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عربستان و اهداف
 طرح صلح

حسنهانیزاده
فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربســتان اخیرا در 
یک کنفرانــس مطبوعاتی در ریاض طرح صلحی 
برای پایان دادن به جنگ ۶ ســاله عربستان علیه 

مردم بی دفاع یمن ارائه داد.
در ایــن طرح صلح که به صورت یکجانبه و بدون 
هماهنگی با مارتین گریفیتــس نماینده دبیر کل 
ســازمان ملل تهیه شــده هیچگونه اشاره ای به 
تشکیل کمیته حقیقت یاب برای شناسائی متجاوز 

نشده است.
انصاراهلل، نیروهای مســلح و کمیته های انقالبی 
به دلیل تالش عربســتان بــرای خروج از باتالق 
یمن بــدون پرداخت کوچکترین هزینه ای ،با این 
طرح صلح مخالفت کردند. از آنجایی که انصاراهلل 
و ارتش یمن اخیرا با اســتفاده از موشــک های 
بالستیکی و پهپادهای پیشرفته تولید داخلی مراکز 
اســتراتژیک نظامی، اقتصادی و نفتی عربســتان 
را هــدف قرار داده اند لذا ایــن رژیم قدرت تقابل 

نظامی خود را از دست داده است.
یکی از راهبردهای موثر انصاراهلل در تقابل میدانی 
با ائتالف ســعودی تاکتیک توازن وحشت بود که 
معادله میدانی را به ویژه در دو ســال اخیر به سود 
ملت یمن تغییر داد. پیروزی اخیر انصاراهلل و ارتش 
یمن در آزادســازی بخشــی از نقاط حساس شهر 
نفت خیزمــارب نقطه قوت انصــاراهلل یمن برای 
مذاکــرات احتمالی آینده با رژیم آل ســعود تلقی 
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کاهش ۳۲ درصدی ورودی آب به 
سد های خراسان شمالی

معاون شــرکت آب منطقه ای خراســان شمالی سال زراعی 
جاری ۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد سد های استان شد در 
حالی که در مدت مشــابه پارسال، ۷۵ میلیون مترمکعب آب 

وارد سد های استان شد.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازخبرگزاری صداوســیمای مرکز 
خراسان شــمالی، وحید واســطه با بیان اینکه سال زراعی 
جاری از اول مهر ۹۹ تا ۱۶ فروردین امســال ، ۵۰ میلیون 
مترمکعب آب وارد ســد های استان شد گفت: این در حالی 
است که در مدت مشابه پارسال ، ۷۵ میلیون مترمکعب آب 
وارد سد های استان شــد به عبارت دیگر امسال ۳۲ درصد 

کاهش ورودی آب داشتیم.
واسطه افزود: در این مدت، از مجموع ۲۳۴ میلیون مترمکعب 
ظرفیت سد های استان، ۱۲۳ میلیون مترمکعب معادل ۵۲ و 

هفت دهم درصد آبگیری شده است.
وی با اشاره به تحقیق مرکز تغییر اقلیم و خشکسالی سازمان 
هواشناســی گفت: بارندگی در ادامه سال جاری، کمتر از حد 
معمول )نرمال( پیش بینی شــده و بــا توجه به کاهش ۳۸ 
درصدی بارش هــا تاکنون، مدیریت آب و الگوی کشــت، 

ضرورت دارد.

کاهش ۴۷ درصدی میانگین بارش 
ایستگاه های هواشناسی استان

کارشــناس پیش بین اداره کل هواشناسی خراسان شمالی 
گفت: از اول مهرماه ۹۹ تا ۱۳ فروردین امســال، در مقایسه 
با ســال گذشته و دوره آماری بلندمدت، به ترتیب، ۴۷ و ۴۸ 

درصد کاهش بارندگی در استان ثبت شد.
به گزارش  اتفاقیه به نقل ازخبرگزاری صداوســیمای مرکز 
خراسان شــمالی، مهری هاشــمی درباره بارش های ثبت 
شده در ســال زراعی امسال گفت: از اول مهرماه ۹۹ تا ۱۳ 
فروردین ماه امسال، در مقایسه با سال گذشته و دوره آماری 
بلندمدت، به ترتیــب، ۴۷ و ۴۸ درصد کاهش بارندگی ثبت 

شد.
هاشــمی افــزود: در ۱۳ روز فروردین هم شــاهد کاهش 
محســوس بارندگی بودیم که بیشترین کاهش در جاجرم و 

بجنورد بود.

سرمقاله

می شود.
از ســوی دیگر نا کار آمدی پاتریوت های آمریکایی مستقر 
در عربستان در خنثی ســازی موشک های انصاراهلل نشان 
داد که ادامه جنگ به سود ائتالف عربستان نیست و لذا تیم 
جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا، رژیم آل ســعود 
را بــرای پایان دادن آبرومندانه به این جنگ ۶ ســاله تحت 

فشار قرار داد.
بر اســاس گزارش رســانه های آمریکا این کشور برای راه 
اندازی ۱۵ سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرزهای جنوبی 
عربستان ماهانه ۳۰۰ ملیون دالر از ارتش این رژیم، هزینه 

دریافت می کند.
همچنین عربستان در طول ۶ سال جنگ تحمیلی خود علیه 
ملت یمن تا کنون ۳۵۰میلیارد دالر هزینه کرده در حالی که 
شمار کشــته های نیروهای ائتالف سعودی از ۳۷ هزار تن 

تجاوز کرده است .
اما انصاراهلل و نیروهای مســلح یمن به دلیل اگاهی کامل از 
توطئه های پشت پرده عربستان از طرح صلح ادعایی رژیم 
آل ســعود شــرایطی برای پذیرش آتش بس تعیین کردند. 
انصاراهلل بر  قراری کامل آتش بس، خروج نیروهای ائتالف 
سعودی از شهرهای مختلف یمن تحت نظارت سازمان ملل، 
تشــکیل کمیته حقیقت یاب برای مشخص شدن متجاوز و 
پرداخت غرامت از ســوی عربســتان به ملت یمن ،بخشی 
از پیش شــرط های خود برای قبول طرح صلح عربســتان 

دانستند.
به اعتقاد انصاراهلل عربستان قصد دارد پس از برقراری آتش 
بس یک سلسله جریان سازی هایی را علیه ایران انجام دهد 
و وانمود ســازد موشــکهایی که تاسیسات اقتصادی و نفتی 

عربستان را هدف قرار داده اند ساخت ایران بوده اند.
 عربســتان که تا کنون حجم خســارت های خود را اعالم 
نکرده قصد دارد تا پس از آتش بس میزان  خسارات خود را 
چند برابر جلوه دهد تا به جای پرداخت غرامت به ملت یمن، 

ایران را در سطح مجامع بین المللی محکوم کند.
از این رو عربستان اکنون به دلیل آشکار شدن شکست های 
میدانــی و نظامی تالش دارد تا با طرح صلح خود این جنگ 
را به پایان برســاند بدون اینکه هزینه های مالی و سیاسی 

این ماجراجویی را پرداخت کند.

بصورت ویدئو کنفرانس انجام شد؛

 افتتاح ۵ طرح بزرگ شبکه توزیع برق کشور 
به میزبانی خراسان شمالی 

در اولین هفته پویش هر هفته الف-ب-ایران، 
ساخت و سازها و ساز و کارها در سال ۱۴۰۰ 
به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو ۵ طرح 
توسعه،  پروژه  ۸هزارو۱۴۲  قالب  در  کشور  برق  توزیع 
احداث، اصالح و بهینه سازی شبکه برق در ۳۱ استان 

به طور همزمان افتتاح شد.
به گــزارش اتفاقیه بــرای تکمیل و بهــره برداری از 
این پروژه ها که در هفت شــرکت توزیع برق شــامل 
مازندران، غرب مازندران، گلســتان، گیالن، ســمنان، 
خراسان رضوی و شــمالی اجرا شده، حدود چهار هزار 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت برق خراسان شمالی در این مراسم 
اظهارکرد: ۴۷۰ پروژه بــا اعتبار ۳۹۷ میلیارد تومان به 

بهره برداری رسیده اند.
علیرضا صبوری در ادامه با اشاره به اینکه پروژه خاص 
خراســان شــمالی که طی امروز به بهره برداری می 
  LED رسد پروژه نصب بیش از ۴۱ هزار کیلومتر چراغ
متناسب با خیابان و معابر اســت، افزود: با اجرای این 
پروژه معادل یک نیــروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت ۲.۹ 

مگاوات برق صرفه جویی شده است.
صبوری تاکیدکرد: با اجــرای این پروژه ضمن ارتقای 
کیفیت، شاهد کاهش ۳۹درصدی انرژی در بخش معابر 
دراستان هستیم.وی ادامه داد: با نصب ۴۱ هزار دستگاه 
چراغ LED ســهم مصرف برق از ۴.۱۵ درصد به ۲.۵ 
درصد کاهش یافت که به معنای آن اســت که ساالنه 

۱۵۲ میلیارد ریال صرفه جویی ریالی شده است.

مدیرعامل شرکت برق خراسان شمالی بیان کرد: میزان 
اعتبار هزینه شــده برای نصب چــراغ های مذکور ۲۹ 
میلیارد تومان بوده که این اعتبار طی حدود دو سال به 

شرکت برق بازگشت خواهد خورد.
وی افزود: در خراسان شــمالی همزمان با این پویش 
طرح احداث ۶۰ کیلومتر شبکه توزیع،  نصب ۹۹ دستگاه 
پســت هوایی و زمینی با هدف تامین برق متقاضیان و 
افزایش ظرفیت شــبکه با حجم ســرمایه گذاری ۱۷۷ 
میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال،  اصالح و بهینه سازی ۵۰ 
کیلومتر شــبکه توزیع،  تقویت ۱۰ دستگاه پست توزیع 
در راســتای رشد و تاب آوری شبکه با اعتبار ۶۶ میلیارد 

و ۵۱۷ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
همچنین نصب و جایابی بهینه ۴۸ دســتگاه تجهیزات 

قطع کننده هوشمند شبکه فشار متوسط برای افزایش 
قدرت مانور و اطمینان شــبکه توزیع فشــار با سرمایه 
گذاری ۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و  نصب ۴۱ هزار 

دستگاه چراغ خیابانی LED  با صرف اعتبار۲۹۷میلیارد 
ریال نیز به منظور ارتقای کیفیت روشنایی معابر شهری 

به بهره برداری رسید.

نماینده مردم شــیروان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در حالی خراســان شمالی یک درصد جمعیت 
کشور را به خود اختصاص داده است که ۲.۶ درصد 
بودجه محرومیت زدایی کشــور را از آن خود کرده و 

این خبر خوشی برای استان است.
علی جدی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شیروان، 
با اشاره به ساختار بودجه ریزی کشور به منظور رفع 
محرومیت در استان های کم برخوردار اظهار داشت: 
متاسفانه ســاختار بودجه ریزی در کشور در گذشته 
به نحوی بود که بیشــتر محرومیــت زا بود تا اینکه 

محرومیت زدا باشد.
وی افزود: متاســفانه در نقاطی که توسعه یافته بود 
معموال رقم های بیشــتری تخصیــص پیدا می کرد 
و اســتان هایی که در البــی و رایزنی قوی تر عمل 
می کردند عمال توســعه یافته می شدند و استان های 

محروم نیز محروم تر می شدند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به فعالیت مجلس فعلی در مورد بحث تصویب 
بودجه خاطرنشان کرد: در ســال جاری ۱۹ هزار و 
۵۰۰ میلیــارد تومان اعتبار به منظور رفع محرومیت 
اســتان های کم برخوردار در سطح کشور به همراه 
برش اســتانی آن تصویب شــد که ســهم استان 
خراسان شمالی از این رقم ۴۸۷ میلیارد تومان است.

نایــب رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه ۲.۶ درصد بودجه 
رفع محرومیت کشور به خراسان شمالی تعلق گرفته 
اســت اظهار داشــت: در حالی خراسان شمالی یک 
درصد جمعیت کشــور را به خود اختصاص داده که 
۲.۶ درصد بودجه محرومیت زدایی کشــور را از آن 
خود کرده و این خبر خوشــی برای خراسان شمالی 

است.
وی در ادامــه از تخصیــص بودجــه آبرســانی به 

روســتاهای خراســان شــمالی خبــر داد و در این 
رابطه گفت: تــا پیش از این بودجه آب روســتایی 
و مجتمع هــای آبرســانی در کشــور متمرکز بود و 
اســتان های قوی با رایزنی و البی سهم بیشتری را 
از بودجه آب روســتایی در کشور به خود اختصاص 

می دادند.
نماینده مردم شــیروان در مجلس شورای اسالمی 
با بیــان اینکه ســهم خراسان شــمالی از اعتبارات 
آبرســانی به روســتاهای محروم در ســطح کشور 
۲۲۰ میلیارد تومان اســت افزود: مجلس فعلی برای 
نخستین بار متناسب با شــاخص های دسترسی به 
آب و محرومیت های آبی بودجه را برای استان های 
محروم در سطح کشور در نظر گرفته است که سهم 
خراســان شــمالی از این بودجه ۲۲۰ میلیارد تومان 
اســت که این رقم در مقایســه با سال های گذشته 

تقریبًا دو و نیم برابر شده است.

معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی 
خراسان شــمالی گفت: هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال غرامت در قالب  ۳۳۴ درخواســت به کشاورزان 
خسارت دیده اســتان از ابتدای ســال زراعی جاری 

تاکنون پرداخت شده است.
محمدعلی حســین پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
مجموع غرامت پرداخت شــده سال زراعی گذشته را 

۱۷۰ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال دانست.
وی با بیان اینکه تمامی غرامت های کشاورزان بیمه 
گذار استان در سال زراعی گذشته پرداخت شده است 
افزود: در این ســال ۱۱ هزار و ۶۵۱ فقره درخواست 
کشاورزان خسارت دیده از حادثه های طبیعی استان 

بررسی شده است. 
وی درباره اقدامات صندوق بیمه کشاورزی استان در 
ســال زراعی جاری اظهار داشــت: در این بازه زمانی  
۲۱۹ هزار راس دام استان زیر پوشش بیمه قرار گرفته 
است که این رقم نســبت به مدت مشابه پارسال ۴۴ 
درصد رشد دارد.معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب 
بانک کشاورزی خراسان شمالی افزود: بیمه طیور هم 
با پنج درصد رشــد نسبت به سال زراعی قبل، به پنج 

میلیون و ۲۸۱ هزار قطعه رسیده است.
حســین پور اظهار داشت: سال زراعی جاری ۵۶ هزار 
و ۹۷۰ هکتار عرصه زراعی استان بیمه شده است که 
این رقم نســبت به مدت مشابه سال زراعی قبل ۲۳ 

درصد رشد دارد.
وی گفــت: باغداران هم ۱۲ هزار و ۷۸۰ هکتار از باغ 
های خود را زیر پوشش بیمه برده اند که این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال زراعی قبل هشت درصد 

کاهش دارد.
حسین پور خاطرنشــان کرد: در مجموع میزان اقبال 
کشاورزان استان در زیربخش های مختلف ۱۵ درصد 

نسبت به سال زراعی قبل رشد دارد.
معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی 
خراسان شمالی گفت: اکنون میزان نفوذ بیمه در حوزه 
زراعــت ۲۰ درصد، در حوزه باغ ۲۷ درصد و در حوزه 

دام حدود ۱۰ درصد است.

مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی خراسان 
شــمالی ازپلمب ۹ تاالر و اغذیه فروشــی و انهدام 
۲۰۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در استان در نوروز 

۱۴۰۰ خبر داد. 
علیرضــا نوروزیان در گفتگو بــا خبرنگار عصراترک 
با اشــاره به اینکه از ابتدای نوروز ۱۴۰۰ تا پانزدهم 
فروردیــن، هفــت هــزار و ۴۸۷ مورد بازرســی از 
واحدهای استان انجام شــد، گفت: به دلیل رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشــتی ۲۷ مورد به مراجع 

قضایی ارجاع و ۹ مورد پلمب شدند.

مدیر سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ تا روز ۱۵ فروردین ماه تعداد هفت هزار و 
۴۸۷ مورد بازرسی از رعایت پروتکل های بهداشتی 

در سطح استان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: براســاس بازرسی های صورت گرفته 
۲۷ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شــد و ۹ مورد 
شــامل تاالرهای پذیرایی، اغذیه فروشی ها و گیم 
نت ها به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی 

پلمب شدند.

نوروزیان با اشــاره به اینکه در ایــن مدت به ۱۲۰ 
شــکایت مردمی با موضوع رعایت نکــردن موارد 
بهداشتی رسیدگی شد، اضافه کرد: همچنین دو هزار 
و ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاســد و تاریخ مصرف 

گذشته نیز کشف و منهدم شد.
این مقام مســئول خاطرنشان کرد: همچنین در بازه 
زمانی ذکر شــده ۴۸۸ مورد گشت مشترک با حضور 
بازرســان سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات، 
میراث فرهنگی و اماکن استان خراسان شمالی انجام 

شده است.

مدیرکل کتابخانه های اســتان خراسان شمالی گفت: 
کتابخانه مرکزی شهرســتان شــیروان در خراســان 
شــمالی با هزینه کرد ۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

آماده بهره برداری شد.
علی محمد جهانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: عملیات ســاخت این کتابخانه با زیربنای دو 
هزار و ۸۰۰ متر مربع از سال ۹۰ در بوستان کوثر این 

شهر آغاز شد و در ســال جاری تکمیل و آماده بهره 
برداری است.

جهانی گفت: این کتابخانه با مشارکت نهاد کتابخانه 
های عمومی کشور و  شهرداری شیروان با اعتبار ۷۲ 
میلیارد و ۵۰۰ ریال ایجاد شد که از مجموع این میزان 
اعتبــارات ۲۴ میلیارد ریال آن از محل ســفر رهبری 
به این اســتان، ۴۲ میلیارد ریال از محل بودجه نهاد 

کتابخانــه عمومی و ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز 
از محل تملک استانی تامین شد.

وی افزود: کتابخانه مرکزی شــیروان شامل مخزن با 
ظرفیــت ۱۰۰ هزار جلد کتــاب، آمفی تئاتر، پژوهش 
سرا، سالن های مطالعه ویژه و معمولی با ظرفیت ۳۰۰ 
نفر، بخش نشــریات، اتاق کنفرانــس، بخش مرجع، 

نابینایان و کودکان است.

معــاون توســعه ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
خراســان شــمالی گفت: تاکنون باشگاه های ورزشی 
اســتان بــا نامنویســی در ســامانه کارا، ۲۲ میلیارد 
ریــال تســهیالت حمایتــی دولــت بــرای کاهش 
 زیان های ناشــی از شــیوع ویروس کرونــا دریافت 

کرده اند.
محمد بروحی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این 
میزان تســهیالت به ۱۵۱ نفــر در قالب ۱۳۷ پرونده 

پرداخت شده است.
وی بــا بیــان اینکه میزان درخواســت تســهیالت 
کرونایی مجموعه های ورزشــی استان به ۴۹ میلیارد 
ریال رسیده است، اظهار داشــت: طبق دستورالعمل 
ســتاد ملی کرونا میزان این وام هــا به ازای هر فرد 
۱۶۰میلیــون ریال و بــرای مجموعه بزرگ )از لحاظ 
پرسنل( این میزان تا چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال 

متغیر است.

بروحی با اشــاره به فعالیت ۲۰۰ باشــگاه ورزشــی 
خصوصی در اســتان، یادآور شــد: اگرچه بیشتر این 
باشگاه ها در اماکن اســتیجاری مشغول فعالیت بوده 
و در مــدت تعطیلــی ناچار به پرداخــت اجاره بهای 
مکان هــای در اختیار خود بوده اند امــا این اداره کل 
نســبت به معافیت حق اجاره سالن های دولتی اقدام 
کرده و در مدت تعطیلی اجباری به علت شیوع کرونا 

اجاره ای دریافت نکرده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: 
در بخش کشاورزی استان خراسان شمالی یک هزار 
و ۱۰۰ طرح صنعتی وجود دارد که اکنون ۲۲۰ طرح از 
این تعداد راکد بوده و یا در وضعیت نیمه فعال درآمده 

است.
عبداهلل یوسفی در گفتگو با عصراترک اظهار داشت: با 
توجه بــه ارزیابی صورت گرفته، مهمترین دلیل رکود 

فعالیت صنایع حوزه کشــاروزی ناتوانی آنان در تامین 
سرمایه در گردش شناخته شده است.

وی با اشــاره به اینکه ۳۳ واحــد صنعتی دچار رکود 
در اســتان به منظــور کمک به راه انــدازی مجدد و 
برخورداری از اعتبارات جهش تولید به بانک ها معرفی 
شــده اند، گفت: در بخش کشــاورزی استان خراسان 
شمالی هزار و ۱۰۰ طرح صنعتی وجود دارد که اکنون 

۲۲۰ طــرح از این تعداد راکد بــوده و یا در وضعیت 
نیمه فعال هستند.

یوســفی اضافه کرد:  اعتبار درخواســتی برای فعال 
سازی ۳۳ طرح راکد اســتان ۴۵۰ میلیارد ریال پیش 
بینی شده است که مقرر شده ۵۰ میلیارد ریال از این 
رقم به صــورت یارانه چهار درصــدی به متقاضیان 

پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار خراسان 
شــمالی گفت: اختیارات پرداخت تسهیالت توسط 
بانک های عامل اســتان باید تــا پنج برابر افزایش 
یابد تا مشکالت این حوزه سرمایه گذاران به حداقل 

برسد.
 به گــزارش اتفاقیه، محمود قنبری در نخســتین 
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در 
ســالجاری افزود: برای موفقیت در تحقق شعارسال 
بایــد موانع موجود بر ســر راه ســرمایه گذاران را 
شناسایی کنیم و در راســتای حل آن قدم برداریم. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از موانع موجود اشکال در 
برخی قوانین و مقررات هاست که باید اصالح شود. 
قنبری محدود بودن اختیــارات بانک ها را یکی از 
این موانع دانســت و تصریح کــرد: اختیارات بانک 
های کشور بسیار محدود است و تاکنون سطح این 
اختیارات تغییری نکرده در حالیکه باید پاسخ سرمایه 

گذار در کوتاه ترین زمان ممکن داده شود.
 وی اظهار داشت: پروژه های مهمی در سطح استان 
وجود دارد که به دلیل محدودیت در اختیارات معطل 
مانده که باید در سطح ملی مورد پیگیری جدی قرار 
گیرد. قنبری همچنین از سازمان هایی همچون امور 
مالیاتی و تامین اجتماعی اســتان خواست تا پاسخ 
ســرمایه گذاران را در کوتاه ترین زمان ارائه دهند و 
اگر ســرمایه گذاری تخصص، تجربه و تعهد کاری 

دارد را ترغیب به ادامه کار کنند.
 وی مسئله تورم را یکی دیگر از موانع موجود بر سر 
راه ســرمایه گذار ذکرکرد و افزود: اگر پاسخ سرمایه 
گذار ســریع تر داده شود بدون شک منابع مالی وی 

برای ادامه کار کفایت خواهد کرد. 
ضعف آماری و نبود بانک اطالعاتی دقیق مشکل 

تولید 
دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

استان خراسان شــمالی نیز در این نشست نبود 
بانک اطالعاتی دقیق از تولید را مهمترین مشکل 
در حوزه ســرمایه گذاری بیان کــرد و خواهان 
تشــکیل بانک اطالعاتی قوی در حوزه تولید و 

نیازمندی ها شد.
بــه گزارش ایرنا ســعید پورآبادی نبود مشــوق 
ســرمایه گــذاری را مهمترین مانــع برای ورود 
کارآفرینان در این حوزه دانســت و اظهارداشت 
: ما هیچ وقت تشــویق را برای سرمایه گذار به 
عنــوان یک اصل مهم در نظــر نگرفته ایم و تا 
مقدار زیادی تنبیــه را در این حوزه مدنظر داریم 
و سعی می کنیم کمک به سرمایه گذار را با دید 

منفی بررسی می کنیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
اســتان خراسان شمالی افزود : باید دستگاه های 
ذیربط در ســال جدید  در کنار بخش خصوصی 
بیشــتر دیده شــوند و تمامی مدیرانی که عضو 
شــورای گفت و گوی دولت هستند در جلسات 

فعالیت مستمری داشته باشند.
رییــس اتاق بازرگانی خراســان شــمالی افزود: 
امســال باید در بخش تولید به صورت سلیقه ای 
عمل نکنیم و تولید کننده واقعی را حمایت کنیم 
و میدان را بــرای بخش خصوصی هموار و نگاه 

استانی به این حوزه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مشــکالت بخــش بین الملل 
عرصه تولید اســتان نیز باید برطرف شود، گفت: 
انگور و زعفران محصوالت پربازده ای در استان 
ما محسوب می شود که تاکنون نتوانسته ایم به 

کشورهای همجوار صادر کنیم.
پورآبادی در ادامه افزود: اگر امســال هم به روال 
ســال های گذشــته پیش رویم، نمی توانیم به 

نتیجه ای درست در تولید دست یابیم.

معاون بازرســی و حمایت از مصرف کننده سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: چهار 
هزار و ۴۴۶ فقره تخلف اقتصادی ســال گذشته در 
اســتان مورد بررسی قرار گرفت که ارزش ریالی آن 
بیش از ۷۳ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال گزارش شده 

است. 
علی وفاخواه به خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: ســال 
گذشته سه هزار و ۸۱۶ فقره تخلف اقتصادی شامل 
ســه هزار و ۹۳۱ مورد پرونــده صنفی و ۱۵۸ فقره 

پرونده غیرصنفی در استان رسیدگی شده است.
وی افزود: پارسال بیش از ۷۴ هزار مورد بازرسی از 
نحوه عرضه محصوالت در بازار اســتان انجام شده 

است. 
وفاخواه انجام ۲ هزار و ۱۴۰ مورد گشــت مشترک 
از بازار اســتان را از دیگر اقدامات بازرسان در سال 

گذشــته دانســت و گفت: این میزان بازرسی منجر 
به تشــکیل و رسیدگی به بیش از هزار و ۸۰۰ فقره 

پرونده شد.
معاون بازرســی و حمایت از مصرف کننده سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان 
کــرد: ارزش ریالی این پرونده هــا هم بیش از ۱۸ 

میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال ثبت شده است.
وی گفت: ســال گذشــته انجام ۶ هزار و ۷۸ مورد 
بازرسی توسط بازرســان منجر به تشکیل ۹۶ فقره 

پرونده قاچاق در استان شده است.
معاون بازرســی و حمایت از مصرف کننده سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان شــمالی افزود: 
ارزش ریالــی تخلــف قاچــاق در اســتان بیــش 
 از ســه میلیــارد و ۱۹۳ میلیــون ریــال گــزارش

 شده است.

نماینده شــیروان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
رئیس مجلس به زودی به اســتان خراسان شمالی 
سفر خواهد کرد و تیم کارشناسان وی، درحال حاضر 
در استان خراسان شــمالی حضور دارند که مسائل 

موجود را بررسی کنند.
علی جدی در گفت وگو با خبرنگار فارس در بجنورد 
اظهار کــرد: زمان ســفر رئیس مجلس شــورای 
اسالمی به استان خراســان شمالی اعالم نشده اما 
طی جلسه ای که روز دوشنبه ۱۶ فروردین با حضور 
محمدباقر قالیباف و نمایندگان مردم خراسان شمالی 
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد جزئیات سفر 

بررسی و به زودی مشخص خواهد شد. 
وی ضمن اشــاره به حضور کارشناسان مجلس در 

استان خراسان شمالی بیان کرد: محور بررسی های 
این تیم کارشــناس، پیگیری مشــکالت و مسائل 
موجــود، انتخاب محل برگزاری جلســات وکیفیت 

بازدیدهای رئیس مجلس در استان است. 
نماینده ی مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: حضور این مقام مســؤول در خراســان 
شــمالی از جهت بازدید میدانی و دقیق از مشکالت 
منطقه بوده و برخی مدیران و مسؤوالن نیز در این 

بازدید همراهی خواهند کرد.
وی در ادامــه گفت: ترجیح بر این اســت که یک 
برنامه در خصوص رساندن مطالبات مردم به رئیس 
مجلس صورت گیرد اما هنوز در این حیطه به نتیجه 

دقیق و قطعی نرسیده ایم.

فرمانده انتظامی خراســان شــمالی از کشف ۱۰۳ 
کیلوگرم تریــاک در یک عملیات منســجم پلیس 
در بجنورد خبــر داد.به گزارش اتفاقیــه به نقل از 
پایگاه خبری پلیس خراسان شمالی، سردار علیرضا 
مظاهــری اظهار کرد: در ادامه مأموریت های مبارزه 
با مواد مخدر و تالش اطالعاتی و عملیاتی مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یکی از قاچاقچیان 

مواد مــورد رصــد اطالعاتی قــرار گرفت.فرمانده 
انتظامی خراســان شمالی با اشاره به اینکه مأموران 
در روند رسیدگی به این پرونده دریافتند که این فرد 
در منزل شخصی اش مقدار قابل توجهی مواد مخدر 
را نگهداری می کند، گفت: با هماهنگی مقام قضائی 
در بازرسی از منزل وی مقدار ۱۰۳ کیلوگرم تریاک 

کشف و متهم نیز دستگیر شد.

سهم استان خراسان شمالی در ردیف بودجه استان های محروم کشور 
افزایش یافت

بیش از 7میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان پرداخت شد

پلمب ۹ تاالر و اغذیه فروشی خراسان شمالی در نوروز ۱۴۰۰

کتابخانه مرکزی شیروان در خراسان شمالی آماده افتتاح شد

۲۲ میلیارد ریال تسهیالت کرونایی به باشگاه های استان پرداخت شد

راکد و نیمه فعال شدن ۲۲۰ طرح صنعتی کشاورزی در استان

معاون اقتصادی استاندار تاکید کرد؛

ضرورت افزایش اختیارات بانک های استان در 
پرداخت تسهیالت

بیش از ۴هزار فقره تخلف اقتصادی در خراسان 
شمالی بررسی شد

رئیس مجلس شورای اسالمی به خراسان شمالی 
سفر می کند

کشف ۱۰۳ کیلوگرم مواد مخدر در بجنورد
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سخنگوی دولت گفت: نشست وین که روز سه شنبه 
انجام شــد، فرصتی برای تبادل نظرات همه طرف 
ها درباره نحوه و زمانبندی بازگشــت به تعهدات در 

برجام است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایسنا ، در ابتدای نشست 
خبــری علی ربیعی در ارتباط بــا موضوع مذاکره با 
امریکا و برجام اظهار کرد: در تداوم همان کشاکش، 
امروز سه شنبه شاهد فصل تازه ای از روند شکست 
زورگویی و تجدید حیات برجام هستیم. همانطور که 
در اوج قلدری ها و فشارهای رژیم ترامپ پیش بینی 
می کردیم، ســرانجام آمریکا با ناامید شدن از مسیر 
اشتباه گذشــته، اعتراف می کند که فشار حداکثری 
شکســت خورده و چــاره ای جز احیــای برجام و 
بازگشت همه طرف ها به تعهدات شان وجود ندارد.

ســخنگوی دولت افزود: البته ما در ســرآغاز فرایند 
احیای برجام هســتیم و امروز هــم با اطمینان می 
گوییم که در آینده ای بســیار نزدیک دولت امریکا 
راهی به جز خاتمه دادن به رفتارهای قانون شــکن 
ندارد، تحریم های یکجانبه و ناقض توافق و مقررات 
بین المللی به پایان خواهد رســید. نشست وین که 
امروز انجام خواهد شد، فرصتی برای تبادل نظرات 
همه طرف ها درباره نحوه و زمانبندی بازگشــت به 

تعهدات در برجام است.
ربیعی تصریح کرد: موضع اصولی ما کاماًل روشــن 

اســت و توسط مذاکره کنندگان ما نیز تکرار خواهد 
شــد. همانطورکه بارها گفته شده، هیچ مذاکره ای 
میان نمایندگان ایران و آمریکا شکل نخواهد گرفت، 
اما آماده رساندن این پیام به اعضای برجام هستیم 
که در صورت لغو تحریم ها و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ 
جمهوری اسالمی ایران هم بطور متقابل آماده است 
که بعد از راســتی آزمایی انجام تعهدات طرف های 
دیگــر در کوتاه ترین زمان ممکن بــه انجام همه 

تعهدات خود بازگردد.
وی اظهــار کرد: امــروز من اعالم مــی کنم بنابر 
گزارش ســازمان انرژی اتمی، ما همواره در جهت 
گســترش صلح آمیز فعالیت های هســته ای بوده 
ایم و برخالف تصور بدخواهان ایران و نیز معتقدان 
بی اطالع در داخل، امــروز نه تنها از ظرفیت های 
تکنولوژیکی ما کاسته نشــده است بلکه گام های 
بلندتری در گســترش فعالیت با اطمینان بخشی از 
صلح آمیز بودن را برداشــته ایم. تاکنون ۶ زنجیره 
کامل IR۲M در نظنز نصب شــده است. دو زنجیره 
کامــل IR۴ و یک زنجیره کامل IR۶ نصب شــده 
اســت. ظرفیت SWU )سو( نصب شــده در حال 
حاضر SWU ۱۶۵۰۰ می باشد، در صورتیکه حداکثر 

SWU تولیدی قبل از برجام SWU ۱۳۰۰۰ بود.
ربیعی همچنین گفت: در زمینه مبارزه با کرونا هم از 
دنیا عقب نماندیم. ما در شــرایطی مبارزه با ویروس 

کرونا را آغاز کردیم که در مقایسه با سایر کشورهای 
جهان از هیچ فرصت برابــری برخوردار نبودیم. ما 
در یک جهــان نابرابر به مصاف با کووید ۱۹ رفتیم 
و امــروز با توجه به همه محدودیتها و مشــکالت، 

عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته ایم.
وی افزود: کادر درمان کشور ما فداکارتر از هر کشور 
دیگری، در میدان نبرد با کرونا ظاهر شد. در تامین 
لوازم بهداشتی از ماسک گرفته تا تجهیزات درمانی ، 

به حد خودکفایی و حتی صادرات رسیدیم.
ربیعی در ارتباط با تولید واکســن نیز گفت: در تولید 
واکســن کرونا هم جزو چند کشــور جهان هستیم 
کــه به دانش آن دســت یافته ایم؛ هــر چند موانع 
تحریمی نگذاشــتند تا سرعتمان در خرید واکسن و 
انجام فرایند واکسیناســیون طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده پیش بــرود. با این حال خدا را شــکر 
می کنیم و خوشــحالیم که امــروز ۸۰ درصد کادر 
درمان کشــورمان به رغم همه محدودیتها واکسینه 
شده اند و واکسیناسیون کرونا برای سایر افراد جامعه 
و گروه هــای پرخطــر نیز بر اســاس پروتکل های 
ارائه شــده وزارت بهداشــت، مرحله بــه مرحله در 
حال انجام شدن اســت. در جدیدترین تحول، اولین 
محموله واکســن تهیه شده از سازوکار کوواکس به 
تهران رسیده است و این روند با سرعت ادامه خواهد 

داشت.

پـی  در  اینکـه  بیـان  بـا  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
اقدامـات اخیـر دولـت، گوشـت مـرغ فـراوان وارد 
اسـتان تهـران شـده بـه طـوری کـه بـا مـازاد این 
کاال روبـه رو هسـتیم، گفـت: بـه زودی آرامـش بـه 

بـازار مـرغ سراسـر کشـور بـاز خواهـد گشـت.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از ایرنـا، »کاظـم 
خـاوازی« روز سه شـنبه در صحـن علنـی مجلس 
شـورای اسـالمی در تشـریح وضعیت فعالیت های 
وزارت جهـاد کشـاورزی در ماه هـای اخیر، ضمن 
عذرخواهـی از مـردم بـه نمایندگـی از دولـت بـه 
دلیـل اتفاقاتـی کـه بـازار محصوالت کشـاورزی 
طـی مـاه های اخیـر رخ داد، ابراز امیـدواری کرد: 
بـا تشـکیل قـرارگاه سـاماندهی، در یـک فرصت 
کوتـاه آرامـش را به بازار کل کشـور تعمیم دهیم.

انجـام شـده  اقدام هـای  براسـاس  اضافه کـرد:  وی 
روزانـه  اکنـون  کشـور،  مـرغ  سـاماندهی  قـرارگاه 
اسـتان  وارد  مـرغ  گوشـت  تـن   ۸۵۰ و  یک هـزار 
تهـران مـی شـود، در حالـی کـه پیـش از این حجم 
ورودی مـرغ بـه ایـن اسـتان ۴۰۰ تـن در روز بـود.

خـاوازی اظهـار داشـت: بـا توجـه به حجـم ورودی 
کنونی گوشـت مـرغ به اسـتان تهران، با مـازاد این 

کاال روبه رو هسـتیم.
تقلب شرکت های بسته بندی و صنوف، بازار را 

ملتهب کرد
اکنـون ۸۸۱  وزیـر جهـاد کشـاورزی تصریح کـرد: 
هـزار تن گوشـت قرمـز، ۱۱ میلیون تن شـیرخام، ۲ 
میلیـون و ۵۰۰ هـزار تـن گوشـت مـرغ، تخـم مرغ 
و عسـل در کشـور تولیـد شـده و مشـکلی در تولید 
محصـوالت پروتئینـی نداریـم، امـا اتفـاق نامیمونی 
در روزهـای گذشـته افتـاد کـه فضا را ملتهـب کرد.

وی اضافه کـرد: طبـق آمارهـای موجـود، از ابتـدای 
انـدازه  بـه  دوره ای  هیـچ  در  تاکنـون   ۹۹ سـال 
بهمن مـاه گذشـته جوجه ریـزی نداشـتیم و جوجـه 
کشـور  دامپزشـکی  سـازمان  توسـط  هـم  ریـزی 
ازای هـر  و بیمـه تحـت کنتـرل اسـت، زیـرا بـه 
جوجه ریـزی بایـد بیمـه انجام شـود و افـراد ناظری 

هسـتند کـه ایـن کار را انجـام می دهنـد.
مـا،  میدانـی  اطالعـات  براسـاس  گفـت:  خـاوازی 
انحـراف از جوجه ریـزی ۱.۳ دهـم درصـد  میـزان 
اسـت بنابرایـن جوجه ریـزی و تولیـد گوشـت مـرغ 
بـه انـدازه کافی انجام شـده اسـت زیرا مـا در برخی 
دوره هـا ۹۰ میلیـون، ۱۰۰ میلیـون یـا ۱۱۰ میلیـون 
مشـکل  چنیـن  امـا  داشـتیم  جوجه ریـزی  قطعـه 

و التهابـی در بـازار گوشـت مـرغ کشـور را شـاهد 
یم. نبود

وزیـر جهاد کشـاورزی بـا بیان اینکـه مدیریت خرید 
گوشـت مـرغ توسـط مردم هـم کمکی به ایـن بازار 
ملتهـب نکـرد، افزود: پـس اتفاقات دیگـری در بازار 
افتـاد کـه منطبق بـا تولید نبـود، امروز آمـار احتکار 
و منجمـد کـردن گوشـت مـرغ را داریـم به طـوری 
بـه  روزانـه اش  نیـاز  تهرانـی کـه حداکثـر  کـه در 
گوشـت مـرغ یک هـزار و ۲۰۰ تن اسـت مشـخص 
شـد  فقـط نزدیـک یک هـزار تـن در سـه شـیفت 

بسـته بندی اتفـاق افتاده اسـت.
وی اظهـار داشـت: تقلب های بسـیار گسـترده ای در 
شـرکت های بسـته بندی و در سـطح صنـوف انجام 
شـده اسـت.خاوازی تصریـح کـرد: در ایـن زمینـه 
باالخـره دولـت تصمیـم گرفـت کارگروهـی را بـا 
مسـوولیت وزیـر جهاد کشـاورزی و همکاری سـایر 
دسـتگاه ها ایجـاد کنـد کـه در سـه روز کاری بـا 
هماهنگی اسـتانداران قیمت ها مناسـب شـده است.
رفع مشکل مرغ سه استان دیگر در دست پیگیری 

است
وی گفت: اکنون سـه اسـتان کهگیلویـه و بویر احمد، 
آذربایجان شـرقی و سیسـتان و بلوچسـتان با مشـکل 
کمبـود گوشـت مـرغ روبـه رو هسـتند کـه بـرای رفع 
ایـن معضـل  اسـتان های معینی تعریـف کردیم و این 

موضـوع در حال پیگیری اسـت.
 خودکفایی در کره 

وزیـر جهـاد کشـاورزی در بحـث تامیـن کـره کشـور 
افـزود: اتفـاق خوبـی که در سـال ۹۹ افتاد بـی نیازی 
از واردات کـره بـود، به طـوری کـه پیـش از ایـن ۴۵ 
تـا ۵۰ هـزار تـن کره به کشـور وارد می شـد کـه رفع 

. شد
وزارت جهاد کشاورزی فقط متولی تولید است 

وی گفـت: براسـاس تصمیم روسـای سـه قـوه، همه 
مسـوولیت هـا تجـارت در بخـش کشـاورزی از جمله 
صـادرات، واردات و تنظیم بـازار داخلی از وزارت جهاد 
کشـاورزی گرفتـه شـد و طبـق تبصـره یـک مصوبـه 
ذخایـر  و  بـازار  تنظیـم  مسـوولیت  وزیـران،  هیـات 
گوشـت  مـرغ،  گوشـت  چـون  کاالهایـی  راهبـردی 
قرمـز، روغـن، برنـج و گنـدم بـر عهـده وزارت جهـاد 

کشـاورزی نیسـت.
 توسعه دیمزارهای کشور و  افزایش ۳۰۰ هزارتنی 

تولیدات
وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: اکنـون بـه صورت 

نمونـه و پایلـوت در ۶ اسـتان و ۷۰ شهرسـتان در 
شـروع  را  بهره بـرداری  هکتـار  هـزار   ۷۴ سـطح 
کردیـم و پیش بینـی می شـود بـا تثبیـت اشـتغال 
و درآمدزایـی بیشـتر بـرای کشـاورزان در همیـن 
کشـاورزی  تولیـدات  بـه  تـن  هـزار   ۳۰۰ سـطح 
توسـعه  بـرای  خوبـی  نویـد  کـه  شـود  اضافـه 

اسـت.  دیمزارهـا 
 بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی

خـاوازی درباره تـراز تجاری بخش کشـاورزی نیز 
اظهـار داشـت: تـراز تجـاری بخش کشـاورزی در 
سـال زراعـی ۹۸ منفـی ۶ میلیـارد و ۷۶۷ میلیـون 
دالر بـود کـه در سـال زراعـی ۹۹ بـه منفـی ۲ 
میلیـارد و ۴۶۳ میلیـون دالر ارتقـا یافـت که همه 

این هـا بـه زحمـات کشـاورزان برمی گـردد. 
 ۳9۰ هزار تن سیب درختی در انبارها موجود است 
وی، وضعیـت تولیدات باغبانی را مناسـب دانسـت 
و گفـت: در سـیب درختـی هنـوز ۳۹۰ هـزار تن از 
تولیـدات مـا در انبارهـا موجود اسـت و  ۸۳۰ هزار 
تن سـیب درختی به کشـورهای هدف صادر شـد.

هـزار   ۲۷۵ اضافه کـرد:  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
تـن پرتغـال و ۶۴ هـزار تـن کیـوی در انبارهـا و 
نظـر  از  و  اسـت  موجـود  کشـور  سـردخانه های 
محصـوالت  سـایر  و  خرمـا  و  کشـمش  پسـته، 

داریـم. مناسـبی  وضعیـت 
 افزایش هزینه های تولید در قیمت نهایی محصول 

موثر است
خـاوازی با تاکیـد بر اینکه وزارت جهاد کشـاورزی 
مسـوول قیمـت محصـوالت کشـاورزی و تنظیـم 
بازار نیسـت، گفـت: بخـش کشـاورزی مانند همه 
بخش هـای دیگـر بخـش رقابتی و متاثـر از قیمت 
سـایر کاالهـا از جملـه نهاده هـا و عوامـل تولیـد 

است.
وی افـزود: میانگیـن دسـتمزد روزانـه نیـروی کار 
از سـال ۹۸ تـا سـال ۹۹ نزدیـک بـه ۴۹ درصـد 
و هزینه هـای حمـل و نقـل ۳۰ درصـد و خدمـات 
ماشـینی ۶۸ درصـد افزایـش یافتـه و همـه اینهـا 
در قیمـت نهایـی کـه کشـاورز کاالیـش را بایـد 

بفروشـد تاثیرگـذار اسـت.  
وزیـر جهـاد کشـاورزی خاطرنشـان کرد: در بخش 
کشـاورزی فقـط چهار نهـاده ذرت، کنجالـه، جو و 
سـویا ارز ۴۲۰۰ تومانـی دریافـت می کننـد و بقیـه 
نهاده هـای بخش کشـاورزی همگی بـا قیمت آزاد 

و متاثـر از اتفاقـات دیگر  اقتصاد کشـور هسـتند.

رئیس مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشــور می تواند در 
یک برنامه ۵ ساله به ثبات برسد، گفت: امروز در آغاز 
قرن و در گام دوم انقالب اســالمی باید برای تحقق 
کارآمدی دیــن در اداره جامعه به طــور جد تالش و 
مجاهــدت کنیم و درک صحیحــی از موقعیت امروز 

انقالب اسالمی داشته باشیم.
»محمدباقر قالیباف« در همایش سراســری کارکنان 
عقیدتی - سیاسی نیروی انتظامی بیان کرد: امروز اگر 
ما مســئوالن در هر جایگاه، ســلیقه و گرایش در این 
نظام اداری و اجرایی کشور هستیم یک رسالت داریم و 
آن این است که کارآمدی دین در اداره جامعه و زندگی 

مردم را به نمایش بگذاریم.
رئیس مجلس با بیان اینکه ما در گام دوم انقالب باید 
با همان باور به ایمان و مردم باوری حرکت کنیم، ادامه 
داد: ایران عزیزی که هر چقدر در عمق زمان به عقب 
برگردید موحد و خداپرســت بــودن یکی از خصیصه 
اصلی این مردم بوده اســت. با ورود اسالم همه جامعه 

ما عاشق به مکتب قران و اهل بیت علیه السالم شد.
وی گفــت: امروز در آغاز قــرن و در گام دوم انقالب 
اسالمی باید برای تحقق کارآمدی دین در اداره جامعه 
بــه طور جد تالش و مجاهدت کنیم و درک صحیحی 
از موقعیت امروز انقالب اسالمی داشته باشیم که بسیار 

خطیر است.
قالیباف تصریح کرد: امروز ما حتما مشکالتی در حوزه 
اجرایی داریم. اما این مشــکالت نباید ما را از قدرت و 
ارزش های انقالب اسالمی دور کند. البته که در جای 
خود موضوعات بسیار مهمی است که باید حل و فصل 

شود.
رئیس مجلس افزود: امروز اقتصاد کشــور می تواند در 
یک برنامه ۵ ساله به ثبات برسد به شرطی که به مردم 
ایمان و جوانان اعتماد داشته باشیم. مدیریت ما دارای 

مشکل است نه باور ها و اندیشه های ما.

وزیر نیرو گفت: بر اساس مصوبه ۳ سال قبل دولت، از 
ابتدای اردیبهشت هر سال، تعرفه آب و برق ۷ درصد 

افزایش می یابد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از تجارت نیوز، رضا اردکانیان 
در حاشیه جلســه هیئت دولت افزود: پیش بینی شده 
که در فصل بهار امسال هم، بارش ها به نسبت متوسط 

درازمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از اوایل 
مهر پارسال تا پایان شهریور امسال است اضافه کرد: 
یک سال است که نســبت متوسط بلندمدت بارش ها 
کاهش داشته به طوری که اگر بارش طبیعی در طول 
۱۲ مــاه را در مجموع ۲۵۰ میلی متــر فرض کنیم، 
امسال این مقدار حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلی متر کاهش 

داشته است.
اردکانیان ادامه داد: خوشــبختانه با اطالع از وضعیت 
کاهش بارندگی ها، برداشــت ها از مخازن ســدها به 

صورت دقیق انجام شــد، به شکلی که در حال حاضر 
حجم آب موجود در مخازن ســدهای کشور نسبت به 
پارسال فقط ۱۰ درصد کمتر است و این نشان می دهد 
که در ســال جاری با رعایت و صرفه جویی مردم در 
بخش کشاورزی و مصارف خانگی، تابستان را با آرامی 

پشت سر خواهیم گذاشت.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه 
سه ســال پیش دولت مبنی بر افزایش هفت درصدی 
تعرفه آب و برق در ابتدای اردیبهشــت هر سال اشاره 
و اضافه کرد: سال گذشته دولت مصوبه ای داشت که 
ایــن مصوبه با عنوان “برق امید” از اوایل آبان و “آب 

امید” از اوایل دی ماه اجرایی شد.
اردکانیان افزود: بر اســاس ایــن مصوبه، دولت برای 
افراد کم مصرف تخفیف ۱۰۰ درصدی در نظر گرفت 
و کســانی که تا یک سوم الگوی مصرف هستند، هم 
آب و هم برق آن ها شــامل تخفیــف ۱۰۰ درصدی 

می شود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
آغــاز پویش “هر هفته الف ب ایران” از ســه شــنبه 
۱۷ فروردیــن گفت: در اولین هفتــه بیش از ۳ هزار 
میلیارد تومان پروژه های صنعت برق سراسر کشور در 
شش منطقه شامل پســت های برق، خطوط انتقال و 

شبکه های مختلف توزیع افتتاح خواهد شد.
اردکانیان اضافه کــرد: فعالیت های این طرح تا پایان 
سال ادامه خواهد داشت، اما به طور مشخص تا پایان 
فعالیت دولت دوازدهم تعداد پنج ســد مخزنی، ســه 
تصفیــه خانه آب، پنج تصفیه خانه فاضالب، ۱۰ هزار 
هکتار شــبکه های اصلی آبیاری زهکشی، آبرسانی به 
بیش از ۲۰۰ هزار هموطن روســتایی به شکل پایدار 
افتتاح خواهد شد و سه نیروگاه حرارتی و هفت نیروگاه 
تجدیــد پذیر با ظرفیت حــدود ۵۰۰ مگاوات به بهره 

برداری خواهد رسید.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد 
گفت: ســند جامع همکاری ایران و چین در راســتای 
تامین منافع ملی و اهداف راهبردی کشــور تنظیم شد 
و قدرت چانــه زنی ایران را در مبــادالت بین المللی 

افزایش می دهد.
رئــوف رحیمی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود : 
در این ســند دو طرف ) ایران و چین( بر ســر کلیات 
همکاری با یکدیگر موافقت کردند و قراردادی به امضا 
نرســید، که ایران و یا حتی چین ملزم به انجام کاری 

باشند.
این اســتاد دانشــگاه  بجنورد اظهارداشت : این سند 
همــکاری  یک چارچــوب کالن دربــاره حوزه های 
همکاری اســت و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند 
تبدیل به پروژه های مشخص سازمان ها و بخش های 
مختلف با ارگان های چینی خواهد شد، روی کاغذ می 

آید.
رحیمی افــزود: چین دومین قدرت اقتصادی جهان در 
حال خیز به ســمت کسب جایگاه نخســت بوده و  با 
بســیاری از کشــورهای جهان قراردادهای بلند مدت 
اقتصادی منعقد کرده اســت، به خصوص که به عنوان 
اصلی ترین خریدار نفت ایران نقش مهمی در توســعه 

کشور ما ایفا کرده است.
وی خاطرنشان کرد : ایران در طول تاریخ در سیاست 
خارجی خود به دنبال نیروی سومی بود و این سیاست 
در برهه های حســاس سیاسی بسیاری از مشکالت را 
حل کرد و همواره ســعی شد  تا از این سیاست قدرت 

چانه زنی خود در برابر دیگر قدرت ها باال ببرد.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد  
در مــورد برخی انتقادات نســبت به این ســند جامع 

همکاری خاطرنشــان کرد: بر خالف برخی تصورات 
نادرســت نســبت به این ســند همکاری ، این اقدام 
منابع ملی دو جانبه به خصوص ایران را که در شرایط 
تحریم ظالمانه آمریکا قرار دارد و کشــورهای اروپایی 
نیز براســاس همین تحریم روابط اقتصادی خود را با 
کشــورمان محدود کردند، می تواند بیش از گذشــته 

منافع ملی ایران را تامین کند.
رئوفــی ایجــاد تعادل میــان بلوک شــرق و غرب و 
قرارداشــتن چیــن در زمره یکی از پنج کشــور عضو 
شــورای امنیت ســازمان ملل با برخــورداری از حق 
وتــو را از دیگر مزیت های این ســند جامع بیان کرد 
و اظهارداشت: سیاســت کنونی ایران مبتنی بر نوعی 

تعادل میان دو بلوک شــرق و غرب است و این سند 
جامع نیز در راستای همین سیاست جمهوری اسالمی 

به امضای دو کشور رسید.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد 
گفت: در حال حاضر  بســیاری از کشــورها  به خاطر 
تــرس از آمریــکا دارایی هــای ما  را بلوکــه کردند 
و  این در حالیســت که ما نیاز شــدید این دارایی ها 
برای ســرمایه گذاری در حوزه صادرات نفتی داریم و 
این ســند جامع همکاری می تواند کشــور چین را به 
عنوان یکی از قدرت هــای بزرگ اقتصادی در زمینه 
 سرمایه گذاری در این حوزه های نفت و صادرات نفتی 

ترغیب کند.

سخنگوی دولت:

در سرآغاز فرایند احیای برجام هستیم
عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از مردم؛

آرامش به بازار مرغ سراسر کشور باز می گردد

قالیباف: اقتصاد کشور می تواند در یک برنامه ۵ ساله به ثبات برسد

وزیر نیرو:

تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت 7 درصد گران می شود

سند همکاری ایران و چین در راستای تامین منافع ملی است 

خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی؛

منتظر اردیبهشت باشید
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه 
از ۳۰ هزار  بهره برداری  مراسم 
واحد مسکن محرومان گفت: هنوز برای 
گیری  تصمیم  امسال  اجاره  قراردادهای 

نشده است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از فارس ، وزیر 
راه و شهرســازی، روز گذشته)سه شنبه( 
در سخنرانی خود در مراسم بهره برداری 
از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومان ساخته 
شــده با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینــی، گفت: از این جهــت نام طرح 
ســاخت مسکن در کشــور طرح »اقدام 
ملی مســکن » نام گذاری شده است که 
نیازمند فراهم شدن یک عزم ملی در این 

زمینه هستیم.

وی ادامه داد: همانطور که دوستان اشاره 
کردند، رونق حوزه مسکن که مورد تأکید 
مقام معظم رهبری هم هست یک نیروی 
پیشران است که می تواند یک راهگشا در 
همــه حوزه ها از جمله تولید، اشــتغال و 
رفاه، منزلت اجتماعی و هم رشد خانواده 

باشد.
وزیر راه و شهرســازی افــزود: در حال 
حاضــر حدود  ۵۳۰ هــزار واحد در قالب 
طرح اقدام ملی مســکن شامل ۱۰ هزار 
پروژه در دســت ساخت داریم. بخشی از 
واحد های مســکونی مربوط به طرحی 
اســت کــه خود مــردم زمیــن تحویل 
گرفته اند و در حال ساخت آن به صورت 
فردی یا گروهی هستند. بخش دیگری از 

این پروژه ها مربوط به واحدهایی هستند 
که قرار است، به صورت مجتمع سازی به 
بهره برداری برســند و قالب سوم در این 
زمینه نیز پروژه های مشارکتی هستند که 

مربوط به دهک های باالتر است.
اســالمی گفت: ســتاد اجرایــی فرمان 
حضرت امام )ره( در ســاخت ۴۰۰ هزار 
واحد از طرح اقدام ملی مســکن با عهده 
دار شدن ساخت ۱۰۰ هزار واحد نقش به 

سزایی را ایفا می کند.
 اسالمی ادامه داد: طرح های مسکن ملی 
مردمی هســتند و خود مردم هزینه های 
آن را تأمیــن می کننــد، به همین خاطر 
الزم است که این پروژه ها به خاطر عدم 
پرداخت به موقع هزینه آن ها از ســوی 

مردم با تأخیر مواجه نشــوند؛ چرا که در 
صورت تأخیــر در پرداخت ها از ســوی 
مردم، قیمت تمام شده ساخت این واحد 
های مســکونی به خاطر باالرفتن قیمت 
مصالح افزایش خواهد یافت و این مسئله 
خیلی نگران کننده اســت. ما باید خیلی 
ســریع منابع را فراهم کنیم تا بتوانیم از 

این موضوع عبور کنیم.
اسالمی از مردم خواســت تا آورده خود 
را به حســاب بریزند تا پروژه ها بر اساس 

زمان بندی انجام شده پیش بروند. 
کــه  گفــت  و شهرســازی  راه  وزیــر 
اردیبهشــت ماه یــک افتتاح بــزرگ در 
سراســر کشــور برای طرح ملی مسکن 

خواهیم داشت.
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تکذیب نصب پرچم چین در جزیره قشم
فرماندار قشم با تکذیب خبر نصب پرچم چین بر فراز برج نوری اسکله محله دوحه 
جزیره قشم گفت: پرچم نصب شده بر فراز یکی از برج های نوری این جزیره، متعلق 
به باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران است. علیرضا نصری افزود: خبر نصب این پرچم 
در فضای مجازی با عنوان بر افراشته شدن پرچم چین در برخی نواحی جزیره قشم 
منتشر شده است که تکذیب می شود. وی افزود: تصویر منتشر شده مربوط به نصب 
پرچم باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران توسط هواداران این باشگاه ورزشی است و 
متاسفانه عده ای برای سوءاستفاده و تشویش اذهان آن را به عنوان نصب پرچم چین 

در قشم، انتشار داده اند.

دادستان کل کشور: هنوز درباره فیلتر کالب هاوس تصمیم گیری نشده
حجت االسالم محمدجعفر منتظری در آیین معارفه دادستان نظامی استان تهران در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی 
از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران را تایید می کنید یا خیر؟ گفت: بحث فیلترینگ 
تصویب  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کارگروه  در  را  دستگاه ها  برای  فیلترینگ  رفع  و 
کرده ایم. البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کرده ایم، دستگاه ها حسب 
مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعالم کنند تا بعداز اینکه نیازشان به کارگروه 
ما  بنابراین  افزود:  دادستان کل کشور  انجام شود.  کارهای الزم  دبیرخانه  در  رسید 
این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو هم به وزارت خانه ها و دستگاه های 
اما دستگاه ها مقداری  انجام شود، مقدماتش فراهم شده است  تا کار  مربوطه زدیم 
در انجام کار تاخیر دارند. حجت االسالم منتظری در پاسخ به این سوال که آیا فیلتر 
مساله  این  به  راجع  هنوز  گفت:  خیر؟  یا  دارد  قرار  کار  دستور  در  هاوس«  »کالب 
تصمیم گیری نشده است. وی درباره پرونده آذری جهرمی گفت: نتیجه این پرونده را 

از کسی که پرونده دستش است بپرسید.

عنابستانی دلیل و مدرکی ارائه نکرده
با  ارتباط  حجت االسالم شکراهلل بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در 
پرونده شکایت عنابستانی از سرباز راهور گفت: آقای عنابستانی هنوز دلیل و مدرکی 
بیاورند  دلیلی  اگر  و  نکردند  ارائه  داشته  قصوری  و  مشکل  سرباز  این که  بر  مبنی 
رسیدگی می کنیم. وی در رابطه با سرباز گیالنی و سوءاستفاده از این قضیه گفت: 
همه ما وظیفه داریم در چارچوب اخالق رفتار کنیم و مجموعه اسالم اصول دین، 

فروع دین و اخالق است و همه باید در قالب اخالق رفتار کنیم.

غرضی: برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام می کنم
محمد غرضی از تصمیم خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
خبرداد. وی با بیان اینکه از جوانی در فضای اداره کشور بودم و در دهه های ۲۰ تا ۴۰ 
و ۵۰ افتخار خدمت به کشور را داشتم، گفت: قطعا با هدف خدمت به کشور در موعد 
قانونی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام می کنم. محمد 
غرضی در انتخابات سال ۹۲ نیز کاندیدای پست ریاست جمهوری شده بود که در آن 

رقابت ها، ۴۴۶ هزار و ۱۵ رای آورد که یک درصد آرای اخذ شده بود.
فریدون مجلسی: ممکن است تفاهمی خارج از برجام صورت بگیرد

فریدون مجلسی در گفت وگو با »آزادی«: »با تاکیدهایی که سخنگوی وزارت خارجه 
کرده مبنی بر اینکه به هیچ وجه مذاکره ای با غیر از طرف های برجام صورت نخواهد 

گرفت، اصال مشخص نیست که تشکیل این کنفرانس برای چیست و به دنبال چه 
چیزی به وین رفته اند! آیا رفته اند که فقط به اعتراضات آنان از عملکرد ایران و تهدید 
فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی آنان گوش دهند!« وی افزود: »اکنون که بین 
دولت و حکومت این تفاهم ایجاد شده که برجام به درد نمی خورد، نمی دانم که برای 
به  اشاره  با  بین المللی  این کارشناس مسائل  به آن معطل چه هستند.«  پایان دادن 
ضدونقیض بودن مواضع اعالمی ایران، گفت: » در عین حال دیدیم که آقای صالحی 
برگزاری  می تواند  اظهارات  این  دلیل  بودند.  گفته  بن بست  از  برجام  شدن  خارج  از 
احتمالی جلسه  و تفاهمی خارج برجام باشد که به خاطر مواضع حیثیتی از پیش تعیین 
شده ایران اعالم نمی شود«. وی افزود: »در صورتی که چنین باشد و توافقی خارج از 
برجام صورت گرفته باشد، آمریکا باید لغو تحریم ها را اعالم کند و ایران اعالم کند که 

از اقدامات خود در راستای کاهش تعهدات برجامی برمی گردد.«

آخوندی: از نظر من وضع موجود تصادفی نیست
آخوندی با بیان اینکه »اصالح نظام بانکی چند صد هزار میلیارد تومان هزینه الزم 
دارد« گفت: اصالح این اقتصاد به این راحتی ها نیست و هزاران نفر در این موضوع 
ذینفع هستند. شوربختانه بخشی از آن ها ذی نفوذ هم هستند. تنها اتفاقی که می تواند 
نظر من وضع موجود  از  داد:  ادامه  است.وی  انتخاب ۱۴۰۰  را حل کند  این موضع 
تصادفی نیست و شرایط موجود نتیجه برآیند نیروهای ذی نفعان است. تصادفی این 
طوری نشده است. این وضع برآیند ناکارآمدی های عقیم و نازا است که در عین حال 
نیرومند هم هستند. آیا بابک زنجانی ها به صورت اتفاقی پدید می آیند؟ برای اینکه 
این اتفاقات عوض شود نیرویی از بیرون باید باشد و این چرخه ی ناسالم را به هم بزند. 
این نیرو فقط انتخابات است؛ آن هم انتخاباتی که هدفش این باشد که به سمت حفظ 

ایران برود و تعدل نیروهای موجود را به هم بریزد.

سردار کوثری: هیچ اختالفی در سپاه وجود ندارد
مشاور فرمانده کل سپاه گفت: کسانی که می خواهند وانمود کنند در سپاه اختالف 
وجود دارد باید گفت اصال چنین چیزی نیست.سردار کوثری، مشاور فرمانده کل سپاه، 
در گفت و گو با برنا در رابطه با حواشی اخیر پیرو ورود نظامی ها به انتخابات ریاست 
جمهوری و اظهارات سردار جوانی و وجود اختالف عنوان کرد: هیچ اختالفی نیست. 
در مصاحبه آقای جوانی موضوع به روشنی و شفافی بیان شده است و گفته شده همه 
باید در چهارچوب ضوابط قانونی کار را دنبال کنند.سردار کوثری تاکید کرد: کسانی 
که می خواهند وانمود کنند در سپاه اختالف وجود دارد باید گفت اصال چنین چیزی 
نیست.او ادامه داد: در مورد کاندیدا نظامی باید به چهارچوب قانونی این مساله نگاه 
کرد هر کسی که به ضوابط قانونی عمل کند می تواند، وارد انتخابات شود حال می 
خواهد نظامی باشد یا نه.سردار کوثری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند 
این مسئولیت ساده ای نیست و مسئولیت سنگینی است. کسی که در بعد سیاسی 
و یا در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توانمند است باید بتواند وضعیت را بهبود 
ببخشد. هر کسی که می آید باید خود را محک بزند و اگر احساس کرد که می تواند، 
آنگاه مردم تشخیص خواهند داد چه کسی انتخاب می شود.او با اشاره به منع امام 
باید  امام می گفتند چهارچوب قانون  انتخابات گفت:  از ورود نظامی به عرصه  )ره( 
رعایت شود، مقام معظم رهبری هم می گویند چهارچوب قانون. شورای نگهبان هم 
چهارچوب قانون را می نگرد و هر کسی که می خواهد برخالف این چهارچوب قانونی 

عمل کند باید با جدیت با او برخورد کرد.

فعال اصالح طلب: جدایی عارف از اصالحات کذب محض است
حسن رسولی درباره جدایی سفره محمدرضا عارف از اصالحات به نامه نیوز گفت: 
براساس قانون انتخابات تشکیل ستاد انتخاباتی به لحاظ موعد زمانی مربوط به دوره 
آزاد بودن تبلیغات انتخاباتی کاندیداهاست بنابراین راه اندازی ستادهای انتخاباتی تا 
قبل از رسیدگی و تعیین تکلیف صالحیت نامزدهای بالقوه غیرقانونی است.وی افزود: 
آقای دکتر عارف که مقّید و مصّر به رعایت قانون است با توجه به منع قانونی در 
هیچ استانی نسبت به راه اندازی ستاد انتخاباتی اقدام نکرده است. البته فراهم کردن 
مقدمات ورود به عرصه انتخابات به نحوی که نشانه ای از تبلیغات انتخاباتی در این 
تمهیدات وجود نداشته باشد از نظر قانونی بالمانع است و طبعا آقای دکتر عارف به 
انتخابات ریاست جمهوری امسال از حق و ظرفیت  بالقوه  از نامزدهای  عنوان یکی 
قانونی استفاده کرده و ما در پاره ای از استان ها مقدمات را فراهم کرده ایم.این فعال 
سیاسی نزدیک به محمدرضا عارف درباره جدایی او از سیدمحمد خاتمی اظهار کرد: 
اینکه می گویند آقای عارف راهش را از آقای خاتمی یا جریان اصالحات کذب محض 
است. من عضو جبهه اصالحات ایران هستیم و هم از قدیم االیام جزء دوستان و یاران 

نزدیک محمدرضا عارف بوده و هستم.

ضرغامی: شعار من، »فرصت زندگی« و راهبرد تحقق آن »زدن زیر میز« است
زندگی«  »فرصت  را  خود  انتخاباتی  اصلی  شعار  صداوسیما،  سازمان  اسبق  رئیس 
دانست و تصریح کرد: نان، مسکن و آزادی هم در کنار سایر مطالبات به حق مردم 
مورد تأکید است.سّید عّزت اهلل ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی طی مطلبی 
در صفحه شخصی خود در توییتر توضیحاتی را دباره شعار انتخاباتی خود، مطرح کرد.

ضرغامی در توییتی نوشت: »شعار ما فرصت زندگی است و زدن زیر میز از راهبردهای 
مهم تحقق آن.نان، مسکن و آزادی هم در کنار سایر مطالبات به حق مردم مورد تأکید 
است. نگران بازگشت حرف های خوِب به سرقت رفته! نباشیم. مردم منتظر عمل به 

آن ها هستند«.

فحاشی عناصر ضد انقالب به عراقچی در وین؛ تهاجم ناکام ماند
هنگام خروج عراقچی از محل مالقات در وین، یکی از عناصر ضدانقالب اقدام به 
فحاشی علیه وی کرد و قصد تهاجم به او را داشت که ناکام ماند.پیش از برگزاری 
کمیسیون مشترک برجام در ساعت ۱۴:۳۰ امروز، رایزنی های فشرده میان هیئت های 
مختلف در وین جریان دارد. عراقچی دیشب با رئیس هیأت چین و امروز با رئیس 
هیئت روسیه دیدار داشت.عراقچی همچنین ساعت ۱۰ امروز با آقای »انریکه مورا« 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک دیدار کرده و آخرین ترتیبات 
دیدار و هنگام خروج  این  از  را مرور کرد.بعد  برگزاری کمیسیون  به  اجرایی مربوط 
عراقچی از محل مالقات، یکی از عناصر ضد انقالب اقدام به فحاشی علیه وی کرد و 
قصد تهاجم به او را داشت که ناکام ماند.منافقین و دیگر عناصر ضدانقالب امروز در 
وین در اعتراض به مذاکرات در مقابل هتل محل برگزاری کمیسیون مشترک تجمع 
ایران در وین هشدارهای الزم را به پلیس اتریش نسبت به حفظ  کرده اند. سفارت 

امنیت مذاکره کنندگان کشورمان داده است.

نیکزاد: صاحب خانه شدن از راه حالل در کالنشهرها تقریبا نشدنی است
نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی گفت: دولت و مجلس باید برای خانه 

دار شدن مردم تالش کنند.علی نیکزاد در مراسم آغاز عملیات ساخت ۱۲۰ هزار 
واحد مسکن برکت و بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومین توسط ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گفت: مسکن اثرگذاری قابل توجهی در بحث 
اقتصاد، تشکیل خانواده و اشتغال دارد.وی با بیان این که مسکن بهترین حلقه 
برای خنثی کردن تحریم های ظالمانه است اظهار داشت: وقتی مسکن در کشور 
فعال می شود صنعت فعال می شود پس با فعال شدن ساخت مسکن باید به 
صنعت کمک کنیم.نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: این که در کالن شهرها 
از راه حالل صاحب خانه شویم تقریبا نشدنی است پس دولت و مجلس برای این 
موضوع باید کاری انجام دهندوی اظهار داشت: کسانی که صاحب خانه می شوند 
تعلق و هویت پیدا می کنند خانه دار کردن ایرانیان به خصوص جوانان بسیار مهم 
است در این راستا عزم و برنامه ریزی برای ساخت مسکن در مجلس وجود دارد 

و باید برای جهش در تولید مسکن تالش کرد.

جعفرزاده: اصالح طلبان بهتر از الریجانی پیدا نمی کنند
در  اصالحات  جریان  برای  گزینه  بههترین  اینکه  بیان  با  مجلس  ادوار  نماینده 
تائید  انتخابات  برای  اصالح طلبان  گزینه های  گفت:  است،  الریجانی  انتخابات 
در  دهم  مجلس  نماینده  آبادی  ایمن  جعفرزاده  نمی شوند.غالمعلی  صالحیت 
هنوز  اظهارداشت:  کشور  انتخاباتی  و  سیاسی  فضای  ارزیابی  با  مهر  با  گفتگو 
فضای انتخابات گرم نیست و به هر دلیلی شخصیت ها در حال ارزیابی حضور یا 
عدم حضور خود در انتخابات هستند.جعفرزاده ادامه داد: در میان همه کاندیداهای 
موجود، معتقدم کسی که می تواند اداره کشور را بهتر از همه انجام دهد، آقای 
الریجانی است. هیچکس با تجربه تر، فهیم تر، توانمندتر و مسلط تر از الریجانی 
برای ریاست جمهوری وجود ندارد.جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه معتقدم اگر 
گروه های اصالح طلب و اعتدالی روی الریجانی ائتالف کنند، بسیار خوب است، 
گفت: آقای ظریف یک سیاستمدار است نه یک دولتمرد خوب و درست نیست 
داد:  ادامه  است.وی  گزینه  بهترین  نظر من الریجانی  به  وارد عرصه شود.  که 
دوستان اصالح طلب هم بدانند که گزینه هایشان نمی توانند برای انتخابات تأیید 
صالحیت شوند بنابراین طبیعی است که در انتخابات حضور نخواهند یافت، لذا 

بهترین گزینه برای این جریان الریجانی است

اصولگرایان در ماه های آتی، نسبت به هرگونه توافقی کارشکنی خواهند
گفتگویی  در  بین الملل  ارشد مسائل  تحلیلگر  و  دانشگاه  استاد  مهدی مطهرنیا، 
نباید  مسئله  این  در  داشت:   اظهار  مسئله،  این  مختلف  ابعاد  به  اشاره  ضمن 
توافقی  به هرگونه  نسبت  آتی،  ماه های  در  اصولگرایان  که  باشیم  داشته  تردید 
و  برجام  برابر  در  آن ها  به موضع  توجه  با  اینکه  کرد. ضمن  کارشکنی خواهند 
انقالبی نامیدن شان، چالش مهم آینده برای این طیف سیاسی، چالشی است که 
دولت اصولگرای بعدی با بحث برجام و هرگونه توافق یا مذاکره خواهد داشت.

وی در پایان نیز، تاکید داشت: بر فرض انعقاد توافق یا احیای برجام، بحث بعدی، 
مسئله برجام پالس خواهد بود که مسئله موشکی ایران، حضور در منطقه و مسئله 
حقوق بشر را در بر می گیرد. لذا بر همین اساس، با توجه به ادعای انقالبی بودن 
اصولگرایان و مشی مبارزه مطلق با آمریکا، مسئله برجام پالس می تواند شکاف 
بین نیروها و جریان های حاضر در این طیف سیاسی را تا مرز تنش های جدی 

به پیش ببرد.

میزخبر

عکس روز

روستای هدف گردشگری گلیان
و  ایـران  گردشـگری  نمونـه  از ۳۶۵روسـتای  یکـی  گلیـان  روسـتای 
همچنیـن جـزء ۳روسـتای نمونـه گردشـگری شهرسـتان شـیروان در 
خراسـان شـمالی هست.روسـتای گلیـان در ۲۳ کیلومتری جنوب شـهر 
شـیروان و در موقعیـت ریاضـی ۵۷ درجـه و۳۵ دقیقه طـول جغرافیایی 
و۳۷ درجـه و۱۴ دقیقـه عـرض شـمالی واقع شـده اسـت.که از طـرف 
شـمال بـه روسـتای مـأ باقـر و از طـرف جنوب به روسـتاي اسـتخری 
و بلقـان و از شـرق بـه زمینـه ای مزروعی فـاروج و از غرب به روسـتای 

برزلـی محـدود می گـردد.
ایـن روسـتا دارای آب وهـوای نیمه خشـک سـرد کوهسـتانی بـوده کـه 
منجـر بـه شـکل گیری حیات وحـش و طبیعـت زیبـا و دل انگیـزی در 
روسـتا شـده اسـت . در سـال ۸۵جمعیـت آن ۶۲۳ نفـر بـوده اسـت.

گویـش مـردم این روسـتا به دو صـورت کرمانجی و فارسـی هسـت.از 
صنایع دسـتی آن می تـوان بـه قالیبافـی اشـاره کرد.


