اظهـار داشـت: در حـال حاضـر ۱۴0 خانـه ورزش 
در روسـتاهای این اسـتان فعال اسـت که نسـبت 
ورزشـی  هـای  خانـه  ایـن  آمـار  گذشـته  دولـت 

روسـتایی ۸ برابـر رشـد کرد.
وی اضافـه کـرد : همچنیـن در سـال گذشـته ۱0 

خانـه ورزشـی دیگـر نیـز بـا اعتبـار یـک میلیـارد 
ریالـی تجهیـز و ۱0 خانـه جدید نیز در دسـتور کار 
قـرار گرفـت و تمرکـز بر توسـعه زیرسـاخت ها و 
ورزش روسـتایی از جملـه کشـتی محلـی باچوخه 
و آلیـش نیـز توسـعه یافت بـه گونـه ای که برخی 
از اعضـای ایـن رشـته های ورزشـی در اسـتان به 

تیم ملـی دعوت شـدند.
تحرک در ورزش بانوان 

مسـئول ورزش بانـوان اداره کل ورزش و جوانـان 
خراسـان شـمالی نیـز گفـت: توجـه به زیرسـاخت 
هـای ورزشـی، تحـرک ورزش بانـوان را نیـز در 
ایـن اسـتان در رقابت هـای بـرون و درون مرزی 
ایجـاد کـرد به طـوری که مـدال آوری بانـوان در 
عرصـه رقابـت های ورزشـی از ۷0 مدال در سـال 
92، بـه ۱2۷ مـدال رسـید کـه رشـد حـدود ۶0 
درصـد نیـز در ایـن حوزه بـرای بانوان رقـم خورد.

فرانـک سـرایی اضافـه کـرد: عاوه بـر آن دعوت 
بانـوان ورزشـکار ایـن اسـتان در تیـم هـای ملـی 
نیـز از پنـج نفـر در سـال 9۱ بـه 2۵ نفر در سـال 
9۸ رسـید کـه رشـد پنـج برابـر را شـاهد بودیم و 
پیـش بینـی می شـود کـه با شکسـت کرونـا و از 
سـرگیری رقابـت های ورزشـی در میادیـن داخلی 
و بیـن المللـی آمـار ورزشـکاران بانوی اسـتان نیز 

رشـد خوبی داشـته باشـند.
آمـار  مـدت  ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
ورزشـکاران سـازمان دهـی شـده نیـز در اسـتان 
حـدود دو برابـر افزایـش یافـت و از پنـج هـزار 
ورزشـکار زن اسـتان در سـال گذشـته به ۱۱ هزار 
نفـر رسـید و ایـن نشـان مـی دهـد کـه توجـه به 
زیرسـاخت هـا، ورزش بانـوان را نیـز بـه تحـرک 
در  سـزایی  بـه  تاثیـر  رشـد  ایـن  کـه  واداشـت 
سـامت ایـن زنان بـه عنوان مـادران آینـده دارد.

سـرایی بـا بیـان اینکـه در ایـن سـال هـا تعـادل 
خوبـی بین جمعیت ورزشـکاران زن و مرد اسـتان 
ایجـاد شـده اسـت، تصریـح کـرد: هم اکنـون ۳9 
درصد ورزشـکاران اسـتان در رشـته های مختلف 
بانـوان تشـکیل مـی دهنـد کـه ایـن درصـد  را 

همچنـان رو بـه افزایش اسـت.
ایـن مسـوول ورزش بانـوان اسـتان بـا اشـاره بـه 
برنامـه ریـزی های انجام شـده در دولـت یازدهم 
و دوازدهـم و افزایـش میـزان مشـارکت بانـوان 
اسـتان در ورزش هـای قهرمانـی، اظهـار داشـت: 
برخاف سـال 92 که تنها ۸ ورزشـکار زن اسـتان 
در تیـم ملـی حضور داشـتند هم اینـک 2۵ بانوی 
ورزشـکار اسـتان در رشـته های دوچرخه سواری، 
اسـکیت، تیراندازی، هنرهای رزمـی و... به اردوی 

تیـم ملـی راه یافته اند.
سـرایی توجـه به ورزش بانـوان در دولـت یازدهم 
و دوازدهـم را باعـث افزایـش رویکـرد بانـوان بـه 
ورزش و توسـعه باشـگاههای ورزشـی اختصاصی 
دانسـت و افـزود: هـم اکنون ۴9 باشـگاه ورزشـی 
کـه  اسـت  فعـال  اسـتان  در  بانـوان  اختصاصـی 
نسـبت به دولت گذشـته رشـد 2 برابری را نشـان 

دهد. مـی 
 تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری، پیشانی فضای 

ورزشی 
رییـس دفتـر فنـی و نظـارت بـر اماکـن ورزشـی 
هـزار   ۱۵ ورزشـگاه  تکمیـل  شـمالی  خراسـان 
نفـری،  ۱9مهـر بجنـورد را پـس از حـدود یـک 
دهـه بـه عنـوان پیشـانی پـروژه هـای ورزشـی 
احداثـی در دولـت یازدهـم و دوازدهـم در اسـتان 
برشـمرد و اظهارداشـت: دولـت برای سـاخت این 
پـروژه حـدود ۴00 میلیـارد ریال اعتبـار اختصاص 
داد تـا ایـن پـروژه در اردیبهشـت مـاه 9۶ به بهره 
بـرداری رسـید و در اختیـار جوانـان اسـتان قـرار 
گرفت.بـرات وثـوق بـا اشـاره بـه اینکـه رویکـرد 
ناتمـام  دولـت تمرکـز بـر تکمیـل پـروژه هـای 
ورزشـی بـوده اسـت، تصریـح کـرد: بعـد از سـال 
92 جـدای از تکمیل ورزشـگاه مجهز و اسـتاندارد 
۱9 مهـر، ورزشـگاه قدیمی تختی بجنـورد نیز که 
چمـن طبیعـی آن بـه صـورت نامناسـبی درآمـده 
بـود، با تخصیـص اعتبار الزم سـاماندهی شـده و 

بـه دو زمیـن چمـن مصنوعـی مجهـز شـد.
خراسـان شـمالی با 2۵ هزار ورزشـکار بیمه شـده 
دارای ۴۵ هیـات ورزشـی فعـال اسـت کـه ۱9۷ 
فضای ورزشـی بـرای ورزشـکاران در این اسـتان 
شمالشـرق کشـور وجـود دارد کـه ۶0 درصـد آن 
در دولـت یازدهـم و دوازدهـم ایجاد شـده اسـت.

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی گفت: ۱۸۶ هزار و ۱02 هکتار محصول گندم 
و جو در ســال زراعی جاری کشــت شده است که 
۱۱۵ هزار و ۴02 هکتار آن دیم است اما کشاورزان 
برای ادامه رویش این محصوالت چشــم به آسمان 

دوخته اند.
مهندس پژمان شهابی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: ســطح تمامی کشتزارهای استان هم 
اینک سبز شده و ۵0 درصد دیگر هم به مرحله ساقه 
رســیده است اما برای رشد و نمو در این مرحله نیاز 

به باران موثر دارد.
وی با بیان اینکه در این روزها کشــتزارهای استان 
دســت کم نیاز به 2 باران موثر دارد افزود: اگر باران 
نداشته باشــیم گندم و جو سبز شده اراضی دیم در 
همین مرحلــه از بین خواهد رفت و به گلی دهی و 

خوشه نخواهد رسید.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی اظهار داشــت: از مجموع دیمزارهای این 
اســتان 9۶ هزار و 2۵0 هکتار گنــدم و ۱9 هزار و 

۱۵2 هکتار جو است.
وی افزود: همچنین ۴۷ هزار و ۷00 هکتار گندم آبی 

و 2۳ هزار هکتار گندم آبی نیز کشت شده است که 
با توجه با کاهش منابع آبی این کشتزار ها نیز برای 

رشد مناسب نیاز به باران موثر دارند.
شهابی با بیان اینکه میزان تولید غات از این سطح، 
بســته به میزان تامین آب مورد نیاز کشــتزارها، به 
ویژه در اراضی دیم دارد اظهار داشــت: در صورت 
بارش باران موثر پیش بینی می شود که 29۷ هزار 
تن گندم از سطح کشت شده تولید و ۱۵2 هزار نیز 

خرید تضمینی شود.
وی افزود: پارسال از سطح کشتزار های استان 2۶۶ 

هزار تن گندم بداشت شده بود.
شــهابی اظهار داشت: ســطح اراضی کشت گندم 
نســبت به مدت مدت مشابه پارســال کمتر از یک 
درصد افزایش و ســطح دیمزار هــا نیز ۱.۸ درصد 

کاهش یافته است.
وی میانگین عملکرد برداشت گندم در هر هکتار از 
اراضی دیم این استان را هزار و ۱00 تا هزار و ۳00 
کیلوگرم و در اراضی آبی سه هزار و ۵00 تا سه هزار 

و ۷00 کیلوگرم عنوان کرد.   
استان خراسان شمالی در تولید گندم دیم رتبه ۱۶ و 

گندم آبی رتبه ۱۸ کشور را دارد.

دبیر ستاد انتخابات استان از آغاز ثبت نام داوطلبان 
شوراهای اســامی روستاها و عشایر از روز دوشنبه 

۱۶ فروردین ماه به مدت یک هفته خبر داد.
به گزارش اتفاقیه، هادی رجایی نیا افزود: ثبت نام از 
داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسامی 
روســتاها و عشایر از ســاعت ۸ صبح روز دوشنبه 
۱۶ فروردین به مدت یک هفته تا روز یکشــنبه 22 

فروردین ادامه خواهد داشت.
 وی بــا تاکیــد بر اینکــه ثبت نــام از چهار روش 
اپلیکیشــن تلفن همراه ،رایانه ،دفاتر پیشــخوان و 
بخشداری ها انجام می شــود، تصریح کرد : توصیه 
ما به اســتفاده از روش های غیر حضوری است که 
در تمام ســاعات شبانه روز در این یک هفته امکان 

پذیر است.

 رجایی خاطرنشان کرد: ثبت نام داوطلبان عشایری 
در مناطق قشــاق انجــام و رای گیری در مناطق 

ییاق صورت می گیرد.
 وی مدارک مورد نیاز برای ثبت نام را شناســنامه، 
کارت ملــی، کارت پایان خدمت بــا معافیت دائم، 
مدرک تحصیلی، پذیرش اســتعفا موضوع ۳2،یک 
قطعــه عکس، مــدارک ایثارگــری و گواهی عدم 
سوپیشــینه که از صدور آن سه ماه نگذشته باشد را 
عنوان کرد. رجایی مدرک تحصیلی برای روستاهای 
زیر 200 خانوار خواندن سواد و نوشتن و باالی 200 
خانوار را دیپلم ذکر و اظهار داشت: بررسی صاحیت 
داوطلبان شوراهای اسامی شــهرها نیز در هیئت 
های اجرایی شهرســتان تا 2۱ فروردین ادامه دارد 
و تا هشتم اردیبهشت به داوطلبان اباغ خواهد شد.

مدیر کل نوسـازی مدارس خراسـان شـمالی گفت: 
چهـار اسـتخر دانـش آمـوزی در سـال جـاری در 
اسـتان بـه بهـره بـرداری می رسـد و یـک اسـتخر 
دانـش آمـوزی در اسـفراین به بهره برداری رسـیده 

ست. ا
امیـن فـاح کوشـکی، در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
اشـاره به اینکه سـرانه آموزشـی بجنورد از میانگین 
کشـوری پایین تـر اسـت، اظهـار کـرد: پـروژه ۱۵ 
ابوریحـان، ۱2 کاس عدالـت  و  کاس عصمـت 
و پـروژه روسـتای محمدعلـی پهلـوان در بجنـورد 
آن  اجرایـی  عملیـات  و  اسـت  شـده  کلنگ زنـی 
نیـز آغـاز شـده اسـت کـه تمـام تـاش بـرای بـه 
بهره بـرداری رسـیدن ایـن پروژه هـا در مهـر مـاه 

اسـت. جاری  سـال 
مذکـور،  پروژه هـای  اعتبـارات  درخصـوص  وی 
هـر  ابوریحـان  و  عصمـت  پـروژه  کـرد:  تصریـح 
کـدام حدود 2۵ میلیـارد تومان، عدالـت پنج میلیارد 
تومـان و پروژه روسـتای محمد علـی پهلوان هفت 
میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز دارد کـه یـک میلیـارد 
و ۵00 میلیـون تومـان از اعتبـار مـورد نیـاز بـرای 
بـا  پهلـوان  محمدعلـی  روسـتای  پـروژه  تکمیـل 
مشـارمکت خیـر مدرسه سـاز تامیـن شـده اسـت و 
چهار میلیارد تومان نیز از سـوی اداره کل نوسـازی 

مـدارس نیـز تخصیـص اعتبار شـده اسـت.
فـاح با اشـاره به اینکه سـرانه فضای آموزشـی در 
کشـور ۵.2 متر مربع اسـت، افزود: سـرانه آموزشـی 
مـا در اسـتان ۵.۳ دهـم متـر مربـع اسـت کـه این 
سـرانه در شهرسـتان بجنـورد حـدود ۴.۵ متر مربع 

می باشـد و امیدواریـم بـا بـه بهره بـرداری رسـیدن 
پروژه هـای مذکـور، ایـن سـرانه نیـز افزایـش پیـدا 
کند.مدیـرکل نوسـازی مدارس خراسـان شـمالی با 
تاکیـد بـر اینکـه تا پایان سـال جـاری پنج اسـتخر 
دانـش آمـوزی بـه اتمام می رسـد، اظهار کـرد: با به 
بهـره بـرداری رسـیدن اسـتخر های دانـش آموزی 
بیـش از ۷0 درصـد شهرسـتان های اسـتان دارای 
اسـتخر دانـش آموزی هسـتند که در سـطح کشـور 

نیـز ایـن آمار بسـیار مناسـب خواهـد بود.
اینکـه اسـتخر دانش آمـوزی  فـاح بـا اشـاره بـه 
شهرسـتان اسـفراین به بهره برداری رسـیده اسـت، 
افـزود: چهـار اسـتخر باقـی مانـده نیـز هرکـدام دو 
میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز دارنـد تا تکمیـل پروژه 

در دیگـر شهرسـتان ها نیـز انجـام شـود.
وی از بـه بهره بـرداری رسـیدن ۳۵ نمازخانه دانش 
آموزی در اسـتان خبـر داد و گفت: ایـن نمازخانه ها 
از مصوبـات سـفر مقـام معظـم رهبـری به اسـتان 
اسـت کـه اجرایـی نشـده بـود و در حـال حاضـر 
عملیـات  از  بخشـی  و  شـده  انجـام  کلنگ زنی هـا 
اجرایی نیز  شـروع شـده اسـت که تاش می شـود 
تـا شـروع سـال تحصیلـی ایـن پروژه هـا نیـز بـه 

برسـد. اتمام 
در  شـمالی  خراسـان  مـدارس  نوسـازی  مدیـرکل 
رابطـه با اعتبـارات مربوط بـه نمازخانه هـای دانش 
آمـوزی، بیـان کـرد: تکمیـل هـر نمازخانـه دانـش 
آمـوزی ۴۵0 میلیـون تومـان اختبـار نیـاز دارد کـه 
تاکنـون ۳00 میلیـون تومان تخصیص اعتبار شـده 

ست. ا

رشد 5۰ درصدی سرانه فضای ورزشی در خراسان شمالی دیم زارهای خراسان شمالی تشنه اند

دبیر ستاد انتخابات استان خبر داد؛

فردا آغازثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی 
روستاها و عشایر

مدیر کل نوسازی مدارس استان:

۴ استخر دانش آموزی در سال جاری در استان به 
بهره برداری می رسد
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وزیــر صنعت معــدن و تجــارت )صمت( با اشــاره 
هماهنگی و تعامل خوب بین دســتگاه های حاکمیت 
در راستای رشد تولید در کشور، مهم ترین موانع بخش 
تولید را مربوط به سیاست های کان اقتصادی دانست 
و گفت: عاوه بر تولید در بخش های صنعتی و معدنی، 
رشــد و رونق تولید در بخش های مختلف کشاورزی، 
نفت و خدمات بازرگانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش اتفاقیه  به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی 
در جلســه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمن اشاره 
به شعار »تولید، پشــتیبانی ها و موانع زدایی ها« گفت: 
بیش از ۱۱ سال است که موضوعات مرتبط با اقتصاد 
در شــعار ســال مورد توجه قرار گرفته و در سه سال 
اخیر موضوع تولید به طور ویژه در شــعار ســال اشاره 

شده است.
ضرورت توجه به توسعه و رشد در همه بخش های 

تولیدی
وی با تاکید بر اینکه حوزه تولید تنها مربوط به وزارت 
صمت نیست و سایر دســتگاه ها و وزارتخانه ها نیز در 
ایــن حوزه نقش کلیدی دارند، گفــت: عاوه بر تولید 
در بخش هــای صنعتی و معدنی، رشــد و رونق تولید 
در حوزه فعالیــت وزارت خانه های دیگــر مانند جهاد 
کشــاورزی و نفت و میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رزم حســینی در ادامه با تاکید بر تاش وزارت صمت 
در راســتای تحقق شعار سال، افزود: وزارت صمت در 
خصوص مواردی که دارای اختیارات قانونی اســت و 
می تواند مستقیما ورود کند، اقدامات اولیه را انجام داده 
است و به زودی تصمیمات مربوط به حمایت  از تولید، 
مشوق ها و همچنین اقدامات مربوط به رفع موانع تولید 
به بخش های زیرمجموعه وزارتخانه اباغ خواهد شد.

تعامل مجلس و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
وی با یادآوری ضرورت همکاری و تعامل بین دستگاه ها 
و بخش های مختلف، از اقدامات و برنامه های دولت در 

راستای تسهیل تصویب و اجرای طرح های پیشنهادی 
برای رونق تولید خبر داد و تصریح کرد: بخشی از کار 
مربوط به قوانین اســت که دو مسیر در این خصوص 
مطرح است؛ اول آنکه پیشنهادات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید مستقیما به مجلس محترم شورای اسامی 
ارجاع داده شــود و نمایندگان در یک اقدام انقابی و 
هوشمندانه در کوتاه ترین زمان، پیشنهادات را تصویب 
کنند که خوشــبختانه در این خصــوص تعامل خوبی 
بین ستاد و مجلس شورای اسامی شکل گرفته است 
و یا مســائل مربوط به قوانین تولید، در شورای عالی 

هماهنگی سران قوا مطرح شود.
مهم ترین موانع تولید مربوط به سیاست های کالن 

اقتصادی است
وزیــر صمت در ادامه به نظرســنجی انجام شــده از 
نخبگان صنعتی و تولیدکنندگان بزرگ کشــور اشاره 
کرد و گفت: حدود 900 نخبه صنعتی کشــور در این 
نظرسنجی شــرکت کردند و نتایج به دست آمده نشان 
می دهد که بیشــترین و مهم ترین موانع در حوزه تولید 
مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کان اقتصادی 
و تورم هســتند؛ مســائلی که در حیطــه اختیارات و 
تصمیمات وزارت صمت نیســتند و مربوط به ســایر 

دستگاه ها و وزارتخانه هاست.
ضرورت مطالبه گری جدی و هوشمندانه بخش 

خصوصی
رزم حســینی در بخش دیگر صحبت های خود با اشاره 
به نقش بخش خصوصی در رونق تولید، مطالبه گری 
جدی و هوشــمندانه بخش خصوصی و تشکل ها به 
ویژه اتــاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت را 
برای رفع موانع در بخش تولید را مهم دانســت و بیان 
داشت: مواردی که در اختیار وزارت صمت است و ستاد 

تسهیل است، به طور جدی پیگیری خواهد شد.
رویکرد مثبت دستگاه قضا به حوزه تولید

وی با اشاره به همکاری و حمایت خانه ملت از بخش 

تولید، اقدامات قــوه قضائیه را نیز در این زمینه مثبت 
توصیف کرد و ادامه داد: شــعار دســتگاه قضا در حال 
حاضر تولید و اقتصاد است و رویکردی متفاوت و مثبت 
نســبت به بخش تولید دارد و فضا را به سمتی می برد 
کــه باعث ایجــاد امنیت اقتصادی و ســرمایه گذاری 
شــود؛ اینکه هیچ واحد تولیــدی نباید با حکم قضایی 
 تعطیل شــود یک اتفــاق خوب در حــوزه رفع موانع

 تولید است.
تالش جدی دولت برای تحقق شعار سال

وزیر صمت در ادامه با مهم خواندن اســتفاده از تمام 
ظرفیت دســتگاه ها برای تحقق شعار سال، تاکید کرد: 
تمام تاش ما در ســتاد تســهیل در راستای رونق و 
رشــد تولید است و اقدامات مناسبی که در این چندماه 
پایانی دولت انجام خواهد شــد، ریل گذاری برای آینده 
خواهــد بود و می تواند در دولت بعــد نیز ادامه و مورد 

پیگیری قرار گیرد.
وی با استناد به فرمایشــات مقام معظم رهبری، رشد 
و جهش تولید در برخی از بخش های تولیدی کشــور 
را یادآور شــد و افزود: نتیجه حاصل شده با چیزی که 
مورد نظر بود، فاصله داشــت ولــی همانطور که مقام 
معظم رهبری نیز به آن اشــاره کردند، اتفاقات خوبی 
در بخش تولید کشــور افتاد؛ در حال حاضر، واحدهای 
تولیدی زیادی هستند که بصورت چند شیفت مشغول 
فعالیت هستند و نتیجه آن رشد تولید و رونق صادرات 

کشور است.
رزم حسینی در پایان با بیان اینکه دشمنان نظام سعی 
کردند با بزرگ نشــان دادن مشکات و محدودیت ها، 
موفقیت های اقتصادی کشــور به ویژه در بخش تولید 
را به حاشــیه برانند گفت: ما در وزارت صمت و ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید آمادگــی دریافت هرگونه 
پیشنهاد را در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید، 
از سوی بخش های دولتی و خصوصی داریم تا بتوانیم 

در این زمینه گام های موثر و بزرگی را برداریم.

ــکاری  ــند هم ــدن س ــی ش ــس از نهای ــد روز پ چن
2۵ ســاله ایــران و چیــن، رییــس ســازمان توســعه 
ــدن  ــر ش ــه براب ــت س ــه ظرفی ــه ک ــارت گفت تج

ــود دارد. ــن کشــور وج ــه ای ــران ب صــادرات ای
هفتــه قبــل و در جریــان ســفر وزیــر امــور خارجــه 
ــی،  ــه زن ــا گمان ــس از مدت ه ــران، پ ــه ای ــن ب چی
ــادی  ــاله اقتص ــکاری 2۵ س ــند هم ــرانجام س س
ــاس  ــر اس ــد ب ــد. هرچن ــی ش ــن نهای ــران و چی ای
براوردهــای ابتدایــی ایــن ســند، صرفــا یــک برنامه 
بلنــد مــدت بــرای تعییــن مســیر همکاری هــای دو 
کشــور اســت و شــامل قــرارداد مشــترک بــر ســر 
ــه  ــا ب ــود ام ــاص نمی ش ــی خ ــا طرح های ــروژه ی پ
نظــر می رســد مقدمــات افزایــش همکاری هــا 
بــه وجــود آمــده اســت.بر اســاس آخریــن بــراورد 
ــران،  ــی ته ــاق بازرگان ــوی ات ــده از س ــر ش منتش
ــن 99، در  ــه بهم ــی ب ــه منته ــن در ۱۱ ماه چی
هــر دو حــوزه صــادرات و واردات اصلی تریــن 
ــوده اســت. طبــق ایــن  ــران ب شــریک تجــاری ای
بــراورد بیــش از 2۵ درصــد از کل صــادرات و 
واردات ایــران در ســالی کــه گذشــت مســتقیما بــا 
چیــن صــورت گرفتــه و ایــن آمــار نشــان دهنــده 
ــال  ــد س ــه از چن ــت ک ــی اس ــه همکاری های ادام

ــم  ــود حج ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس ــاز ش ــل آغ قب
تجــارت ایــران بــا چیــن، در قیــاس بــا آنچــه کــه 
ــد،  ــام می ده ــی انج ــطح جهان ــور در س ــن کش ای
فاصلــه ای قابــل توجــه دارد تــا جایــی کــه رییــس 
ــه  ــه آن پرداخت ــز ب ــارت نی ــعه تج ــازمان توس س
ــن در ســال  ــه اســت: چی ــوم گفت اســت.حمید زادب
دیگــر  بــا  تجــارت  دالر  تریلیــون   ۴.۷  ،2020
ــال  ــد س ــت. چن ــته اس ــان داش ــورهای جه کش
اســت کــه چیــن صــادر کننــده اول و دومیــن وارد 
کننــده جهــان اســت کــه اگــر صــادرات و واردات 
کل کشــورهای اتحادیــه اروپــا را بــه صــورت 
یکجــا محاســبه کنیــم بــه ایــن میــزان نمی رســد.

معــاون وزیــر و رئیــس کل ســازمان توســعه 
ــوان  ــه عن ــن را ب ــه داد: چی ــران ادام ــارت ای تج
ــه  ــد ب ــه بای ــرد بلک ــگاه ک ــد ن ــور نبای ــک کش ی
ــگاه  ــه آن ن ــاره و اقتصــاد مهــم ب ــک ق ــوان ی عن
ــون  ــارد و ۴00 میلی ــک میلی ــن ی ــرا چی ــرد، زی ک
نفــر جمعیــت دارد کــه بیــش از ۳00 میلیــون نفر از 
ایــن جمعیــت افــراد مرفهــی هســتند که در ســطح 
مرفهــان جهانــی قــرار دارنــد ضمــن اینکــه تقاضــا 
ــیار  ــور بس ــن کش ــاری در ای ــای تج ــرای کااله ب
ــد  ــی بتوان ــرای کاالی ــی ب ــر کس ــت و اگ باالس

بــازاری در چیــن پیــدا کنــد تقاضــای بســیار 
ــد. ــد ش ــاد خواه ــرای وی ایج ــی ب باالی

ــادرات  ــزان ص ــا، می ــن آماره ــام ای ــود تم ــا وج ب
ــارد دالر در  ــه ۱0 میلی ــی ب ــن حت ــه چی ــران ب ای
ســال نیــز نمی رســد و حــاال زادبــوم اعــام کــرده 
ــادرات در  ــن ص ــردن ای ــر ک ــه براب ــوان س ــه ت ک
ســال های آینــده وجــود خواهــد داشــت. او گفتــه 
ــادرات  ــارد دالر ص ــدود 9 میلی ــال ح ــت: پارس اس
بــه چیــن داشــتیم کــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
ــی 2۷  ــر یعن ــه براب ــا س ــزان ت ــن می ــود ای موج
ــن  ــوم ای ــش اســت. زادب ــل افزای ــارد دالر قاب میلی
را نیــز گفتــه کــه در حــال حاضــر ایــران از چیــن 
کاالهایــی وارد می کنــد کــه پیــش از ایــن ســابقه 

ــز داشــته اســت. صــادرات آنهــا را نی
ــازمان توســعه  ــد س ــای جدی ــد در صحبت ه هرچن
ــم  ــش رق ــرای افزای ــی ب ــه دقیق ــارت، برنام تج
ــم  ــورت فراه ــا در ص ــده ام ــام نش ــادرات اع ص
شــدن مقدمــات ایــن برنامــه در کنــار توجــه 
بــه  ایــران  افزایــش صــادرات  بــه  همزمــان 
کشــورهای منطقــه، می تــوان انتظــار داشــت کــه 
در ســال های پیــش رو، میــزان صــادرات غیرنفتــی 

ــد. ــه کن ــه را تجرب ــل توج ــی قاب ــران، افزایش ای

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای 
اجاره در ســال ۱۴00 و تا سه ماه پس از اعام رسمی 
پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد 

و مالکان نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند.
»محمود محمودزاده« روز شنبه درباره چگونگی اجرای 
مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در سال 99 
به دلیل شــیوع کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد 
مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا ســه 
ماه پس از اتمام کرونا اعام شده است، بنابراین امسال 

هم این مصوبه اجرایی می شود.
وی گفت: در سال ۱۴00 و تا سه ماه بعد از اعام پایان 
رسمی کرونا در کشور،  این مصوبه ماک عمل خواهد 
بود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
بیان داشت: هر فردی که اجاره نامه اش تمام شده باشد 
با درصدی که اعام خواهد شد مجدد اجاره نامه خود را 

تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب کشی وجود ندارد.
وی ادامه داد: امسال هم مالکان نمی توانند مستاجران 

خود را جواب کنند.
  220 هزار نفر تسهیالت وام ودیعه کردند

معاون وزیر راه و شهرســازی درباره پرداخت وام اجاره 
در سال گذشته نیز گفت: مصوبه تعیین سقف اجاره بها 
و پرداخت وام ودیعه در ســال قبل تا حدودی توانست 
بــازار اجاره را تعدیل کند.به گفته این مقام مســوول، 
پارســال 920 هزار نفر متقاضی دریافــت وام ودیعه 
ثبت نام و ۳۳۵ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند و 
به نظام بانکی معرفی شدند و در نهایت 220 هزار نفر 

تسهیات وام ودیعه را دریافت کردند.
وی اظهار داشــت: چهار هــزار و ۶00 میلیارد تومان 
وام ودیعه مســکن در سال گذشــته پرداخت شد، اما 
رقمی که دولت در نظر گرفته بود فراتر بود. بســیاری 

از مســتاجران شرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و 
نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.

به گزارش ائفاقیه به نقل از ایرنا،  ســتاد ملی کرونا به 
دلیل مشکاتی که برای برخی از مستاجران و فاقدان 
مسکن در شــرایط کرونا به دلیل محدودیت ها و خلل 
در کســب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم کرد 
تا متقاضیان مســتاجر در شــهرهای بزرگ، متوسط و 
کوچک با دریافت مبالغی نســبت به تامین مســکن 

موردنیاز خود اقدام کنند.
رقم ودیعه مســکن برای مستاجران تهران ۵0 میلیون 
تومان، برای سایر کان شــهرها ۳0 میلیون تومان و 

برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.
متقاضیان باید پس از یک سال اصل ودیعه را به بانک 
بازگردانند. ســود این تسهیات ۱۳ درصد تعیین شده 

است.

ــد  ــی گوی ــتی م ــداران گوش ــه مرغ ــاور اتحادی مش
اصــاح نــرخ مصــوب مــرغ، افزایــش جوجــه ریــزی، 
تخصیــص ۱00 درصــدی ذرت و کنجالــه ســویا 
ــق  ــاده از طری ــه نه ــداوم در عرض ــرای ۵0 روز، ت ب
ــه  ــد شــد ک ــن خواه ــه ای ــازارگاه منجــر ب ســامانه ب
در مــاه هــای آینــده بــازار مــرغ بــه ثبــات و آرامــش 

برســد.
محمدعلــی کمالــی در گفــت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان 
ــی  ــج مثبت ــرغ نتای ــوب م ــرخ مص ــش ن ــه افزای اینک
بــه دنبــال خواهــد داشــت، اظهــار کــرد: تولیدکننــده 
ــد  ــداری تولی ــد و پای ــدار باش ــدش پای ــتی تولی بایس
نیــز منــوط بــه ایــن اســت کــه زیــان نکنــد. قیمتــی 
ــرای مــرغ تعییــن شــده قیمتــی اســت  ــرا ب کــه اخی
ــم   ــد ه ــد و تولی ــی کنن ــان نم ــداران زی ــه مرغ ک
ــدگان  ــه تولیدکنن ــم ک ــد. امیدواری ــد ش ــدار خواه پای
ــاه  ــد و در م ــزی کنن ــت بیشــتری جوجــه ری ــا رغب ب

ــی مشــکلی نداشــته باشــیم. هــای آت
ــرخ  ــر اصــاح ن ــاوه ب ــه اینکــه ع ــاره ب ــا اش وی ب
ــتای  ــم در راس ــری ه ــات دیگ ــرغ اقدام ــوب م مص
ــت،  ــده اس ــام ش ــرغ انج ــازار م ــات در ب ــاد ثب ایج

گفــت: اولیــن اقــدام افزایــش میــزان جوجــه ریــزی 
ــت.  ــاه اس ــن م ــل بهم ــای قب ــاه ه ــه م ــبت ب نس
ــرای  ــط ب ــفندماه فق ــط اس ــا اواس ــه ت ــر اینک دیگ
ــد  ــی ش ــص داده م ــاده تخصی ــرورش، نه ۴0 روز پ
ــه ۵0 روز  ــه ۴۵ روز و در نهایــت ب ــن عــدد ب کــه ای
ــه  ــر ذرت و کنجال ــال حاض ــت و در ح ــش یاف افزای
ســویا بــه طــور ۱00 درصــدی بــرای ۵0 روز توســط 
دولــت تامیــن مــی شــود. تخصیــص ۱00 درصــدی 
نهــاده در مــدت زمــان بیشــتر باعــث مــی شــود کــه 
مــرغ بــا وزن بیشــتری وارد بــازار شــود و 2۵ درصــد 

ــیم. ــته باش ــد گوشــت داش ــش تولی افزای
مشــاور اتحادیــه مرغــداران گوشــتی افــزود: از طرفــی 
اســتان هایــی کــه بــه تهــران مــرغ مــی فرســتادند 
موظــف شــدند کــه ســهمیه بیشــتری بــرای تهــران 
ارســال کننــد. همچنیــن ســعی شــد کــه نهــاده نیــز 
ــه  ــازارگاه ب ــامانه ب ــق س ــب از طری ــور مرت ــه ط ب
ــد  ــات عی ــی درتعطی ــد. حت ــداران برس ــت مرغ دس
ــرار داده  ــی ق ــا ممنوعیت ــردد ه ــرای ت ــز ب ــوروز نی ن
ــرکت  ــق ش ــز از طری ــا نی ــاده ه ــل نه ــد و حم نش

ــد. ــور دام انجــام ش پشــتیبانی ام

ــده و  ــه ش ــر گرفت ــدات در نظ ــه وی تمهی ــه گفت ب
اقدامــات انجــام شــده نویــد ایــن را مــی دهــد کــه در 
مــاه رمضــان بــازار خوبــی در پیــش داشــته باشــیم و 

قیمــت هــا بــه تعــادل برســد.
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــت: تولی ــان گف ــی در پای کمال
اســت کمبــودی نداریــم. مــردم بــه میــزان نیــاز مــرغ 
خریــداری کننــد و نیــازی بــه دپــو نیســت. زیــرا بــا 
دپــو هــم کیفیــت مــرغ پاییــن مــی آیــد و هــم فشــار 

ــازار وارد خواهــد شــد. ــه ب مصنوعــی ب
بــه گــزارش اتفاقیــه بــه نقــل از ایســنا در روزهــای 
ــاماندهی  ــرارگاه س ــم ق ــاس تصمی ــر اس ــته ب گذش
ــه  ــرد خان ــد در س ــرغ منجم ــت م ــور قیم ــرغ کش م
کیلویــی ۱۸ هــزار و ۸00 تومــان، قیمــت مــرغ 
منجمــد بــرای مصرف کننــده کیلویــی ۱9 هــزار 
و ۸00 تومــان، قیمــت مــرغ زنــده در کشــتارگاه 
کیلویــی ۱۷ هــزار و ۱00 تومــان، قیمــت مــرغ آمــاده 
ــزار  ــی 2۳ ه ــران کیلوی ــن ته ــدان بهم ــخ در می طب
ــرای  ــخ ب ــاده طب ــرغ آم ــت م ــان و قیم و ۳00 توم
ــان  ــزار و 900 توم ــی 2۴ ه ــده کیلوی ــرف کنن مص

ــد. ــن ش تعیی

برخی از یارانه بگیران نســبت به واریز یارانه معیشتی 
بنزیــن در روز ۱0 فروردین گله مند هســتند و از کم 
شدن مبلغ واریزی می گویند، چرا اولین یارانه معیشتی 

امسال کم واریز شد؟
به گزارش اتفاقیه به نقــل از تجارت نیوز، اولین یارانه 
معیشــتی بنزین امسال ســاعت 2۴ روز ۱0 فروردین 
به حساب سرپرســتان خانوار واریز شد. طی روزهای 
اخیر برخی از یارانه بگیران نسبت به انجام این واریزی 

گله مند هستند.
آنها می گویند با این که تا اســفند یارانه معیشــتی را 
مطابق با تعــداد اعضای خانواده دریافت کرده انداما در 

فروردین مبلغ کمتری به حسابشان واریز شده است.
پیگیری های تجارت نیوز از سازمان های مربوطه نشان 
می دهد که مبلغ کسر شده از یارانه برخی از خانوارها به 
مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا برمی گردد. در 
آذر ســال گذشته حدود هفت میلیون خانوار این وام را 
دریافت کردند که قرار شد اقساطش از یارانه معیشتی 

کسر شود.
ســه قســط آن از یارانه ماه های دی، بهمن و اسفند 
کســر شد و چهارمین قسط آن از یارانه فروردین کسر 

شده است.
در اطاعیه ای که ســازمان هدفمندسازی یارانه ها در 
روز هشتم فروردین درباره واریز یارانه معیشتی منتشر 
کرد آمده است: »چهارمین قســط از پرداخت دومین 
مرحله وام یــک میلیون تومانی کرونایی از حســاب 
سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت نموده اند 

از این ماه کسر خواهد شد.«
برخــی از یارانه بگیران نیز مدعی شــده اند که یارانه 
معیشــتی آن حذف شــده، اما طی چند مــاه اخیر که 
موضوع پرداخت یارانه ها در ســال ۱۴00 مطرح بوده 
اظهار نظر جدی از ســوی مسئوالن برای حذف یارانه 

معیشتی اعام نشده است.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مســئولیت که 
شناســایی یارانه بگیران را برعهده دارد تاکنون برای 

حذف یارانه بگیران اطاعیه ای منتشر نکرده است.
در بودجه پرداختی یارانه معیشــتی بنزین امســال نیز 
تغییــری ایجاد نشــده و همان مبلغ ســال قبل برای 

امسال نیز در نظر گرفته شده است.

رزم حسینی:

مهم ترین موانع تولید مربوط به سیاست های کالن اقتصادی است

صادرات ایران به چین سه برابر می شود؟

قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ به دلیل شیوع کرونا تمدید می شود

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی:

بازار مرغ در راه ثبات است

چرا یارانه معیشتی فروردین کم واریز شد؟

سرنوشت دالر در ۱۴۰۰
سال ۱۳99 از نظر نوسانات و 
سالی  ارز  بازار  التهابات 
از  موجود  نشانه های  اما  بود  پرچالش 
کاهشی بودن روند قیمت ارز و به ویژه 

دالر در سال جدید حکایت دارد.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، پس 
از خــروج آمریــکا از برجــام و اعمال 
سیاست »فشار حداکثری« علیه ایران، 
نرخ دالر و ســایر ارزها به شدت از این 
رویداد متأثر شد و روند افزایشی به خود 
گرفت. به همین خاطر سال ۱۳99 برای 
بازار ارز و متولی اصلی آن، یعنی بانک 
درآمدهای  بود.  پرچالش  سالی  مرکزی 
نفتی به کمتر از 9 میلیارد دالر رســید، 
دارایی های ایران در کشــورهای دیگر 
بلوکه شــد، صادرات به حداقل رســید 
و اگر صادراتی هــم بود دالرهایش به 
داخل یا وارد نمی شد و یا خیلی سخت 

و کم وارد می شد.
با این حال دولت ایران و به ویژه بانک 
مرکزی در این مدت تاش کرده است 
با برنامه و تدبیر، تحریم های  آمریکا را 
خنثی و درحد توان از ســقوط بیش از 
حد ارزش پول ملی جلوگیری کند. اما، 
به رغم همه تاش های صورت گرفته 
دالر ورود بــه کانال ۳0 هزار تومانی را 
نیــز تجربه کرد. پیــروزی جوبایدن در 
انتخابات آمریکا و تأکید او بر بازگشت 
به برجام، خوشبینی ها به رفع تحریم را 

افزایــش داد و در نتیجه کاهش قیمت 
دالر روز به روز بیشــتر شد، دالر سیر 
نزولی به خود گرفت و تا کانال 20 هزار 

تومانی هم عقب نشینی کرد.
رفع  امیدبخش  چشــم انداز  برخــاف 
تحریم ها عده ای با هدف سوداگری و از 
طریق ایجاد جو منفی در بازار از کاهش 
بیشــتر قیمت دالر جلوگیری کرده اند. 
طوری که قیمت دالر روند افزایشی به 
خود گرفت و دوباره وارد کانال 2۶ هزار 
تومانی شــد. به نظر می رسد جلوگیری 
از ریزش قیمت دالر بیشــتر با اهداف 

سوداگرانه و سیاسی انجام می شود.
طبــق گزارش هــای بانــک مرکزی، 
شــاخص های اقتصادی کشور در شش 
ماهه دوم سال عملکرد مثبتی داشته اند. 
این یعنی اینکه به رغم تحریم و شیوع 
کرونا، روند اقتصاد در جهت مثبت قرار 
دارد. در آخرین گزارش این بانک رشد 
اقتصادی به جز خدمات در سایر بخش 

ها مثبت بوده است.  

بعاوه درجریان بررســی بودجه ۱۴00 
زیادی کرد  اقتصادی تاش  کمیسیون 
تا قیمت دالر را کــه دولت ۱۱ هزار و 
۵00 تومان در نظــر گرفته بود به ۱۷ 
هــزار و ۵00 تومان برســاند اما موفق 
نشد. اگر چنین اتفاقی رخ می داد صعود 
سرســام آور قیمــت دالر دور از انتظار 

نبود. اما بــا مقاومت دولت قیمت دالر 
یا همان نرخ تسعیر ارز برای سال آینده 
۱۱ هزار و ۵00 تومان است. همچنین 
نرخ ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی 
نیز مثل گذشــته ۴200 تومان خواهد 
بود. بنابراین، از نظر داخلی شرایط برای 
کاهش قیمت دالر در سال آینده فراهم 
است. یعنی دولت جلو عوامل افزایشی 
قیمت دالر را برای ســال ۱۴00 گرفته 

است.
اما شریط خارجی بیش از عوامل داخل 
اهمیت دارد. زیرا دالر هرچه باشــد در 
به کشــور  بین المللی  تجــارت  فرایند 
وارد می شــود. از این رو باید شــرایط 
بیــن المللی نیز مهیا باشــد. یعنی رفع 
تحریم ها برای کنترل و کاهش التهابات 
و کمک بــه روند نزولــی قیمت دالر 
حیاتی اســت. شواهد نشان می دهد که 
طرف های برجام تاش مضاعفی برای 

احیای آن درپیش گرفته اند.
پیش از توقف پروتکل الحاقی توســط 
ایران آمریکا گام های مثبتی برداشــت 
ابتدا، »نــد پرایس«،  نبــود.  اما کافی 
از  آمریکا  ســخنگوی وزارت خارجــه 
آمادگی این کشــور بــرای حضور در 
نشســت گروه ۱+۵ و ایران به منظور 
بحث درباره مســیر دیپلماســی برنامه 
هسته ای سخن گفت. سپس، »ریچارد 
آمریکا  نمایندگــی  سرپرســت  میلز«، 

در ســازمان ملل در نامه ای به شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به طور رسمی 
ادعای گذشته کشورش مبنی بر اعمال 
تحریم های این شورا علیه ایران را پس 
گرفت. و در اقدام سوم میلز در نامه ای  
دیگری اطاع داد که محدودیت اعمال 
شــده علیــه دیپلمات هــای جمهوری 
اسامی ایران برای تردد در سه مایلی، 
برداشته شده و به روال گذشته بازگشته 

است.
هرچند ایران برای حضور جلســه ۱+۵ 
اعام آمادگی نکرد اما بارها اعام کرده 
اســت که به محض بازگشت آمریکا، 
تعهدات برجامــی خود را به طور کامل 
اجرا خواهد کرد. ایران  منتظر اقدامات 
عملی آمریکا در رفع تحریم ها اســت و 
به نظر می رســد کوتاه نمی آید. دولت 
بایدن نیز ایــن را به خوبی درک کرده 
است. به همین خاطر در ادامه اقدامات 
مثبــت خود اجازه آزادســازی برخی از 
دارایی های ایران در کره، ژاپن و عراق 
را داد. همه می دانند این اقدامات کافی 
نبــوده و به معنای بازگشــت به برجام 
نیست. اما این را هم باید در نظر گرفت 
که نشانه ای از عدم بازگشت آمریکا به 
برجام نیز وجود ندارد. از همان ابتدا نیز 
مشــخص بود که این بازگشــت برای 
بایدن آســان نخواهد بود، اما او گزینه 
دیگری نــدارد. دیر یــا زود این اتفاق 

خواهد افتاد.
اما نکته مهم تر این اســت که هرچند 
تحریم ها رفع نشــده است اما سیاست 
»فشار حداکثری« دیگر وجود ندارد. به 
همین خاطر هنــد و چین خود را برای 
خرید نفــت از ایران آماده کرده و چین 

تا کنون خریدهایی نیز انجام داده است.  
یعنی در کنار عادی شدن شرایط داخلی 
اقتصاد، بســترهای بین المللی نیز برای 
عادی شدن روابط تجاری ایران در حال 

فراهم شدن است.
 عادی شدن شرایط اقتصاد کشور، رفع 

موانع تجارت بین الملل و ورود و خروج 
آزادانه ارز رونق صادرات و واردات را در 
پی خواهد داشــت. تورم کنترل خواهد 
شد، انتظارات تورمی در یک جو روانی 
آرام از جامعه دور خواهد شد و در نتیجه 
دالرهایی که در کنج خانه ها گیر افتاده 

اســت روانه بازار می شود. طبق قوانین 
اقتصادی، با افزایــش عرضه، تقاضای 
کاذب بــا هدف حفظ قــدرت خرید از 
میان خواهد رفت. همه اینها به معنای 
کاهش و یا ســقوط سریع نرخ دالر در 

سال ۱۴00خواهد بود.
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بیگدلی: انتقادها به همکاری با چین ناشی از بی اعتمادی است
علی بیگدلی در گفت وگو با »آزادی« گفت: واکنش های منفی در داخل کشور به 
نظر من به این خاطر است که مردم از دولت فاصله گرفته اند و یک نگاه مبتنی 
بر بی اعتمادی به تصمیمات دولت دارد. واکنش ها در خارج از کشور نیز به خاطر 
خصومتی است با دولت دارند. به نظر من اما هنوز نمی توان گفت که در نتیجه این 
همکاری چه می شود اصا شاید هیچ اتفاقی نیفتد. به هرحال شرایط منطقه ، شرایط 
خاصی است و چین هم به خاطر انباشتگی کاالها و ... دنبال بازار می گردد. باید 
منتظر ماند و دید که این مساله مذاکره، برجام و نرمشی آمریکا انگار انجام خواهد 
داد به کجا می رسد زیرا روی همه موضوعات اثرگذار خواهد بود. بیگدلی با تاکید 
بر اینکه انتقادات فعلی بیشتر بدبینانه است، تاکید کرد که برای قضاوت باید منتظر 
ماند. این کارشناس مسائل بین المللی در پاسخ به اینکه آیا این همکاری همان قدر 
که اصولگرایان و رسانه هایشان تعریف می کنند، قابل تمجید است یا خیر؟ گفت: » 
دقت داشته باشید که ما از اول انقاب نگاه به شرق داشته ایم. انقاب ما با مرگ بر 
آمریکا شروع شده است و تا کنون بارها سفارت آمریکا و انگلیس و ... اشغال شده 
است. در عین حال نگاه خوشبینانه به شرق داشته ایم و گروه ها هر قدر انقابی تر 
این  این درحالی است که در علم سیاست  امید داشته اند.  بیشتر به شرق  بوده اند، 
رویکرد اشتباه است و نباید نگاه یکجانبه گرایانه داشته باشیم. اگر با همه دنیا ارتباط 

برقرار کنیم قطعا به نفع ما و در جهت منافع ملی ما خواهد بود«.

مطهری: قول نمی دهم ایران گلستان شود
ریاست  انتخابات  احتمالی  کاندیداهای  از  و  پیشین مجلس  نماینده  علی مطهری، 
جمهوری، در سخنانی در برنامه آقای رئیس جمهور گفت:رابطه ایران با آمریکا، به 
صاح ماست. به هر حال زور دارد چراکه ما می توانیم البی خوبی در کنگره آمریکا 
داشته باشیم، عده ای در داخل نمی خواهند این اتفاق رخ دهد مانند بسیاری مسائل 
دیگر از جمله قضیه حصر خانگی. به بیانی دیگر اصل را بر این گرفتیم که تا آمریکا 
ما  واقع  در  است  نبوده  رابطه  بر قطع  قرار  ابتدا  نمی نشینیم.از  پا  از  ما  نشود  نابود 
خودمان یکسری اقدامات نادرست انجام داده ایم.اگر شهید مطهری در قید حیات 
بود این اتفاق رخ نمی داد. مطهری در پاسخ به این سوال که آیا می توانید قول بدهید 
اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدید بعد از چند سال، نگویید نگذاشتند و نشد 
و یا عده ای نمی گذارند کار کنم؟ هم گفت: بنده قول می دهم اینها را نگویم در واقع 
بنده اجازه نمی دهم که نگذارند. بنده از ابتدای مصاحبه هم، قول چندان مهمی ندادم 

که ایران گلستان خواهد شد یا چنین و چنان خواهد شد.

ادعای آقای نماینده مجلس درباره جهانگیری تکذیب شد
یک مسوول در استانداری خراسان رضوی گفت: نشست امروز ۱۴ فروردین معاون 
آرام و محترمانه داشته و در  روالی رسمی، کاما  اول رییس جمهوری در مشهد 
که  جهانگیری  اسحاق  است.  نداده  رخ  هیچکس  به  توهین  کمترین  آن  جریان 
صبح امروز وارد مشهد شد در نخستین برنامه سفرش در نشست ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با حضور استاندار، معاونان وی، مدیران دستگاههای 
شوای  مجلس  در  رضوی  خراسان  مردم  نمایندگان  از  نفر  سه  و  استان  اجرایی 
در مجلس شورای  نیشابور  مردم  نماینده  ارکانی«  کرد. »احسان  اسامی، شرکت 
اسامی، امروز پس از پایان حضورش در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
خراسان رضوی اقدام به انتشار توییتی گایه آمیز با محتوای تند کرد.  وی در متن 

نمایندگان مجلس توهین  به  نهاد ریاست جمهوری  این توییت مدعی شد عوامل 
کرده و دبیر اجرایی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسامی را 

کتک زده و بازداشت کرده اند.

واکنش سردار سعید محمد به ادعای جدید درباره برکناری اش از قرارگاه خاتم
دفتر سردار سعید محمد در واکنش به اظهارات سردار جوانی معاون سیاسی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی اطاعیه ای صادر کرد.در اطاعیه دفتر سعید محمد آمده 
است:فارغ از اینکه این قبیل اخبار با شیطنت رسانه ای تنطیم و نشر گردیده است، 
آقای دکتر سعیدمحمد هیچ گونه تخلفی در خصوص فعالیت های انتخاباتی ننموده 
تا جایی که ایشان علت استعفای خود را عدم شائبه حمایت و استفاده از موقعیت 
مسئولیت فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه را عنوان نموده است، مهمی که با 
واکنش رسمی قرارگاه خاتم االنبیاء همراه گردید همه ما را به این مطلب رهنمون 
را  اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه  سخنگویی  مسئولیت  جوانی  آقای  که  میسازد 
ندارند و تحلیل شخصی خود را بعنوان یک شخصیت حقیقی عنوان نموده است که 
متاسفانه مورد سوء استفاده رسانه های معاند برای ضربه زدن به ساحت مقدس سپاه 

پاسداران انقاب اسامی نیز شده است.

واعظی: عده ای راضی هستند ۳0 درصد از مردم پای صندوق های رای بیایند
محمود واعظی درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 و دیدگاه برخی از 
جریان ها مبنی بر اینکه حضور حداقلی و بعضًا ۳0 درصدی مردم را پای صندوق های 
اجتماعی  پایگاه  می زنند  حرف هایی  چنین  که  افرادی  گفت:  می کنند،  مطرح  رای 
ندارند و برایشان هم انتخابات مهم نیست. این اشخاص معنی انتخابات را نمی دانند 
و درک نکرده اند که برگزاری انتخابات با مشارکت باال، به انسجام و وحدت بیشتر 
در کشور می انجامد. رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به این که حضور مردم پای 
کرد:  عنوان  دارد،  کشور  از  خارج  و  داخل  در  متفاوتی  پیام های  رای  صندوق های 
مشارکت باال در انتخابات این پیام را به خارج از کشور ارسال می کند که ما دارای 
قدرت هستیم و شما نمی توانید هر برنامه  و طرحی که برای ما در نظر گرفته اید را 
با مردم روبه رو هستید. وی تاکید کرد: این که عده ای راضی  اجرایی کنید؛ چراکه 
هستند ۳0 درصد از مردم پای صندوق های رای بیایند عامت بسیار غلطی است که 
برخی در داخل می خواهند بگویند یک انتخاباتی با یک اقلیتی برگزار شده و نماینده 
خودشان را انتخاب کرده اند، به خارج از کشور هم نشان می دهند با ۷0 درصد مردم 

هیچ ارتباطی ندارند.

معاون سیاسی سپاه: سعید محمد بدلیل تخلف، از قرارگاه خاتم منفک شد
سردار جوانی: سپاه به جّد با ورود پاسداران به عرصه انتخابات بدون طی مراحل و 
فرآیندهای قانونی تعریف شده مخالف است. منفک کردن سعید محمد از مسئولیت 
فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم به دلیل همین تخلف و رعایت نکردن مقررات 
کاندیدای دیگری  از هیچ  نه  و  از سعید محمد  نه  بوده است.سپاه  ایشان  از سوی 
در انتخابات حمایت نمی کند و نخواهد کرد.این در حالی است که سعید محمد با 
ارسال نامه  ای به فرمانده سپاه استعفا کرده است. در متن استعفای او آمده: از آنجا 
متوجه  شائبه هایی  انتخاباتی  فضای  در  اینجانب  حضور  دلیل  به  دارد  احتمال  که 
سپاه شود در راستای صیانت از سپاه و قرارگاه خاتم االنبیاء، از سمت خود استعفاء 

می دهم./فارس

کنایه قالیباف به روحانی درخصوص رفراندوم
رییس مجلس شورای اسامی به پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر برگزاری رفراندوم 
نوشت:  توییتر  در  خود  شخصی  صفحه  در  قالیباف  داد.محمدباقر  نشان  واکنش 
فعالیت  کند.با  ایجاد  تغییری  نمی تواند  و  نیست  کاره ای  مجلس  می گفتند  » زمانی 
مجلس یازدهم، هم صنعت هسته ای مجدد به راه افتاد و مقدمات رفع تحریم های 
آمریکا فراهم شد و هم ظرفیت بحران سازی الیحۀ بودجه در حد توان دولت مهار 
شد.حاال می گویند چرا مجلس تصمیمات مهم را بگیرد؟ رفراندوم الزم است.«وی 
در توییتی دیگر نوشته است: »این بدان معنی است که با لطف خدا، مجلس توانسته 
است خواسته ها و ارادۀ مردم را محقق کند و با استفاده از ظرفیت های مغفول ماندۀ 
قانونی خود، قدرت قوۀ مقننه را احیا کند.فارغ از حواشی و جنجال ها، مجلس یازدهم 

آمادۀ برداشتن گام های بلندتری است.«

عبدخدایی: دعوای اصالح طلبان و اصولگرایان بر سر پست و مقام است
دبیرکل جمعیت فداییان اسام گفت: مردم با طیف چپ و راست کاری ندارند جناح ها 
هم نتوانستند جذب حداکثری داشته باشند و دعوای اصاح طلبان و اصولگرایان نه 
خدمت به مردم بلکه بر سر پست و مقام است.محمدمهدی عبدخدایی روز شنبه در 
گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: نتوانستیم جامعه را به بالندگی برسانیم تا 
هر فردی نسبت به انتخاب یک شخص مسوول باشد. وقتی لیست ۳0 نفره ارایه 
می دهند مردم از کجا می خواهند آنها را بشناسند؟ نتوانستیم مردم را به بالندگی 
برسانیم.دبیرکل جمعیت فداییان اسام ادامه داد: مردم باید خودشان تشخیص دهند 
و به نمایندگانی رای دهند که خودشان انتخاب می کنند. من با این موضوع مخالفم 

که یک شخصیت یا جریانی ۳0 نفر را معرفی کند بگوید به این افراد رای دهید.

پورمختار: کار انتخاباتی سعید محمد به پایان رسید
ًمحمدعلی پورمختار در گفتگو با نامه نیوز درباره آینده انتخاباتی سعید محمد گفت: 
آقای سردار جوانی موضع رسمی سپاه را درباره انتخابات ریاست جمهوری بیان و 
اعام کرد »سپاه از کسی حمایت نمی کند«، این درباره آقای سعید محمد و سایر 
نامزدها صدق می کند. البته موضوعی است که همواره وجود داشته است.وی افزود: 
مصاحبه آقای سردار جوانی به موضوع کاندیداتوری آقای سعید محمد در انتخابات 
ریاست جمهوری خاتمه داد و فکر کنم خود آقای سعید محمد هم به این شکل دیگر 
کاندیدای ریاست جمهوری نشود چون ذهنیت ها نسبت به او منفی شد. البته آقای 
ترقی نیز قبل از تعطیات نوروز اشاره ای به همین مباحث کرد اما چون آقای ترقی 
مقام رسمی نبود، خود آقای محمد صحبت های آقای ترقی را تکذیب کرد، بعد هم 
مقام  یادآور شد: االن یک  اصولگرا  فعال سیاسی  ترقی عذرخواهی کرد.این  آقای 
رسمی سپاه از تخلفی صبحت کرد که موجب برکناری آقای سعید محمد از قرارگاه 
خاتم االنبیا شده است. امکان دارد این تخلف عدم اطاعت از فرماندهی باشد یا سایر 
موارد که ما نمی دانیم. حاال فارغ از آنکه اصل این تخلف چه باشد، می توان گفت 
انتخابات ریاست جمهوری  کسانی که عاقه داشتند آقای سعید محمد به صحنه 
بیاید و کاندیدا شود تا او را مورد حمایت قرار دهند، حاال دچار تردید شده اند.وی 
درباره امکان انتقال بدنه اجتماعی سعید محمد به کاندیدای دیگر اظهار کرد: البته 
اشخاص ظرفیت بالفعلی دارند، این می تواند موثر واقع شود، در واقع به مقداری که 
مردم به او اعتقاد دارند قطعا می تواند آنها در حمایت از کاندیدای خاصی بسیج کند.

پیشنهاد یک اصالح طلب به روحانی: رسما درخواست رفراندوم کنید
مدیرعامل بنیاد باران گفت: برگزاری رفراندوم یک بحث تازه و بدون پشتوانه نیست؛ 
این  از  استفاده  عدم  دلیل  به  اما  بوده  مطرح  هم  اساسی  قانون  در  ابتدا  از  بلکه 
درباره طرح  ایلنا  با  گفت وگو  در  امام  است.جواد  تبدیل شده  تابو  یک  به  ظرفیت، 
مساله برگزاری رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی که به تازگی توسط رئیس جمهور 
مطرح شد، گفت: من فکر می کنم با توجه به مشکاتی که متوجه کشور در عرصه 
سیاست داخلی و سیاست خارجی با آن ها مواجه است، بحث رفراندوم و مراجعه به 
ریلی  تغییر  عما  چراکه  می شود  محسوب  ناپذیر  اجتناب  یک ضرورت  مردم  آراء 
صورت نمی گیرد.وی افزود: با توجه به ظرفیت قانون اساسی که این موضوع در آن 
پیش بینی شده، می توان از این ظرفیت استفاده کرد؛ ضمن اینکه باید توجه کنیم 
که برگزاری رفراندوم یک بحث تازه و بدون پشتوانه نیست بلکه از ابتدا در قانون 
اساسی هم مطرح بوده اما به دلیل عدم استفاده از این ظرفیت، به یک تابو تبدیل 
شده است.امام در ادامه اظهار داشت: اخیرا یکی از نواب رئیس مجلس بحث خط 
قرمز بودن مذاکره با آمریکا را مطرح کرده است، خب نباید تصمیم گیری های کان 
ما تحت تاثیر نظر اشخاص و بدون در نظر گرفتن نظر اکثریت جامعه باشد؛ بلکه ما 

باید در راستای منافع ملی تصمیم بگیریم و حرکت کنیم.

معاون دفتر روحانی: وطن را زمین سوخته نکنید
معاون دفتر رئیس جمهوری با انتقاد از اقدام برخی گروه ها و جناح های سیاسی در 
زدایی،  اعتبار  میراث  کرد:  اظهار  کشور  در  مختلف  های  مرجعیت  از  زدایی  اعتبار 
ارتباطات و  زمین سوخته است؛ وطن را زمین سوخته نکنید.علیرضا معزی معاون 
اطاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در یادداشتی در حساب کاربری خود در توئیتر 
که  رساند  آنجا  به  را  کار  کس،  همه  و  چیز  همه  از  نوشت:  »جنون  اعتبارزدایی 
مرجعیت ها یک به یک فرو ریخت و فرصت آگاهی بخشی در بزنگاه ها، لحظه به 
لحظه از دست رفت. آنقدر بر ترور شخصیت ها، بر نفرت پراکنی و  دروغ اصرار کردند 
که حتی صدای فن ساالران هم در هیاهوی نابلدان وهوچی گران، شنیده نمی شود. 
 حاصل این اعتبارزدایی بی وقفه و نفرت پراکنی تمام وقت آن شده که وقتی تریبون ها 
و جریان ها، همگرا و فارغ از رقابت ها درباره ی سندی غیرالزام آور توضیح می دهند، 
شنیده نمی شوند و تردید جای اقناع را در  افکار عمومی می گیرد. کاش می فهمیدند 
اعتبارزدایی، بر شاخه نشستن و از بن بریدن است.  وقتی هر صبح علیه دیپلماسی، 
تیتر درشت می زنند و شب ها علیه دیپلمات ها، دروغ را با نام مستعار  گاندو بر آنتن 
می برند، شگفت آور نیست که صدای دستگاه سیاست خارجی در هیاهوی ادعاهای 
شاخ داری چون دفن زباله های هسته ای چین در کویر ایران! گم شود.  میراث اعتبار 

زدایی، زمین سوخته است؛ وطن را زمین سوخته نکنید.«
 واکنش آشنا به ادعاها پیرامون توقف »گاندو«

حسام الدین آشنا در واکنش به طرح ادعایی از سوی برخی رسانه ها درباره فشارهای 
گسترده بر صداوسیما جهت جلوگیری از پخش مجموعه تلویزیونی گاندو در حساب 

کاربری خود در توئیتر نوشت:
» صریح باشید و بازی نکنید؛

از پخش کدام  یا ممانعت  باره سانسور  از کجا و چه زمانی؛ در  بگویید چه کسی؛ 
بخش از کدام سریال بر چه قسمتی از صداوسیما فشار آورده است.

آیا صداوسیما اساسا نقشی در تولید یا پخش این سریال داشته است؟«

میز خبر

عکس روز

تلف شدن ماهی ها 
در بند عبدل آباد بجنورد

بنـد خاکـی عبدل آبـاد بجنـورد در نزدیکی روسـتایی بـه همین نام 
در نزدیکـی بجنـورد واقـع شـده اسـت و بـه واسـطه طبیعـت زیبا 

یکـی از نقـاط دیدنـی مرکز خراسـان شـمالی حسـاب می آید.
ایـن بنـد در زمسـتان از آب رودخانه هـای اطـراف پر می شـود و در 
فصل هـای کـم آبـی از آن بـرای تزریـق بـه زمین هـای کشـاورزی 
اطـراف اسـتفاده می کننـد. از ایـن بند برای پـرورش ماهیـان گرم 
آبی نیز اسـتفاده می شـود.تلف شـدن تعـداد زیادی ماهـی که هنوز 
دالیـل آن مشـخص نیسـت موجـب تأسـف و تأثـر گردشـگران و 

اهالی روسـتا شـده است.
عکس: مریم داورنیا


