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هر بــار اخبار مذاکــرات وین نشــانه هایی از 
شــکل گیری یک توافق را بــه جامعه جهانی 
انتقال می دهد، شعله این سوال در ذهن فعاالن 
اقتصــادی کشــور از نو زبانه می کشــد که در 
صورت شــکل گیری توافق بین ایران و آمریکا، 
تجــارت بین المللی ایران شــاهد چه تحوالتی 

خواهد بود؟
متاســفانه در طول ســال های اخیر بخشی از 
سیاســیون و طیفی از فعــاالن اقتصادی، قطعا 
بــا انگیزه هــای خیرخواهانه، اما در اشــتباهی 
جدی، مروج و تئوری پرداز این تصویر شــده اند 
که اســتفاده شایســته از ظرفیت های تجارت 
بین المللی کشور، به رغم مخالفت و مانع تراشی 
آمریکا امکان پذیر اســت؛ گزاره ای که تناســب 
چندانی بــا واقعیت های جاری اقتصاد و تجارت 

ندارد.
این موضوع که ایاالت متحده آمریکا از گذشته 
تا به امــروز در برابر ایــران مرتکب ظلم های 
فاحش و خیانت ها و جنایت های متعددی شــده 
اســت و روحیه عزتمند و حقیقت جو و سلحشور 
ایرانیان مایل به ایســتادگی در برابر این ســتم 
و نامردمی اســت؛ امری کامال قابل درک است 
و احساسی مشــترک میان همه ایرانیان آگاه و 
میهن دوســت.اما این موضوع که آیا اصوال باید 
در این شــرایط به تفاهــم و توافقی حداقلی با 
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سرمقاله

ایاالت متحده آمریکا رســید و احیانا برای رسیدن به این 
توافــق و تفاهم باید چه هزینه ای پرداخت نیز، موضوعی 
تخصصی در امر سیاست است که اظهارنظر در مورد آن 

از دایره صالحیت صاحب این قلم بیرون است.
اما واقعیت میدانی در حــوزه اقتصاد و تجارت بین المللی 
این اســت که ایاالت متحده در طول 70 ســال گذشته 
صاحب موقعیتی اســتثنایی و تاریخــی در زنجیره ارزش 
اقتصاد جهانی شــده اســت و چشــم اندازی برای تغییر 
این شــرایط حداقل در یک تا دو دهه آتی نیز به چشــم 
نمی خــورد. ایاالت متحده آمریکا به صــورت همزمان، 
ثروتمندترین و پویاترین بازار مصرف جهان، مرکز ساختار 
تک قطبــی بازارهای مالی و پولی بین المللی و مرکز ثقل 

بازار بین المللی فناوری و سرمایه گذاری خطرپذیر است.
مزیت های راهبردی ناشــی از برهم نهی این سه موقعیت 
اســتثنایی، در کنار تحوالت ســاختارهای حقوقی مالیه 
و تجــارت بین الملل و امکانات منبعــث از ظرفیت های 
فناوری های اطالعــات و ارتباطات، همه و همه فضایی 
را ایجاد کرده اســت کــه در آن، در صورت پافشــاری 
ایاالت متحده بر قطع روابط تجاری کشــوری با مقیاس 
اقتصادی ایران با ســایر کشورهای جهان، استفاده کامل 
و شایســته از ظرفیت های تجارت بین المللی برای چنین 
کشوری، اگر نگوییم ناممکن، الاقل بسیار دشوار خواهد 

بود.
در واقع صرف نظر از اینکه سیاستگذاران کشور، چگونه در 
مورد حصول یا عدم حصول توافق تدبیر می کنند و در این 
زمینه چه تصمیمی را منطبق بر سیاست های کلی نظام، 
مصلحت درازمدت کشــور و سه اصل عزت و حکمت و 
مصلحت می بینند، از منظــر اقتصاد و تجارت می توان با 
تقریب خوبی گفت، دست کشیدن آمریکا از فشار مستمر 
بر جامعه جهانی برای قطع روابط تجاری با ایران، شــرط 
الزم برای بازگشــت شایسته ما به زنجیره ارزش اقتصاد 

بین المللی است.
این شرط الزم، اما به هیچ عنوان کافی نیست. بر سر راه 
بازگشت ایران به استفاده کامل و شایسته از ظرفیت های 
تجارت بین المللــی و نقش آفرینی موثر در زنجیره ارزش 
اقتصاد جهانی موانع بســیار جدی دیگری نیز وجود دارد. 
از مهم ترین این موانــع می توان به موضوع اتصال ایران 
به شبکه بانکی بین المللی اشــاره کرد؛ موضوعی که به 
درستی نام FATF را در اذهان تداعی می کند. هر چند در 
مورد FATF تذکر این نکته ضروری است که مسیر فنی 
و اجرایی شبکه بانکی کشور برای پیاده سازی توصیه ها و 
 FATF احراز استانداردها، اگر از مسیر سیاسی پیش روی
در کشور ما، طوالنی تر و پرپیچ و خم تر نباشد؛ کوتاه تر و 

ساده تر نیز نیست.
پس از موضوع دسترسی به شبکه بانکی بین المللی، ثبات 
و شفافیت رویه های تصمیم گیری در مورد اقتصاد سیاسی 
و تعرفه های تجارت بین المللی، زیرساخت های لجستیکی 
و فراهم کردن فضای کســب وکار برای تولید رقابت پذیر 
که زیربنای توســعه تجارت بین المللی محسوب می شود 
نیز از جمله موانعی هســتند که در مسیر بازیابی جایگاه 
کشــور در بازارهای بین المللی و زنجیــره ارزش اقتصاد 

جهانی قرار دارند.
با فرض اینکه در پی مذاکرات وین، ایران و ایاالت متحده 
به سطحی حداقلی از توافق دست پیدا کنند، حدس زدن 
این نکته چندان دشوار نیســت که تمرکز چنین توافقی 
احتماال بر تجارت محصوالتی اســت که در ســبد درآمد 
ارزی دولت سهم قابل مالحظه ای دارند؛ صنایعی همچون 
کانی های فلزی، فرآورده های نفتی و محصوالت صنایع 
ســنگین انرژی بر. در واقع اثر کوتاه مدت توافق، توســعه 
بخش هایی از تجارت بین المللی کشور است که مستقیما 
باعث افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی می شود. پس 
از این فاز، دوره ای سرنوشت ســاز در تعیین آینده تجارت 
بین المللی ایران آغاز می شــود که وابستگی مسیر آن به 
تصمیمات سیاســی، پیش بینی آن را براساس محاسبات 

اقتصادی دشوار می کند. 
در این میان یک پرسش دیگر هم مطرح است؛ در صورت 
بروز گشایش اولیه، آیا دولت بعدی با تکیه بر منابع ارزی 
به دســت آمده مسیر اصالح ســاختار اقتصادی کشور با 
هدف توســعه و تقویت صنایــع صادرات محور را خواهد 
پیمود؟ یا این منابع نیز صرف تعقیب سیاســت سرکوب 
ارزی برای تامین رفاه کوتاه مدت مردم خواهد شــد و در 
سال های آتی بهای آن را تمام جامعه، به ویژه اقشار کمتر 

برخوردار از کانال مالیات تورمی پرداخت خواهند کرد؟
اگر بخواهیم آینده را با توجه به گذشــته پیش بینی کنیم، 
الجرم باید نتیجه بگیریم، شکل گیری توافق میان ایران 
و آمریــکا در وین نیز، مانند بســیاری از فرصت هایی که 
در طول دو دهه گذشــته در زمین بازی اقتصاد کشــور 
ظهور کرده است، با بی توجهی بدنه بوروکراتیک به اصول 
و سیاست های بهبود مســتمرفضای کسب وکار و اقتصاد 
مقاومتی، تبدیل به تهدیدهایــی بزرگ تر در آینده ای نه 
چندان دور می شــوند و از آتش این توافق نیز آبی برای 

فعالیت های مولد صادرات محور کشور گرم نخواهد شد.
اما چه می توان کرد که آدمی به امید زنده اســت. وظیفه 
فعاالن و صاحب نظران اقتصاد و کســب وکار، تذکر مسیر 
اصولی استفاده از این فرصت ها، در چارچوب سیاست های 
اقتصــاد مقاومتی، برای ســاختن اقتصــادی درون زا و 
برون گراســت و باید امیدوار باشیم دولت بعدی شجاعت 
و مســوولیت پذیری و دانش و توانایی اجرایی کافی برای 
اتخاذ این تصمیمات دشــوار و هدایت اقتصاد کشــور به 
سمت توســعه و تقویت صنایع صادرات محور و استفاده 
کامل و شایســته از ظرفیت های تجارت بین المللی برای 

شکوفایی اقتصادی را دارد.   

وعده مرکز ملی فرش ایران برای بیمه 
قالیبافان خراسان شمالی عملی نشد

ــان  ــت خراس ــازمان صم ــرش س ــت اداره ف سرپرس
ــران  ــرش ای ــی ف ــز مل ــده مرک ــت: وع ــمالی گف ش
ــده  ــی نش ــتان عمل ــن اس ــان ای ــه قالیباف ــرای بیم ب

ــت. اس
ــرد: در  ــنا، اظهارک ــا ایس ــو ب ــت و گ ــی در گف ابراهیم
ــی  ــمالی ط ــان ش ــه خراس ــور ب ــس جمه ــفر رئی س
ــی  ــز مل ــا مرک ــه ای ب ــم نام ــته، تفاه ــال گذش دو س
فــرش ایــران مبنــی بــرای تحــت پوشــش بیمــه قــرار 
گرفتــن قالیبــاف هــای ایــن اســتان منعقــد شــد امــا 

ــی نشــده اســت. ــن وعــده عمل ــون ای تاکن
ــه اینکــه در حــال حاضــر ۲۶ هــزار  ــا اشــاره ب وی ب
ــی بافــی  و ۲۵۳ نفــر در ایــن اســتان دارای کارت قال

هســتند، افــزود: از ایــن تعــداد فقــط دو هــزار و 700 
ــرار  ــی ق ــن اجتماع ــه تامی ــش بیم ــت پوش ــر تح نف
ــد از  ــط ۱0 درص ــی فق ــه ابراهیم ــه گفت ــه اند.ب گرفت
ــه  ــش بیم ــت پوش ــمالی تح ــان ش ــان خراس قالیباف

ــه هســتند. ــد بیم ــی فاق هســتند و مابق
ــای  ــته ه ــن خواس ــی از مهمتری ــه داد: یک وی ادام
قالیبافــان ایــن اســتان ایــن اســت کــه تحــت پوشــش 
ــد و هــم اکنــون  بیمــه تامیــن اجتماعــی قــرار بگیرن
بیمــه یکــی از مشــکالت اصلــی ایــن تولیدکننــدگان 

اســت.
ــر  ــرمایه را از دیگ ــتن س ــئول نداش ــام مس ــن مق ای
مشــکالت قالیبافــان ایــن اســتان بیــان کــرد و گفــت: 

ایــن امــر موجــب شــده تــا شــخص قالــی بــاف بعــد 
ــا ارزان  ــود را ب ــول خ ــی، محص ــردن قال ــام ک از تم

ــه واســطه بفروشــد. ــن قیمــت ب تری
ــان  ــدی خراس ــای تولی ــرش ه ــرد: ف ــح ک وی تصری
ــدگان  شــمالی در ســایر اســتان هــا توســط صادرکنن
صــادر مــی شــود و عمــال محصــوالت ایــن اســتان 

ــام ســایر اســتان هــا صــادر مــی شــود. ــه ن ب
ــان  ــت خراس ــازمان صم ــرش س ــت اداره ف سرپرس
ــاال بــودن قیمــت مــواد اولیــه  شــمالی بیــان کــرد: ب
و نبــود ســرمایه از دیگــر مشــکالت اســت و همیــن 
امــر نیــز موجــب شــده تــا میــزان فــرش تولیــدی در 

ــد. ــز کاهــش یاب اســتان نی

تبلیغات نامزدهای شــوراهای اســالمی شهر و 
روستا از امروز بیستم خرداد ماه آغاز می شود .

بــه گزارش اتفاقیه، از امــروز تبلیغات نامزدهای 
شوراهای اسالمی شــهر و روستا ازبیستم خرداد 

ماه آغاز می شود .
دبیرستاد انتخابات استان گفت: بررسی صالحیت 

های نهایی نامزدهای شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا به پایان رســید و آگهی اسامی نامزدها از 
طریق بخشداریها و فرمانداریها به آنان اعالم شد 
.رجایی نیا افزود : دســتورالعملهای تبلیغاتی هم 
به نامزدها اعالم شــده تا براســاس آن از امروز 

تبلیغات خود را شروع کنند.

وی گفــت : نامزدها با رعایت کامل شــیوه نامه 
های بهداشتی مقابله با کرونا نشستهای تبلیغاتی 
خود را در فضــای باز و با ظرفیت ســی درصد 
برگزار نمایند.تبلیغات نامزدها از ســاعت 7 صبح 
امروزشروع می شــود و تا 7 صبح روز ۲۶ خرداد 

ادامه دارد.

مدیرعامل اتحادیه عشــایری خراسان شمالی گفت: 
طرح خرید تضمینی ۲00 هزار راس دام عشایر استان 
در راســتای اقدام حمایتی دولت از این تولیدکنندگان 

بزودی آغاز می شود. 
روح اهلل ارشــادی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دام 
مازاد عشایر استان هر ســاله از استان خارج می شد 
اما امســال قیمت دام زنده بســیار پایین است از این 
رو دولــت برای حمایت از ایــن تولیدکنندگان، خرید 

تضمینی را در دستور کار قرار داده است. 
وی با بیان اینکه عشــایر استان ۲00 هزار راس دام 
مــازاد دارند که باید از گله خارج و روانه بازار شــوند 
افــزود: آغاز اجرای این طرح در اســتان، هفته آینده 
اعالم شده است و دام پرواری و دام حذفی عشایر در 

این طرح به کشتارگاه فرستاده می شود. 
وی خاطرنشان کرد: قیمت خرید تضمینی دام سبک 
عشــایری به ازای هر کیلوگرم ۴۵0 هزار ریال است 
و عشــایر به ازای تحویل هر کیلوگرم دام زنده، سه 

کیلوگرم نهاده دامی دولتی دریافت می کنند. 
اتحادیه عشایری خراســان شمالی تاکید  مدیرعامل 
کرد: طرح خرید تضمینی دام زنده از عشــایر در سایر 
استان ها آغاز شده است، درخواست داریم تا این طرح 

هر چه زودتر اجرایی شود.
ارشادی با اشاره به پایین بودن قیمت دام زنده در بازار 
افزود: با توجه به کمبود نقدینگی عشــایر و سررسید 
انواع وام ها، انتظار می رود وجوه در کمترین زمان به 

عشایر پرداخت شود.

مدیرعامل اتحادیه عشــایری خراسان شمالی تصریح 
کرد: اکنون کاه به ازای هر کیلوگرم ۴0 هزار ریال، جو 

محلی ۶0 هزار و یونجه ۵0 هزار ریال است.
وی افزود: تولید کاه در ســال جاری نســبت به سال 
های گذشــته، به نصف کاهش یافته است از این رو 
بســیاری از استان ها خروج کاه را ممنوع اعالم کرده 

اند.
مدیرعامل پشــتیبانی امور دام خراســان شمالی هم 
درباره آغــاز طرح خرید تضمینی دام عشــایر گفت: 
زمان آغاز اجرای این طرح ۱7 خردادماه جاری اعالم 
شده است اما اجرای آن نیاز به مقدمات دارد که هنوز 
در اســتان مهیا نیست تالش داریم تا این طرح اواخر 

هفته آتی آغاز شود.

امور مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی  مدیر 
خراسان شمالی از فرسودگی ۳0 درصدی کمباین 

ها در این استان خبر داد.
بهشتی با اشاره به اینکه عمر مفید کمباین ها ۱۳ 
سال است، گفت: عمر ۳0 درصد از کمباین های 
این استان باالتر از ۱۳ سال است و اعتباری برای 

جایگزینی کمباین های کهنه وجود ندارد.
 وی تعداد کمباین های موجود در این اســتان را 

۱۸۵ دستگاه اعالم کرد.
بهشــتی ادامــه داد: یکی از مشــکالتی که در 
حــال حاضر وجود دارد آن اســت که در ســال 
های گذشــته موفق به ورود دستگاه های جدید 

همچون تراکتور و کمباین شــده ایم اما نتوانسته 
ایم دســتگاه های کهنه و فرسوده را از رده خارج 

کنیم.
وی اظهارکرد: در حقیقــت باید انگیزه ای برای 
کشــاورز و یا دارنده این دستگاه ها وجود داشته 
باشــد تا آن ها راغب به جایگزینی دستگاه های 

فرسوده خود کنند.
این مقام مسئول تاکیدکرد: باید تسهیالت با نرخ 
ســود کم به مالکان این دستگاه ها ارائه شود تا 
آن ها تمایل به خارج کردن آن ها داشــته باشند 
که طی این چند ســال اعتباری بــرای ارائه به 

متقاضیان وجود نداشته است.

وی در ارتباط با برداشــت گندم و جو در ســال 
جاری در این اســتان نیز بیــان کرد: حدود ۵۵0 
دســتگاه کمباین برای برداشت این محصوالت 
استفاده می شود و از آنجاییکه تولید امسال نسبت 
به سال گذشته کاهش یافته است بیشتر استفاده 

از کمباین های موجود در استان است.
بهشتی توضیح داد: در سال جاری از ۱۸۵ دستگاه 
کمباین موجود در اســتان اســتفاده خواهد شد و 
۳۴0 دستگاه نیز از ســایر استان ها برای کمک 

وارد استان می شوند.
وی گفت: این دســتگاه ها متعلق به استان های 
گلستان، مازندان، خراسان رضوی و فارس است.

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
گفت: در صورتیکه در روزهای آتی با افزایش دمای 
هوا، میزان مصرف برق اســتان از ســهمیه ۲۱۵ 
مگاواتی تعیین شــده برای استان عبور کند، استان 

دوباره با قطعی برق مواجه خواهد شد.
علیرضــا علیخانــی در گفــت و گو بــا خبرنگار 
عصراترک، اظهــار کرد: در ماه جاری، خراســان 
شــمالی همانند سایر اســتان ها، خاموشی برق را 
تجربه کرد که اوج مصرف برق در اســتان به ۲۴۸ 
مگاوات نیز رسید.علیخانی گفت: با توجه به اینکه 
طی چند روز اخیر، دمای هوای استان خنک تر شد، 
میزان مصرف برق اســتان از ۲۴0 مگاوات به ۲07 

مگاوات کاهش یافت.
وی بــا اعالم اینکــه وزارت نیرو میزان ســهمیه 
مصرف برق هفتگی هر استان را تعیین و اعالم می 
کند، عنوان کرد: ســهمیه سقف مصرف برق هفته 

جاری استان تا ۲۱۵ مگاوات تعیین شده است.
قائم مقام شــرکت توزیع نیروی برق استان گفت: 
از ۱9 خرداد ماه جاری تا یک شــنبه هفته آینده ) 
۲۳ خرداد ماه جاری( که دمای هوا افزایش خواهد 
یافت، پیش بینی می شــود که میزان مصرف برق 
در اســتان دوباره افزایش یابــد درصورتیکه میزان 
مصرف برق اســتان بیش از ۲۱۵ مگاوات بشــود، 

خاموشی برق در استان دوباره تکرار خواهد شد.
وی با اشــاره بــه اینکــه ادارات و بخش خانگی، 
مشــترکان پر مصرف برق استان هستند، خواستار 
شــد: مشترکان خانگی اســتان سیستم سرمایشی 
کولــر آبی خــود را بــر روی دور کند و سیســتم 
سرمایشی گازی و اســپیلت خود را بر روی دمای 
۲۵ درجه تنظیم کنند تا میزان مصرف برق اســتان 

در بخش خانگی مدیریت شود.
این مقام مسئول یادآور شد: برای مدیریت مصرف 

برق ادارات اســتان نیز با دســتور استاندار خراسان 
شمالی، ســاعت ادارات نیز به ساعت ۶:۳0 دقیقه 

صبح تا ۱۳:۳0 دقیقه بعد از ظهر تغییر یافت.
علیخانی در بخش دیگری از سخن خود به فعالیت 
دســتگاه های رمز ارز به منظور تولید ارز دیجیتال 
اشاره و اعالم کرد: در بهار جاری 7۶۴ دستگاه غیر 
مجاز رمز ارز در اســتان کشف شد که این دستگاه 
های غیر مجــاز ضبط و برای صاحبان آنها جریمه 
نقدی سنگین شامل محکومیت پرداخت نقدی سه 
هزار تومان به ازای هر کیلو وات ســاعت مصرف 

برق اعمال شد.
وی گفت: پیش بینی می شــود که با توجه به رشد 
بار مصرف برق در اســتان هنــوز دو هزار و ۵00 
دســتگاه غیر مجاز رمز ارز دیگر در استان فعالیت 
داشته باشند که با شناســایی آنها برق آنها قطع و 

جریمه سنگین نقدی برای آنها اعمال می شود.

تکمیــل چهارخطــه بجنــورد- جنــگل گلســتان ۴ 
هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد

ــه  ــای منطق ــعه راهه ــاخت و توس ــرکل س مدی
ــل  ــرای تکمی ــت: ب ــور گف ــرق کش ــمال ش ش
ــتان  ــگل گلس ــورد- جن ــور بجن ــه مح چهارخط
ــان  ــای خراس ــی راهه ــریان اصل ــوان ش ــه عن ب
شــمالی چهــار هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز 

ــت. اس
مهــدی نظریــان بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
داشــت: حــدود ۱۴۳ کیلومتــر از محــور بجنــورد- 
جنــگل گلســتان در حــوزه اســتحفاظی راه و 
ــرار دارد  شهرســازی اســتان خراســان شــمالی ق
کــه تاکنــون ۸7 درصــد از ایــن محــور تکمیــل و 

ــت. ــرار گرف ــک ق ــار ترافی ــر ب زی
وی اضافــه کــرد : هــم اکنــون ۳۶ کیلومتــر 
ــل  ــرای تکمی ــه ب ــد ک ــی مان ــن محــور باق از ای
بــا  اعتبــار  آن چهــار هــزار میلیــارد ریــال 
ــن  ــت و ای ــاز اس ــاری نی ــال ج ــی س ــرخ قیمت ن
درحالیســت کــه در بودجــه ســال جــاری صرفــا 

ــه  ــرای آن بودج ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــک ه ی
ــد. ــوب ش مص

بودجــه  تمــام  اگــر   : اظهارداشــت  نظریــان 
مصــوب ســال جــاری بــرای تکمیــل ایــن محــور 
ــل  ــد، حداق ــص یاب ــل تخصی ــه طــور کام ــز ب نی
ــن  ــا ای ــد ت ــد منتظــر مان چهــار ســال دیگــر بای
ــرای اســتان از لحــاظ زیرســاختی  ــه ب محــور ک

ــود. ــل ش ــادی دارد، تکمی ــت زی اهمی
ــرای  ــی ب ــارد ریال ــزار میلی ــرد ۱۱ ه ــه ک هزین

ــتان  ــگل گلس ــورد- جن ــور بجن مح
ــه  ــای منطق ــعه راهه ــاخت و توس ــرکل س مدی
ــرای  ــون ب ــت: تاکن ــور گف ــرق کش ــمال ش ش
بزرگــراه  دوم  بانــد  احــداث  اجــرای  طــرح 
بجنــورد- جنــگل گلســتان  افــزون بــر ۱0 هــزار 
ــا وجــود  ــه شــد و  ب ــال هزین ــارد ری و 700 میلی
تاخیــر در تامیــن اعتبــار پــروژه در ضلــع  غربــی 
ــتگاه  ــر ۲ دس ــه مشــتمل ب ــورد ک ــذر بجن کنارگ
ــیب  ــر ش ــدود ۲ کیلومت ــزرگ و ح ــای ب ــل ه پ

ــت. ــت اجراس ــد در دس ــز بلن ــا خاکری ــه ب راه

ــد دوم  ــر بان ــن ۶ کیلومت ــه وی همچنی ــه گفت ب
کــه  بدرانلــو  روســتای  محــدوده  در  محــور 
مشــتمل بــر پــل بــزرگ ۴۲ متــری بــر رودخانــه 
بدرانلــو بــا عرشــه فلــزی  نیــز در حــال اجــرای 

ــت. ــازی اس ــن س ــفالت و ایم ــات آس عملی
وی خاطرنشــان کــرد : محــور سراســری بهشــهر 
ــردد  ــورد- مشــهد یکــی از پرت ــرگان– بجن – گ
ــوب  ــور محس ــی کش ــای اصل ــور ه ــن مح تری
مــی شــود کــه از نظــر ترانزیــت بــار بــه شــمال 
شــرق کشــور و کشــورهای آســیای میانــه و هــم 
ــا)ع(  از  ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ــردد زوار ب ت

ــی برخــوردار اســت. ــت باالی اهمی
 نظریــان کمبــود اعتبــار و عــدم تخصیــص  
ــر و ســایر  ــی قی ــع بودجــه ، دیگــر گران ــه موق ب
فهرســت بهــاء اجــرای طــرح هــای راهســازی را 
دلیــل اصلــی عــدم تکمیــل چهــار خطــه محــور 
بجنــورد- جنــگل گلســتان طبــق برنامــه ریــزی 
تدوینــی کــه تــا ســال ۱۴00 اعــالم بــود، اعــالم 

کــرد.

معاون فنی و راههای روســتایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراســان شــمالی گفت: در 
تعطیالت اخیــر و در بازه زمانی ۱۳ تا ۱7 خردادماه 
امســال تردد ۱۶۳ هزار و ۴۸7 دستگاه وسیله نقلیه 

در جاده های استان ثبت شده است. 
علی ربانی اظهار داشــت: در این مدت شــمار تردد 
ورودی و خروجی در استان نسبت به مدت مشابه دو 

سال قبل ۵0 درصدکاهش داشته است.
وی افــزود: در این مــدت میزان تــردد ورودی و 
خروجی در محورهای استان نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۳0 درصد کاهش دارد. 
وی افزود:دربازه زمانی ۱۳تا۱7خردادماه ســالجاری 
ورود ۸۱ هزار و ۶77 دســتگاه خودرو به استان ثبت 
شــده است و ۸۱ هزار و ۸۱0  دستگاه خودرو نیز از 

استان خارج شده است.
معاون فنی وراههای روســتایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراســان شمالی به منظور 
هوشمندســازی کنترل ترددهای جاده ای در استان 
گفت: اکنون ۲۳ دســتگاه دوربین نظارت تصویری 
و ۲۲ دســتگاه دوربین ثبت تخلف سرعت فعال در 
سطح جاده های اســتان نصب شده است که تردد 
در جاده ها به وســیله این تجهیزات رصد و کنترل 

می شود.
معاون فنی وراههای روســتایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراســان شمالی خاطرنشان 
کرد: تردد وسایل نقلیه عبوری از استان به وسیله ۵۱ 
دستگاه ترددشــمار نصب شده در سطح جاده های 

استان مخابره   می شود.

رئیــس اداره ترافیک شــهرداری بجنورد گفت : 
تعویض ، نصب و بروز رســانی تابلوهای ترافیکی 

در مناطق مختلف شهر درحال انجام است.
جواد فیــروزه افزود: به منظور کنترل بیشــتر بر 
شرایط ترافیکی شهر ، کلیه عملیات انجام گرفته 
را در دو شــیفت عصر و شب برنامه ریزی و اجرا 
می شود تا مشکالت گره ترافیکی ناشی از انجام 

امور خدماتی بوجود نیاید.
 فیروزه ادامه داد : نصب سرعت گیر و تعویض و 
نوســازی آن در خیابان ۱7 شهریور درحال انجام 
اســت و تابلوهای جانپناه شــامل نصب در آیلند 
های بلوار شــهید امامی فر و تقاطع های شــهر 

تکمیل شد.
رنگ آمیزی تیرهای چراغ برق های ســطح شهر 
که مشــکالت دید درشب ایجاد می کرد و منجر 
به سوانح رانندگی می شد نیز شناسایی و درحال 

انجام است وتاکنون در خیابان علوی و مرتضوی 
– میدان کارگر تا خیابــان معصوم زاده – طول 
خیابان فردوسی تا میدان مادر و تقاطع باسکول به 
میدان خرمشــهر  کلیه تیربرق های طول خیابان 

رنگ آمیزی شدند.
به گفته این مسئول نصب استوانه های ترافیکی 
که حد و مرز پارک خودرو در خیابانها را مشخص 
می کند نیز در خیابان جمهوری و میدان بازرگانی 
کــه از ترافیک باالیی برخــوردار بودند نیز انجام 

گرفته است .
 فیــروزه عنوان داشــت: عملیات ایمن ســازی 
ترافیکی شــهر با توجه به ساماندهی به تابلوهای 
ترافیکی همچنان ادامه دارد و خط کشــی طولی 
و عرضــی خیابانها نیز به فراخور نیاز معابر در هر 
منطقه به موازات ســایر فعالیتهــای ترافیکی به 

انجام می رسانیم.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی گفت: پیشگیری از فرسایش خاک و سیل 
هــای ویرانگر، حفــظ منابع آب وخــاک و ذخایر 
ژنتیکی اســتان، ذخیره ســازی نزوالت آسمانی، 
پیشــگیری ومقابله بــا پدیده گردوغبــار و اثرات 
زیان بــار آن، ارتقاءبهــره وری از منابع، افزایش 
درآمد اشــتغالزایی، کاهش پدیده مهاجرت، جلب 
مشــارکت مردمی در ســازندگی وپایداری منابع، 
برقراری امنیت غذایی، فراهم آوری شــرایط اگرو 
اکو توریســتی از جمله مهــم ترین علل وضرورت 
توجه به توسعه باغات و گیاهان دارویی در اراضی 

مستعد شیبدار است.
محمدعلی شــریکیان افزود: بر اســاس مطالعات 
موجود توســعه باغات در اراضی شــیبدار یکی از 
مزیت های نسبی استان اســت و توسعه باغات و 

گیاهان دارویی در اراضی شــیبدار به عنوان یکی 
از برنامــه های اقتصــاد مقاومتی بــوده و بر این 
اساس اقدامات الزم از جمله برگزاری کالس های 
آموزشــی ترویجی ، ایجاد باغات الگویی با احداث 
ســامانه های آبگیر و تامین بخشــی از نهاده ها، 
نهال، نشــاء و مواد تکثیری مورد نیاز انجام شــده 
است.وی خاطرنشان کرد: توسعه باغات و گیاهان 
دارویی در اراضی شیبدار مستثنیات اشخاص و ملی 
اجرا می شود .مهندس شریکیان اضافه کرد: توسعه 
رویشگاه های گیاهان دارویی در عرصه های منابع 
طبیعی با گونه های ســازگار و بومــی نظیربادام 
،زرشک وحشــی،گل محمدی، باریجه، شیرخشت 
و ... با اهداف افزایش پوشــش گیاهی، پیشگیری 
از فرســایش خاک، توانمند سازی جوامع محلی و 

اشتغالزایی انجام شده است .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
گفت: بــا افزایش بیماران کرونا شــمار تخت های 
بیمارســتان های استان در ســال 99 به یک هزار و 

۴۳۱ تخت افزایش یافت.
قاســم بیانی اظهار کرد: با افزایــش بیماران کرونا 
شــمار تخت های بیمارستان های استان در سال 99 

به یک هزار و ۴۳۱ تخت افزایش یافت.
وی گفت: در سال 9۸ در بیمارستان های استان یک 
هزار و ۴0۳ تخت و در ســال 97 یک هزار و ۲9۱ 

تخت وجود داشت.

در سال گذشته تعداد تخت های ویژه فعال در استان 
به  ۱۳۳ تخت رسید و این در حالی است که در سال 
9۸ تعداد ۱0۳ تخت  و در ســال 97 تعداد 9۳ تخت 

ویژه فعال در استان وجود داشت.
گفتنی است که بیشــترین افزایش تخت به ترتیب 
مربــوط به بیمارســتان امام علی )ع(، بیمارســتان 
جواداالئمه جاجرم و بیمارســتان امام حســن )ع( 
بــوده که این افزایش تخت مربوط به افزایش تعداد 
بیماران در دوره همه گیری کرونا و افتتاح بخش های 

جدید در بیمارستان ها است.

معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان شــمالی گفت: این اداره کل ۱0۲ 
پایگاه اوقــات فراغت را به صــورت مجازی برای 
غنی ســازی اوقات فراغت تابســتانی دانش آموزان 

راه اندازی کرد.
محمد اکرامی اظهار داشــت: پیش بینی می شــود 
تابســتان امســال در این پایگاه ها بیش از ۳0 هزار 

دانش آموز را زیرپوشش قرار گیرند.
وی با اشــاره به اینکه برنامه های پایگاه های اوقات 
فراغت به علت شــرایط ناشــی از کرونا به صورت 
مجازی دنبال می شــود، گفت: کانون های فرهنگی 

اجتماعــی محلــه، دارالقــرآن و مــدارس قرآن، 
کانون های  اردوگاه ها،  تربیتی،  فرهنگی  کانون های 
ورزشی و پژوهش ســراهای خراسان شمالی، برای 
فعالیت فرهنگی، هنری دانش آموزان و غنی سازی 

اوقات فراغت تابستانی آنها، تولید محتوا می کنند.
وی بــا اعالم اینکه ثبت نــام در پایگاه های اوقات 
فراغت دانش آموزان تا ۱۵ خردادماه ادامه داشــت 
گفت: بعد از اتمام ثبت نام در سامانه همگام، کالس 

بندی ها در شبکه شاد آغاز می شود.
وی افزود: دانش آموزان باید تا اول تیرماه درسامانه 

همگام و در کالس های مورد نظر ثبت نام کنند.

آغاز ماراتن تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شوراها در استان

خرید تضمینی ۲۰۰هزار راس دام عشایر خراسان شمالی

فرسودگی ۳۰ درصد از کمباین های خراسان شمالی

احتمال قطعی برق با عبور از سهمیه ۲۱۵ مگاواتی در استان

احتمال قطعی برق با عبور از سهمیه ۲۱۵ مگاواتی در استان

ثبت بیش از ۱۶۳ هزار تردد در جاده های
 خراسان شمالی 

تابلوهای ترافیکی شهربجنورد ساماندهی می شود

توسعه باغات و گیاهان دارویی در اراضی شیبدار خراسان شمالی

افزایش شمار تخت های بیمارستان  خراسان شمالی

راه اندازی۱۰۲ پایگاه مجازی اوقات فراغت دانش آموزی در 
خراسان شمالی 

توزیع 800 تبلت بین دانش آموزان 
تحت پوشش کمیته امداد استان

مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی گفت: طی ســال 
تحصیلــی ۱۴00-۱۳99 بیش از ۸00 دســتگاه تبلت بین 

دانش آموزان نیازمند این استان توزیع شد.
الهــی راد افزود:حدود ۱۲ هــزار و ۳00 دانش آموز نیازمند 

استان تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی هستند.
وی بــا بیان اینکه برای این تبلت هــا بیش از دو میلیارد و 
۴00 میلیون تومان هزینه شده اســت، افزود: این تبلت ها 
با اولویت خانوار با ســه دانش آموز به بــاال و دانش آموزان 

کنکوری زیرپوشش کمیته امداد توزیع شده است.
وی تصریــح کرد: حدود دو هــزار دانش آموز محروم تحت 
حمایت این نهاد نیازمند گوشی هوشمند بودند که ۸00 مورد 

آن تهیه و بین آنان توزیع شد.

خبر
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امیر کرمانی، فعال شــدن گســل های اجتماعی به دلیل 
افزایش فقر و نابرابری، کاهش هزینه حذف ایران از اقتصاد 
جهانی و نحوه برخورد با منابع طبیعی ســه تهدید ایران در 

سال ۱۴00 هستند.
میهن عزیزمان ایران در حالی وارد ســال ۱۴00 شده که از 
طرفی موجودیت آن با سه تهدید بسیار جدی مواجه است و 
از طرف دیگر سه فرصت طالیی آن را در آستانه یک تحول 

اقتصادی بزرگ قرار داده است.
این سه تهدید عبارتند از:

۱-رشد منفی اقتصادی و تالطمات شدید اقتصاد کالن دهه 
گذشــته باعث افزایش فقر و نابرابری و کاهش سطح رفاه 
خانوار ایرانی نسبت به سطح رفاهش در سال های انتهای 
دهه 70 شمسی شده. این امر موجب فعال شدن بسیاری از 

گسل های اجتماعی در ایران شده است.
۲-افزایش شــدید تولید نفت آمریکا، روسیه و عراق در دو 
دهه اخیر، تشدید تحریم های ظالمانه    در دهه گذشته و رشد 
فزاینده سرانه مصرف انرژی در داخل، عمال ایران را به یک 
بازیگر کم اهمیت در بازار انرژی جهانی تبدیل کرده و باعث 
کاهش جدی هزینه حذف ایران از اقتصاد جهانی شده است.

۳- نحوه برخورد ما با منابع طبیعی و همزمانی آن با پدیده 
گرمایش جهانی و بحران های محیط زیســتی به خصوص 
مســاله آب و کیفیت هــوا تبدیل بــه جدی ترین بحران 

پیش روی سرزمین ایران در دهه پیش رو شده است.
امــا در کنار این تهدید ها ســه فرصــت  طالیی هم برای 
بازســازی اقتصاد ایران و ایجاد تحول در آن پیش روی ما 

است:
۱- طی دهه های گذشته نیروی انسانی ایرانی در داخل و 
خارج از کشور توسعه کیفی و کمی فراوانی داشته؛ به نوعی 
که از طرفی در حال حاضر نیروی انسانی متخصص داخل 
کشــور یکی از کم هزینه ترین نیروهای انسانی متخصص 
در ســطح جهان است و از طرف دیگر حجم وسیع نیروی 
متخصص ایرانی در خارج از کشور بهترین دروازه  برای ورود 
نیروی کار متخصص داخل ایران به اقتصاد جهانی است. 
تنها کافی است به تجربه دهه های گذشته کشورهای چین، 
هنــد و تایوان در زمینه تعامل نیروهای متخصص داخل و 
خارج از کشــور مراجعه کنیم تا به اهمیت این تعامل ها در 

انتقال تکنولوژی و رشد اقتصادی پی ببریم.
۲- رشــد سریع اقتصادی چین و هند در دهه اخیر موجب 
اهمیت دو چندان موقعیت ژئوپلیتیک ایران شــده اســت؛ 
به طوری که درصورت اســتفاده هوشــمند از این موقعیت، 
ایران می تواند نقش بسیار کلیدی را در برقراری تعادل جدید 
در اقتصاد جهانی ایفا کند و نه تنها یکی از تامین کنندگان 
اصلی انرژی این دو قطب اقتصادی باشد، بلکه نقش مهمی 

در تســهیل جریان کاال بین این دو قطب اقتصادی و اروپا 
داشته باشد. همچنین ایران می تواند از عوامل اصلی توسعه 
اقتصادی و تکمیل پروژه هایــی همچون ابتکار کمربند و 
جاده و کریدور شــمال-جنوب در منطقه آسیای مرکزی و 

خاور میانه باشد.
۳-افزایــش صادرات غیــر نفتی به خصــوص در صنایع 
پتروشــیمی و فوالد طی دو دهه گذشــته تا حدی از تاثیر 
شوک های قیمت جهانی نفت و تحریم ها بر اقتصاد ایران 
کاسته است. به طور مثال حتی در اوج تحریم های ظالمانه 
در دوره ترامپ و کاهش صادرات نفتی ایران به حدود ۲00 
هزار بشکه در روز، صادرات غیر نفتی ایران همچنان حدود 
۳0 میلیارد دالر باقی مانــد. صدالبته که هزینه های باالی 
مبادالت مالی در ســال های اخیر، ساختار به غایت اشتباه 
قیمت گذاری نهاده ها و محصوالت تولیدی در این حوزه ها 
و سردرگمی سیاســت های ارزی باعث کاهش بهره مندی 
اقتصاد ایران از این ویژگی مهمش شــد. اما می توان به جد 
امیدوار بود که در سال های پیش رو با کاهش تحریم ها و در 
نتیجــه کاهش هزینه های مبادالت مالی و همزمانی آن با 
سیکل مثبت کامودیتی ها صادرات غیر نفتی کاال و خدمات 
کشور در یک بازه دو تا ســه ساله بالغ بر ۵0 میلیارد دالر 
بشود. این درآمدهای ارزی سرشار در صورت اتخاذ سیاست 
ارزی صــادرات محور، افزایش ثبات اقتصادی و سیاســی 
کشور و اتخاذ سیاست های اعتباری صحیح مهم ترین نقش 
را در جهش تکنولوژیک صنعت و توســعه زیرساخت های 

ایران ایفا می کند.
اما مقابله با این سه تهدید به غایت خطرناک و بهره مندی از 
این سه فرصت استثنایی نیازمند تغییرات بسیار مهمی است 

که از آن جمله می توان از سه راهکار اصلی نام برد:
۱-تغییــر رویکرد حمایتی بر مبنــای مداخالت قیمتی 
به نظام حمایتی بر مبنای پرداخت های مســتقیم و چتر 
حمایتی واحد: تغییر رویکرد حمایتی نه تنها سریع ترین راه 
کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران است، بلکه نقش 
کلیدی را در آزادســازی منابع انرژی الزم برای بازیابی 
نقش ایران در اقتصاد جهانــی بازی می کند. همچنین 
این تغییر رویکرد شــرط الزم اصالح الگوی مصرف و 
کاهش ســرعت تخریب منابع طبیعی ایران عزیز است. 
حذف کامــل یارانه های پنهان و مداخــالت قیمتی و 
جایگزینــی آن با پرداخت های مســتقیم می تواند طی 
یک فرآیند تدریجی و چهارســاله انجام شود. در حذف 
یارانه های پنهان اولویت با آن دســته از یارانه هایی است 
که کمترین تاثیر را در رفاه طبقه متوســط به پایین دارد. 
ایجاد بورس انرژی و آزادسازی صادرات حامل های انرژی 
توسط بخش خصوصی نیز بخش مهمی از فرآیند کشف 

قیمت  حامل های انرژی با استفاده از مکانیزم بازار و تبدیل 
یارانه های پنهان به پرداخت های مستقیم است.

۲-گذار از سیاست تاریخ مصرف گذشته جایگزینی واردات 
به تعامل فعال با اقتصاد جهانی از طریق ایجاد روابط دوجانبه 
و چندجانبه پایدار اقتصادی و استفاده از دسترسی به بازارهای 
داخلی به عنوان ابزار مذاکره برای ورود تولیدکنندگان داخلی 
به بازارها و زنجیره تامین های جهانی: اصالح سیاست های 
تجاری و صنعتی کشــور نه تنها باعث افزایش رقابت در 
اقتصاد ایران و ارتقای تکنولوژی صنعت ایران و در نتیجه 
بازیابــی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می شــود، بلکه از 
طریق کاهش هزینه تمام شده کاالها باعث کاهش پایدار 
فقر و نابرابری می شود. پیمان های تجاری منطقه ای و تغییر 
رویکرد به استراتژی توسعه صنعتی کشور همچنان می تواند 
به افزایش مزیت رقابتی مناطق مرزی کشــور منجر شود. 
اتفاقی که می تواند نقش کلیدی را در توسعه هر چه سریع تر 
محروم ترین مناطق ایران بازی کنــد. عالوه بر این اتخاذ 
سیاست های تجاری و توسعه صنعتی مناسب می تواند باعث 
جابه جایی نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت 
شود. امری که شرط الزم برای کاهش فشار بر منابع آبی در 

حال نابودی کشور است.
۳- اصالح فهم مان از سه گانه نظام بودجه ریزی، نظام مالی 
و سیاســت پولی و در نتیجه کاهش پایدار تورم، نوسانات 
نرخ ارز و برقراری ثبــات در اقتصاد کالن: تجربه بیش از 
یکصد و پنجاه کشــور دنیا به ما می آموزد که تنها راهکار 
ثبات اقتصاد کالن و کاهــش پایدار تورم، فهم صحیح از 
این سه گانه و انجام اصالحات ســاختاری بودجه، اصالح 
نظام بانکی و بازار ســرمایه و مدرن ســازی سیاست پولی 
اســت. برقراری ثبــات در اقتصاد کالن نــه تنها موجب 
پیش بینی پذیری شرایط اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش 
انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و کاهش انگیزه 
برای فعالیت های سوداگرانه می شود، بلکه نقش کلیدی را 
در کاهش فقر و نابرابری و توسعه خدمات مالی به خانوارها 

و در نتیجه افزایش رفاه خانوارها ایفا می کند.
رشد ۱.۵ درصدی برای سال آینده

نکته پایانی آنکه همان گونه که مشاهده می شود راهکارهای 
اصلی گذار از تهدیدهای موجود و بهره مندی از فرصت های 
طالیی پیش رو چیزی نیست جز اصالح طرز فکر اقتصادی 
خودمان و استفاده از یک تیم اقتصادی هماهنگ و همدل 
که توان پیشبرد اصالحات در این سه حوزه را داشته باشند.

بی شک دهه پیش رو یکی از حساس ترین برهه های تاریخی 
در سرزمین ایران است و این خود ما هستیم که می توانیم 
عامل رهایی از وضع موجود و توســعه شتابان و پایدار این 

خاک دلیران در سال های پیش رو باشیم.

مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران گفت: برنامه ریزی 
دقیقی بــرای بازگردانی تولید نفت بــه رقم پیش از 
تحریم در دوره های زمانــی یک هفته ای، یک ماهه و 
ســه ماهه انجام شده است و در صورت رفع تحریم ها، 
بخــش عمده تولید نفت کشــور طی یــک  ماه احیا 

می شود.
 فرخ علیخانی افزود: پــس از اعمال دوباره تحریم ها 
علیه ایران و تدوین ســناریوی کنتــرل تولید، تدوین 
سناریوی بازگردانی تولید هم در دستور کار قرار گرفت 
و برای احیای تولید در بازه های یک هفته ای، یک ماهه 

و سه ماهه برنامه ریزی شد.
وی گفت: اگرچه بازه زمانی مورد نیاز برای بازگردانی 
کامل تولید را سه ماهه در نظر گرفته ایم، اما بر اساس 
برنامه ریزی هــا و مقدماتی که فراهم شــده اســت، 
پیش بینی می کنیم عمده ظرفیت هدف گذاری شده را 

طی یک  ماه احیا کنیم.
مدیر تولید شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: رویکرد 
ما همواره این بوده که آمادگی کامل داشــته باشــیم 
تا هر زمان تولید حداکثری نفت مطالبه شــد، بتوانیم 

بازگردانی تولیــد را در کوتاه ترین زمان ممکن محقق 
کنیــم. به همین منظور میدان ها چاه به چاه بررســی 
شــده اند و طبیعی است که بعضی از چاه های جوان و 
پرانرژی به سرعت به مرحله تولید بازمی گردند، بعضی 
از چاه ها هم به دلیل نیاز به اســیدکاری، خدمات فنی 
لوله مغزی یا نیاز به دکل برای تعمیرات، با صرف زمان 
و هزینه بیشــتری احیا می شوند، البته بعضی از چاه ها 
هم در این مدت به تناوب باز و بســته شده اند تا توان 

آنها از دست نرود.
علیخانی در پاســخ به این پرســش که بــا توجه به 
هزینه کرد ۸00 میلیــون دالری برای احیای چاه های 
نفتی در پســابرجام، هزینه های الزم برای بازگردانی 
ظرفیــت تولید نفت به مقدار پیــش از تحریم در این 
مقطع زمانی چقدر برآورد می شــود، اعالم کرد: به هر 
حال طبیعی اســت احیای چاه هــا و بازگردانی تولید 

هزینه هایی خواهد داشت.
وی خبر داد: برنامه ما به بازگردانی ظرفیت پیشــین 
تولید محدود نیست و در گام دوم، برای افزایش دوباره 

ظرفیت تولید نفت نیز برنامه ریزی کرده ایم.

مدیر تولید شــرکت ملی نفت ایران در توضیح بیشتر 
گفت: میانگین تولید روزانه نفت ایران در پســابرجام 
روزانه ســه میلیون و ۳۸0 هزار بشــکه بود و شرکت 
ملی نفت ایران برنامه ریزی کرده است در صورت رفع 
تحریم ها، در گام نخســت، تولید پیش از تحریم ها را 
برگردانــد و در گام بعدی، افزایــش ظرفیت تولید به 

بیش از ۴ میلیون بشکه را عملیاتی کند.
علیخانی بــا بیان اینکه تالش و برنامه ریزی های این 
شــرکت بر تحقق تولیدی پایدار متمرکز است، افرود: 
هــدف افزایش تولید را به نحــوی دنبال می کنیم که 
ظرفیت ســازی ها، مقطعی و زودگذر نباشد و هر آنچه 
بر ظرفیت تولید افزوده می شود، در بلندمدت قابل اتکا 

و پایدار باشد.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، بعد از اجرای برجام 
ایران توانســت در کمتر از ۴ مــاه به تولید و صادرات 
نفت به میزان پیش از تحریم هــا بازگردد. اکنون نیز 
بــا توجه به اینکه مذاکــرات در وین به مراحل نهایی 
خود نزدیک می شــود، صنعت نفت ایران خود را برای 

بازگشت به بازارهای صادراتی آماده می کند.  

براساس  اعالم بانک مرکزی از ابتدای امسال تا کنون 
)۱۸ خردادماه ۱۴00( بیش از ۱۱۶ هزار و ۴۱7نفر وام 
ازدواج بــه مبلغ 9۸ میلیون و ۲7۵ هزار و ۲۶9 میلیارد 

ریال دریافت کرده اند.  
به گزارش اتفاقیه و به نقــل از ایرنا از بانک مرکزی،  
طبق تبصره ۱۶ بودجه ۱۴00 بانک ها مکلفند پرداخت 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست 

تسهیالت پرداختی به متقاضیان قرار دهند.
برهمین اســاس و حســب آمار اخذ شــده از سامانه 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج طی سال گذشته برای 
بیــش از ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر در مجموع ۴۳0 هزار و 
۶۵۴ میلیارد ریال تســهیالت ازدواج برای متقاضیان 

پرداخت شده است.  

براســاس این گزارش آمار متقاضیان در صف سامانه 
ازدواج در پایان ســال ۱۳99 برابر ۸۱ هزار و 7۲۸ نفر 
بوده که با توجه به افزایش ســقف فردی تســهیالت 
ازدواج در ســال ۱۴00 از مبلــغ ۵00 به 700 میلیون 
ریال بــرای هر یک از زوجین، بخشــی از متقاضیان 
در صف ســال ۱۳99 نســبت به تکمیل مدارک خود 
نزد بانک های عامل )به منظور بهره مندی از افزایش 
سقف فردی تســهیالت ازدواج در سال ۱۴00(، اقدام 

نکردند.  
برخــی نیز به دلیل همین افزایش نســبت به حذف و 
ثبت نام مجدد در ســال ۱۴00 در سامانه ازدواج روی 
آورده انــد، به طوری که تعــداد متقاضیان در صف در 
ســال جدید )تا ۱۸ خردادماه( به ۳۶۴ هزار و ۳90 نفر 

افزایش یافته است.  
افزایش چشــمگیر ثبت نام کنندگان جدید، سبب شده 
تا پاسخگویی به متقاضیان دریافت تسهیالت مستلزم 

صرف زمان بیشتری باشد.
براســاس این گزارش در پایان آذر ماه ســال گذشته، 
نســبت تسهیالت قرض الحســنه به سپرده های پس 
انداز قرض الحسنه )پس از کسر ذخیره قانونی( بیش از 
۱۱0 درصد بوده است که نشان دهنده پرداخت تکالیف 
و تسهیالت قرض الحسنه بیش از منابع قرض الحسنه 
سیستم بانکی کشور از جمله تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، ســازمان بهزیستی کشور، حوادث قهری، 

پرداخت دیه به زندانیان نیازمند و ... است.  

بـه گفتـه یکـی از اعضای کمیسـیون کشـاورزی 
مجلـس، ذخیـره اسـتراتژیک کاالهـای مختلـف 
اساسـی در کشـور بـرای حـدود ۲۵ روز تا یک ماه 
کافـی اسـت و کاهش میـزان ذخیره اسـتراتژیک 
اقـالم اساسـی مـورد نیاز کشـور مشـکالتی را در 

ایجـاد می کند. آینـده 
از تجارت نیـوز،  اتفاقیـه و بـه نقـل  بـه گـزارش 
جالل محمـودزاده دربـاره افزایش قیمت گوشـت 
تأمیـن  به دلیـل عـدم  و تخم مـرغ، گفـت:  مـرغ 
در  دامـی  نهاده هـای  کافـی  به میـزان  و  بموقـع 
دچـار  کشـور  تخم مـرغ  و  مـرغ  گوشـت  تولیـد 
مشـکالتی شـده اسـت و بسـیاری از واحدهـای 
خـود  گلـه  حـذف  بـه  مجبـور  تخم مـرغ  تولیـد 

شـده اند.
وی بـا تأکیـد بر اینکـه بسـیاری از مرغداری های 

تعطیلـی  بـه  مجبـور  گوشـتی  مـرغ  پـرورش 
واحدهـای خـود شـده اند، عنـوان کـرد: در زمـان 
حاضـر میـزان تولیـد تخم مـرغ به شـدت کاهـش 
پیـدا کـرده اسـت. دولت بـرای جلوگیـری از بروز 
مشـکل در زمینـه تأمین کاالهای اساسـی در بازار 

بایـد ذخایر اسـتراتژیک داشـته باشـد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلس شـورای اسـالمی 
و  آیین نامه هـا  اسـاس  »بـر  اینکـه  ابـراز  بـا 
محصـوالت  بایـد  ابالغ شـده  بخشـنامه های 
مختلـف اساسـی به میـزان مصرف شـش مـاه در 
انبارهـا ذخیـره شـوند تـا در صـورت بروز مشـکل 
در واردات و تولیـد از آنها اسـتفاده کنیم«، تصریح 
و  انبارهـا  دام  امـور  و  پشـتیبانی  سـازمان  کـرد: 
سـردخانه های بسـیار زیـادی دارد کـه می تواند از 
آنهـا بـرای ذخیـره مـرغ و تخم مرغ اسـتفاده کند، 

این سـازمان در صـورت تکمیل ظرفیـت می تواند 
مباشـر  به عنـوان  خصوصـی  بخـش  معرفـی  بـا 

خریـد ذخیـره اسـتراتژیک را انجـام دهـد.
وی بـا اعـالم اینکه متأسـفانه ذخیره اسـتراتژیک 
کاالهـای مختلف اساسـی در کشـور بـرای حدود 
۲۵ روز تـا یـک ماه کافی اسـت، ادامه داد: کاهش 
میـزان ذخیره اسـتراتژیک اقالم اساسـی مورد نیاز 
کشـور باعـث بـروز مشـکالتی در آینده می شـود.

محمـودزاده بـا تأکید بر اینکه سـازمان پشـتیبانی 
امـور دام، وزارت صنعـت، معدن و تجارت و وزارت 
جهـاد کشـاورزی مقصـر کاهـش میـزان ذخایـر 
عنـوان  هسـتند،  اساسـی  کاالهـای  اسـتراتژیک 
کـرد: دولـت بایـد در روزهـای پایانی خـود میزان 
ذخایـر کاالهای اساسـی کشـور را افزایش دهد تا 

دولـت جدید دچار مشـکالتی نشـود.

دبیــر کل حزب اهلل لبنان با تاکید بر خرید بنزین از ایران 
گفت: گر ببینیم برای حل بحران سوخت راه حلی ندارید، 
به ایران می رویم و کشــتی کشــتی بنزیــن و گازوییل 
می خریم، دولت لبنان اگــر می تواند جلوی تخلیه بنزین 
و گازوئیــل برای ملت لبنان را بگیرد.به گزارش اتفاقبه و 
به نقل از  تجارت نیوز، وی دیشــب در اظهاراتی با اشاره 
به بحران اخیر سوخت در لبنان، صف های طوالنی مردم 
لبنان در جایگاه های ســوخت را توهین آمیز دانســت و 
پیشــنهاد کرد حزب اهلل لبنان با لیــر لبنان از ایران بنزین 
وارد کند تا بحران ســوخت در کشورش حل شود.نصراهلل 
که به مناســبت سی امین سالگرد تاسیس شبکه »المنار« 

)وابسته به حزب اهلل لبنان( سخنرانی می کرد، درباره طیفی 
از موضوعات منطقه ای، جنگ اخیر غزه، برکناری نتانیاهو 
از قدرت و اوضاع سیاســی داخل لبنان سخن گفت.او در 
بخشــی از اظهارات خود درباره بحران اقتصادی و کمبود 
بنزین در لبنان هم گفت: پیشنهاد ایران برای فروش بنزین 
بــه لبنان با لیره لبنانی همچنان پابرجاســت و اگر دولت 
لبنان شهامت و اراده سیاسی الزم را داشته باشد، حزب اهلل 
لبنان می تواند بنزین را بــا لیر لبنانی از ایران خریده و با 
نفتکش به بنادر این کشور در دریای مدیترانه منتقل کند.

نصراهلل گفت: حل  بحران بنزیــن در لبنان طی چند روز 
امکان پذیر اســت از راه نفت ایران؛ امــا این گام نیازمند 

یک تصمیم سیاسی جسورانه است. تمام این خفت هایی 
که مردم لبنان در پمپ  بنزین ها گرفتار آن هستند، هنگام 
اتخاذ تصمیم روی گردانــدن از آمریکا و وارد کردن نفت 
از ایران با لیره لبنان به ســرعت  پایان می پذیرد.او افزود: 
پیشــنهاد ایران برای ارسال سوخت به لبنان بر پایه پول 
لبنان همچنان پابرجاســت. اگر ببینیم برای حل بحران 
ســوخت راه حلی ندارید، نمی توانیم این صحنه های ذلت 
را تحمل کنیم، به ایران می رویم و کشتی کشتی بنزین و 
گازوئیل می خریم. از بندر بیروت برای مردم سوخت وارد 
می کنیم و دولت لبنان اگر می تواند جلوی تخلیه بنزین و 

گازوئیل برای ملت لبنان را بگیرد.

سه تهدید ایران در ۱4۰۰ مدیر تولید شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد؛

آمادگی برای بازگرداندن تولید نفت ایران به میزان پیش از تحریم

بانک مرکزی؛
 امسال بیش از ۱۱۶ هزار نفر وام ازدواج گرفتند 

کاهش شدید ذخیره کاالهای اساسی
سیدحسن نصراهلل؛از ایران بنزین می خریم

دومین مناظره نیز نتوانست مردم را قانع کند؛

مناظره های بی اثر
گروه گزارش/آقایی

نامزدهـای  تلویزیونـی  مناظـره  دومیـن 
ریاسـت  انتخابـات  دوره  سـیزدهمین 
فرهنگـی،  موضوعـات  بـا  جمهـوری 
بـا حضـور هفـت  و سیاسـی  اجتماعـی 
سـه  شـده  صالحیـت  احـراز  نامـزد 
شـنبه هجدهـم خـرداد مـاه انجـام شـد، 
اول  مناظـره  ماننـد  کـه  مناظـره ای 

. و  داشـت  زیـادی  حاشـیه های 
نامـزد  هفـت  اتفاقیـه،  گـزارش  بـه   
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـر اسـاس 
برنامـه اعالم شـده از سـوی صداوسـیما 
عصـر روز سـه شـنبه هجدهـم خردادماه 
دیدگاه هـا و برنامه هـای خـود را دربـاره 
و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موضوعـات 
اقتصـادی در برنامـه زنـده تلویزیونـی به 

عمـوم مـردم ارائـه کردنـد.
کلی گویـی   کنـار  در  نیـز  بـار  ایـن  امـا 
رویـه  نامزدهـا  تاکنـون  هـا،  وکنایـه 
مشـخص بـرای اداره کشـور ارائـه نداده 
انـد، برنامـه ای مـدون کـه مسـیرآینده 

می سـازد.  مشـخص   را  کشـور 
مسـئله حائـز اهمیت کـه درایـن مناظره 
اعـالم شـد ایـن بـود کـه نامزد هـا علیه 
شـیوه مناظـره معتـرض شـدند و بیشـتر 
آن هـا تصمیـم گرفتنـد در مناظـره دوم 
بخشـی از سـخن خـود را بـه نقـد ایـن 
گونـه برگـزاری مناظره ببرنـد و با گالیه 
از صداوسـیما بعد از چهـار دوره برگزاری 
کـه  جمهـوری  ریاسـت  هـای  مناظـره 
یکـی از ابزار هـای افزایـش مشـارکت و 
معنابخشـی بـه حضور حداکثـری در پای 
صنـدوق هـای رای اسـت تذکـر دهند.

مطلبـی کـه بسـیاری از شـهروندان نیـز 
بـا آن موافـق انـد و معتقـد هسـتند ایـن 
وضـع صرفـًا نوعـی وقت گذرانـی اسـت 
کـه سـبب شـده در ایـن مناظـره هـا نه 

تنهـا نامزد هـا بـا یکدیگـر منازعـه دارند 
و کمتـر مناظـره می بینیـم بلکـه بـا خود 

مناظـره هـم منازعـه می کننـد.
همچنیـن انتقـاد دیگـری که بـه مناظره 
ریاسـت  انتخابـات  نامزد هـای  دوم 
جمهـوری ۱۴00 گرفتـه شـد سـؤاالت 
پراکنـده مجـری و پاسـخ های پراکنده تر 

بـود. نامزد هـا 
در ادامـه برخی از نظـرات و دیدگاه های 
شـهروندان در خصـوص برگزاری دومین 

مناظره مـی خوانیم.
نامزدهای ریاست جمهوری برنامه ارائه 

دهند
یکـی از شـهروندان در خصـوص مناظره 
مناظـره  اینکـه  بیـان  بـا  نامزدهـا  بیـن 
بـرای ارایـه برنامـه و شـناخت مـردم از 
نامزدهـا بسـیار مهـم اسـت، مـی گویـد: 
ریاسـت  نامزدهـای  مناظـره  دومیـن 
بـرآورد  را  مـردم  توقـع  نیـز  جمهـوری 
نکـرد و ارایـه راهـکار و برنامه هـا برای 
افـق ۱۴0۴ دراین مناظـرات پنهان ماند، 
اصلـی  مسـائل   دربـاره  نامزدهـا  بایـد 
جامعـه و درد هـای ملـت صحبـت کننـد 
و بـرای مشـکالت راهـکار بدهنـد و از 

کننـد پرهیـز  حاشـیه ای  بحث هـای 
.نامزدی که حاشیه سازی می کند برنامه 

ندارد
یکـی دیگـر از شـهروندان نیـز بـا بیـان 
اینکـه نامزدهـا بـا هـدف اصـالح جامعه 
و اوضـاع کنونـی  درانتخابات وارد شـده 
انـد، گفـت: نبایـد تخریـب کنـد و افتـرا 
ببنـدد نبایـد نامزدهـا بـا تخریـب رقیـب 
کننـد،  حاشـیه  وارد  را  مناظـره  خـود 
برنامـه  تخریـب  جـای  بـه  نامزد هـای 
بـرای اوضـاع آشـفته جامعه ارائـه دهند، 
می کنـد  پـردازی  حاشـیه  کـه  کسـی 
معلـوم اسـت کـه دسـتش خالی اسـت و 

برنامـه مدونـی بـرای آینده کشـورندارد. 
وی تصریـح مـی کنـد: دومیـن مناظـره 
ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  هفـت  میـان 
مناظـره  اولیـن  هماننـد  نیـز  جمهـوری 

مـردم را قانـع نکـرد.
مسائل مهم جامعه در مناظره ها مطرح 

نشد
از  انتقـاد  بـا  نیـز  شـهروندان  از  یکـی 
گفـت:  دوم  و  اول  مناظـره  سـؤاالت 
اقتصـاد  مـورد  در  کـه  اول  درمناظـره 
اجتماعـی  موضوعـات  دوم  مناظـره  و 
از  بسـیاری  سیاسـی،  و  فرهنگـی  و 
موضوعـات  مهم و اساسـی اصاًل مطرح 
نشـد. برخـی از نامزدهـا جـواب های بی 
ربـط بـه سـواالت مطـرح شـده و متـن 
خوانی هـای عوام فریبانه خـود را از روی 
کاغـذ قرائـت مـی کردنـد و معلـوم بـود 
برنامـه ای درسـت حسـابی ندارند و فقط 

شـعار مـی دهنـد.
وی بـا بیـان اینکه امروز مـردم در جامعه 
بـا مشـکالت زیادی دسـت و پنجـه نرم 
مـی کنند، مـی افزایـد: مردم بـه اصالح 
امـور بـه دسـت رییـس جمهـور آینـده 
امیـد دارنـد امـا با ایـن مناظره ها بیشـتر 

مـردم دلسـرد می شـوند.
وی ادامـه مـی دهد: مردم مسـتحق این 
اوضـاع وایـن همـه مشـکالت نیسـتند 
بهبـود  فکـر  بـه  برنامـه  بـا  نامزدهـا  و 

وضعیـت جامعـه باشـند.
جای خالی برنامه عملیاتی در مناظره ها 

مشهود بود
اسـتاد دانشـگاه در گفتگـو بـا خبرنـگار 
نامزدهـا  از  مـا مـی گویـد: هیـچ یـک 
یـک برنامـه مـدون بـرای اداره کشـور 
در  و  نداشـت  موجـود  اصـالح وضـع  و 
خصوص مسـائل و مشـکالت روز جامعه 
صحبـت نشـد و فقـط نامزدهـا بـه کلی 

گویـی، مغالطـه، کنایـه و ترورشـخصیت 
جزییـات  بازگویـی  از  و  پرداختنـد  هـا 

کردنـد. خـودداری 
وی مـی گویـد: تحریـم هـا، مشـکالت 
اقتصادی کشـور، آسـیب های اجتماعی، 
طـالق، بیـکاری جوانـان  و بسـیاری از 
دارد  وجـود  درجامعـه  دیگـر  مشـکالت 
و نامزدهـای ریاسـت جمهـوری از کنـار 
ایـن مشـکالت مـی گذرنـد مشـکالت 
معیشـتی زیادی بـرای مردم ایجاد شـده 
کـه به هیچ یـک از این مسـائل پرداخته 

. نشد
وی اضافـه کـرد : بعضـی از نامزدهـا بـه 
جـای نقـد صحبـت هـای کاندیدهـا بـه 
نقـد شـخصیتی مـی پرداختند که بیشـتر 
و  مبالغـه  که بـا  بـود  شـخصیت  تـرور 
مغالطـه وتکرار تـرور  به دنبال تشـویش 

بودند. افـکار عمومـی 
وی بـا بیـان اینکـه اکثریـت قریـب بـه 
اتفـاق نامزدهـا مـرز بین آسـیب و تهدید 
را نمـی دانسـتند، می گوید: آسـیب های 
موجـود در تمامـی حـوزه های سیاسـی، 
اجتماعـی و اقتصـادی و فرهنگـی جامعه 
اسـت  مدیـران  بدکارکـردی  از  ناشـی 
هـای  آسـیب  موجـب  سـوءمدیریت  و 
متعـددی شـده اسـت، جـای  خالـی یک 
افـق  بـا  تناسـب  بـه  برنامه راهبـردی 
کامـال  توسـعه  ششـم  برنامـه  و   ۱۴0۴

مشـهود بـود.
نامزدهـای   : اظهارداشـت  سـامانیان 
ریاسـت جمهـوری بایـد درک کاملـی از 
اقتصـاد کالن داشـته باشـند و نامزدهـا 
بدلیـل ایـن کـه راه حل مشـخصی برای 
حـل مشـکالت اقتصـاد کشـور نداشـتند

ایـن فعـال سیاسـی گفـت : نامزدهـای 
انتخابات ریاسـت جمهـوری در مناظرات 
جامعـه  روز  سـواالتی  بـه  اسـت  بهتـر 

جـواب دهند. این اسـتاد دانشـگاه با بیان 
اینکـه نامزدهـا آینده نگـری، خالقیت و 
نـوآوری و برنامـه دقیـق از خـود ارائـه 
تنهـا  دهد:نامزدهـا  مـی  ادامـه  ندادنـد، 
بـه بیـان مسـائل پیـش پـا افتـاده و بی 
اهمیـت و کلیشـه ای پرداختند و با اینکه 
سـواالت مناظـره  نیـز سـواالت کلیشـه 
ای بـود نامزدهـا بـه همین سـواالت نیز 

ندادند. مناسـبی  پاسـخ 
وی مـی گویـد: صـدا و سـیما بـا حرکت 
دوربیـن و نـور وصـدا و جلوه هـای ویژه 
روی برخـی از کاندیداهـا از بعـد تکنیکی 

قابـل تامـل بود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه ادامه مـی دهد: که 
تنهـا دو گزینـه از هفـت نامـزد اشـراف 

نسـبتا بیشـتری بـه امور داشـتند.
برخی شعارهای حمایتی از بانوان با هدف 

استفاده ابزاری بیان می شود
نماینـده ولـی فقیـه در خراسـان شـمالی 

بـه لـزوم هوشـیاری بانـوان در انتخابات 
از  برخـی  گفـت:  و  داشـت  اشـاره 
شـعارهای انتخاباتـی در حـوزه بانـوان با 
هـدف اسـتفاده ابـزاری بیـان می شـود.

حجت االسـالم والمسـلمین رضـا نـوری 
نیـز در دیـدار اعضـای تشـکل مردمـی 
دختـران نـور کـه در دفتـر امـام جمعـه 
الگوبـرداری  بـر  شـد،  برگـزار  بجنـورد 
بانـوان از حضـرت معصومـه تأکیـد کرد 
و اظهـار داشـت: هـر کـدام از مـا در هر 
جایگاهـی که هسـتیم رسـالتی بـر عهده 
داریـم و بایـد رسـالت خـود را به درسـتی 

کنیم. ایفـا 
امـام جمعـه بجنورد با اشـاره به رسـالت 
و  فرهنگـی  تشـکل های  و  نهادهـا 
بهبـود وضعیـت و رفـع  بـرای  مذهبـی 
اجتماعـی  زمینـه  در  موجـود  نواقـص 
مجموعـه  کـرد:  تصریـح  فرهنگـی،  و 
زمینـه  ایـن  در  می توانـد  نـور  دختـران 

نقش آفریـن بـوده و پیشـتازی کنـد؛ زیرا 
انجـام و اجـرای کار به صورت شـبکه ای 
می دهـد. جـواب  بهتـر  مجموعـه ای  و 

حجت االسـالم والمسـلمین نوری اضافه 
کـرد: همچنین در این راسـتا الزم اسـت 
از فضـای مجـازی نیـز بـه نحـو احسـن 
اسـتفاده کـرده و مطالـب و مـوارد مـورد 

نیـاز را هـم رسـانی و تبلیـغ کنید.
علمیـه  حـوزه  اسـتانی  شـورای  رئیـس 
امیـد  کـرد:  تصریـح  شـمالی  خراسـان 
مـی رود بتوانید در کل اسـتان در زمینه– 
انتخابـات به صورت شـبکه ای و تشـکلی 
فعالیـت کنیـد و در حد توان خود بخشـی 
از رأی اولی هـا را بـه عرصـه انتخابات و 

پـای صندوق هـای رأی آوریـد.
وی همچنیـن بـر ارتقای تـوان مدیریتی 
و اجتماعـی بانـوان تأکیـد کـرد و افزود: 
و  مدیریتـی  توانمنـدی  بانـوان  بایـد 
اجرایـی خـود را تقویـت کننـد تـا بتوانند 

در حکومـت اسـالمی نقش آفرینـی کرده 
و رسـالت خـود را به درسـتی ایفـا کننـد.

در  نـوری  والمسـلمین  حجت االسـالم 
ادامـه گفـت: بانـوان بایـد مراقب باشـند 
مختلـف  عرصه هـای  و  بزنگاه هـا  در 
حمایـت  شـعار  از  سیاسـی  و  اجتماعـی 
و  نشـده  ابـزاری  اسـتفاده  بانـوان  از 
خـود آن هـا اجـازه ندهنـد برخـی افـراد 
بـا تمسـک بـه ایـن موضوعـات در پـی 
اهـداف و مطامـع خـود  بـه  دسـت یابی 

باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در خراسـان شـمالی 
از  اوقـات  گاهـی  کـرد:  خاطرنشـان 
بانـوان  جامعـه  مطالبـات  و  موضوعـات 
در  ازجملـه  می شـود،  ابـزاری  اسـتفاده 
زده  حرف هایـی  انتخاباتـی  رقابت هـای 
از آن بـوی فرصت طلبـی  می شـود کـه 
و اسـتفاده ابـزاری بـه مشـام می رسـد؛ 

ازایـن رو بایـد بانـوان مراقـب باشـند.
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عکس روز

اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شوراهای اسالمی شهر شیروان

قاضی زاده هاشمی با مردم خراسان شمالی چه گفت
قاضـــی زاده هاشـــمی بـــا مـــردم خراســـان شـــمالی 

چـــه گفـــت
ـــا  ـــر حســـین قاضـــی زاده هاشـــمی ب ـــید امی ســـخنان س
ـــا  ـــرک را اینج ـــبکه ات ـــمالی  در ش ـــان ش ـــردم خراس م

ـــد. بخوانی
ـــدا و  ـــزاری ص ـــل ازخبرگ ـــه نق ـــه، ب ـــزارش اتفاقی ـــه گ ب
ـــه  ـــته برنام ـــمالی؛ روز گذش ـــان ش ـــز خراس ـــیما مرک س
انتخاباتـــی آقـــای ســـید امیـــر حســـین قاضـــی زاده 
ـــت  ـــات ریاس ـــیزدهمین دوره انتخاب ـــزد س ـــمی نام هاش
ـــبکه  ـــمالی از ش ـــان ش ـــردم خراس ـــژه م ـــوری وی جمه

ـــد. ـــش ش ـــرک پخ ات
ــت  ــا و جهـ ــوت هـ ــمردن قـ ــا، برشـ ــان کمبودهـ بیـ
گیـــری هـــای دولـــت ســـالم در قبـــال اســـتان 
ـــخنرانی  ـــف س ـــای مختل ـــش ه ـــمالی بخ ـــان ش خراس

ایـــن نامـــزد انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری بـــود.
ــم،  ــزوده کـ ــی و ارزش افـ ــع تبدیلـ ــف در صنایـ ضعـ
ــی  ــکان یابـ ــوی، مـ ــرزی قـ ــه مـ ــتن بازارچـ نداشـ
ـــتا،  ـــی ۳00 روس ـــش آب ـــورد، تن ـــرودگاه بجن ـــت ف نادرس
الیروبـــی نشـــدن رودخانـــه هـــا، نداشـــتن منطقـــه 
آزاد، کمبـــود بیمارســـتان هـــای تخصصـــی و فـــوق 
ـــرگان_  ـــی گ ـــط ریل ـــه خ ـــدم اتصـــال ب تخصصـــی و ع
ـــمالی  ـــان ش ـــاختی خراس ـــکالت زیرس ـــهد را از مش مش

عنـــوان کـــرد.
ـــه  ـــالم ب ـــن س ـــمی ضم ـــی زاده هاش ـــین قاض امیرحس
مـــردم شـــریف بـــاب الرضـــا کـــه در مســـیر تـــردد 
ـــان  ـــتند خراس ـــا هس ـــی الرض ـــن موس ـــی ب ـــران عل زائ
شـــمالی را ایـــران کوچکـــی دانســـت کـــه تمامـــی 
ـــای  ـــود ج ـــا را در خ ـــها و فرهنگه ـــا گویش ـــوام زبانه اق
ـــی  ـــهای کرمانج ـــوم و لباس ـــن و رس ـــن در آئی داده و ای
ـــور  ـــه وف ـــه ب ـــن خط ـــری ای ـــی و ل ـــی و ترکمن و ترک

ـــود. ـــی ش ـــده م دی
وی افـــزود: افتخـــار دارم کـــه خـــود را متعلـــق بـــه 
اســـتان خراســـان شـــمالی بدانـــم چراکـــه از طـــرف 
پدربـــزرگ و مـــادرم بـــا اهالـــی روســـتای خـــرق از 

توابـــع فـــاروج تعلـــق نســـبی و فامیلـــی دارم.

ـــت  ـــی »دول ـــه کل ـــه برنام ـــان اینک ـــا بی ـــه ب وی در ادام
ــه  ــت بـ ــت اسـ ــی از پایتخـ ــز زدایـ ــالم » تمرکـ سـ
ــی در  ــعه و آبادانـ ــرای توسـ ــود بـ ــای خـ ــه هـ برنامـ
ـــمالی  ـــان ش ـــتان خراس ـــه اس ـــران و ازجمل ـــر ای سراس
ـــت  ـــن دول ـــتم در ای ـــم هس ـــت : مصم ـــت و گف پرداخ
ـــیم  ـــته باش ـــک پایتخـــت ، ۴۸۵ پایتخـــت داش بجـــای ی
و تمامـــی شـــهرها و شهرســـتانهای کشـــور صاحـــب 
ــد  ــران دارنـ ــات وزیـ ــه هیـ ــوند کـ ــی بشـ اختیاراتـ
و اســـتانداران و فرمانـــداران اختیـــارات کل وزرا را 
ــه  ــای اینکـ ــز بجـ ــه نیـ ــت و بودجـ ــد داشـ خواهنـ
ـــع  ـــتانی توزی ـــورت شهرس ـــود بص ـــع ش ـــتگاهی توزی دس
ـــمالی  ـــان ش ـــردم خرس ـــلما م ـــه مس ـــود چراک ـــی ش م

ـــت  ـــر اولوی ـــند و بهت ـــی شناس ـــر م ـــود را بهت ـــح خ مصال
بنـــدی خواهنـــد کـــرد.

وی بـــه کمبودهـــای متعـــدد ایـــن اســـتان در حـــوزه 
ــی  ــز درمانـ ــود مراکـ ــه کمبـ ــدد ازجملـ ــای متعـ هـ
تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی ، درآمـــد اقتصـــادی 
ناکافـــی خانوارهـــا و بـــه تبـــع افزایـــش مهاجـــرت 
ــات  ــاه و امکانـ ــود رفـ ــدم وجـ ــتان ، عـ ــی اسـ اهالـ
ــوزه  ــاختهای حـ ــدید در زیرسـ ــف شـ ــی ، ضعـ رفاهـ
ـــوزه  ـــن ح ـــذاری در ای ـــرمایه گ ـــدم س ـــگری و ع گردش
ـــرز مشـــترک ســـیصد  ـــود م ـــری از وج ـــره گی ـــدم به ، ع
کیلومتـــری بـــا کشـــور ترکمنســـتان و تاســـیس 
ـــرزی ،  ـــه م ـــی بازارچ ـــا حت ـــادی و ی ـــه آزاد اقتص منطق

ـــدم  ـــمالی ، ع ـــان ش ـــوزش در خراس ـــن آم ـــرانه پائی س
ـــاورزی  ـــای کش ـــوزه ه ـــی در ح ـــع تبدیل ـــود صنای وج
ـــره وری  ـــودن به ـــن ب ـــروری ، پائی ـــداری و دامپ – باغ
ـــت  ـــدم کفای ـــته ، ع ـــع وابس ـــاورزی و صنای ـــش کش بخ
ــرک ،  ــه گمـ ــتان ازجملـ ــاری اسـ ــاختهای تجـ زیرسـ
فقـــدان شـــبکه ریلـــی گســـترده و مناســـب ، نبـــود 
کشـــتارگاه مناســـب و صنایـــع تبدلـــی در حـــوزه 
ـــود  ـــه وج ـــه ب ـــا توج ـــران آب ب ـــود بح ـــروری ، وج دامپ
تنـــش آبـــی در ۳00 روســـتای خراســـان شـــمالی و 
ـــر  ـــتان ، ب ـــدد اس ـــای متع ـــه ه ـــی رودخان ـــدم الیروب ع
زمیـــن مانـــدن پـــروژه هـــای عمرانـــی و اقتصـــادی 
حاصـــل از دولتهـــای مختلـــف ، نبـــود فـــرودگاه 

مناســـب و جانمایـــی غیـــر مناســـب بـــرای فـــرودگاه 
ـــورد  ـــهر بجن ـــیه نشـــینی در ش ـــش حاش ـــورد و افزای بجن
ـــن  ـــف در ای ـــای مختل ـــزه ه ـــش ب ـــع آن افزای ـــه تب و ب

شـــهر اشـــاره کـــرد .
ــان  ــه خراسـ ــوت خطـ ــاط قـ ــه نقـ ــن بـ وی همچنیـ
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــا س ـــد ب ـــی توان ـــت م ـــه دول ـــمالی ک ش
ـــادی  ـــران اقتص ـــه پیش ـــتان را ب ـــن اس ـــا ای ـــر روی آنه ب
کشـــور تبدیـــل کنـــد نیـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت : 
ـــود و از  ـــد ش ـــتانی ثروتمن ـــد اس ـــی توان ـــتان م ـــن اس ای
ـــوند  ـــد ش ـــز ثروتمن ـــتانها نی ـــایر اس ـــش س ـــرریز ثروت س
کـــه الزمـــه آن توجـــه بـــه ظرفیتهایـــی همچـــون 
ـــره  ـــن ، به ـــت ترکم ـــل و گرانقیم ـــب اصی ـــرورش اس پ
گیـــری از انـــرژی خورشـــیدی در اســـتان ، افزایـــش 
خدمـــات گمرکـــی و ایجـــاد شـــهرکهای صنعتـــی در 
ـــیمیایی  ـــاجی و ش ـــی – نس ـــع غذای ـــای صنای ـــوزه ه ح
ــیر  ــافر در مسـ ــون مسـ ــور ۲0 میلیـ ــت عبـ ، ظرفیـ
ــود  ــمالی ، وجـ ــتانهای شـ ــوی و اسـ ــان رضـ خراسـ
ــب  ــور و مناسـ ــیت کشـ ــادن بوکسـ ــن معـ بزرگتریـ
ـــرای کشـــاورزی  ـــتان ب ـــای اس ـــودن ۵0 درصـــد زمینه ب

اســـت .
وی تکمیـــل زنجیـــره ارزش در صنایـــع فـــوالد ، 
آلومینـــا ، پتروشـــیمی و حـــوزه هـــای کشـــاورزی و 
دامـــداری و همچنیـــن جلوگیـــری از خـــام فروشـــی 
ـــته  ـــع وابس ـــاد صنای ـــتان و ایج ـــی اس ـــوالت معدن محص
ـــق  ـــش و رون ، توســـعه بومگـــردی و گردشـــگری ، افزای
ـــت آب در  ـــری از هدررف ـــزه و جلوگی ـــاورزی مکانی کش
ـــه  ـــمالی ب ـــان ش ـــتان خراس ـــل اس ـــوزه ، تبدی ـــن ح ای
هـــاب منطقـــه شـــمال شـــرق و تکمیـــل و توســـعه 
ـــعه  ـــای توس ـــه راهکاره ـــی را ازجمل ـــل ریل ـــل و نق حم

خراســـان شـــمالی برشـــمرد .
وی در پایـــان بـــه امکانـــات و ظرفیـــت هـــای یـــک 
ــردم  ــرد و از مـ ــاره کـ ــتان اشـ ــهرهای اسـ یـــک شـ
اســـتان خواســـت تـــا در تحـــول اســـتان مشـــارکت 

کننـــد.
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