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آرای خاکستری در 
انتخابات ۱۴۰۰

محمد آقاسی
جامعه شناس و پژوهشگر حوزه افکارعمومی

به روزهــای پایانی انتخابات که نزدیک می شــویم، این 
ســوال که »چه کســانی رای می دهند؟« و »چه کسانی 
مشــارکت نمی کنند؟« برای کاندیداهــا پررنگ تر از قبل 
می شود. برای آنها مهم اســت که سبد رای خویش را از 

رقیبان ُپرتَر کنند.
به روزهــای پایانی انتخابات که نزدیک می شــویم، این 
ســوال که »چه کســانی رای می دهند؟« و »چه کسانی 
مشــارکت نمی کنند؟« برای کاندیداهــا پررنگ تر از قبل 
می شود. برای آنها مهم اســت که سبد رای خویش را از 
رقیبــان ُپرتَر کنند که اگر پیروز انتخابات نباشــند، الاقل 
آرای آنــان از آرای ســفید و باطله کمتر نباشــد. از این 
روست که شــاید در هر انتخاباتی، کاندیدایی را ببینید که 
خودش را بــه آب و آتش بزند تا بتواند بارش را ببندد. اما 
رویکرد منطقی و عقالنــی و دریک کالم رویکرد علمی 
 Personal(به این موضوع، توجه به »برندسازی« فردی

Branding( یا »نمانام سازی اختصاصی« است.
برای افزایش ســهم ذهنی برند در جمعیــت مخاطبان، 
مطالعه آنان بســیار ضروری اســت. یکی از راه های این 
مطالعه نیز رجوع به نظرسنجی هاست. فراموش نکنیم که 
به زبان طنز گفته می شود یکی از انواع دروغ، »دروغ آمار« 
است. نظرسنجی هم از ابزارهای آماری سود می برد و هم 
به زبان آمار ارائه می شود و از این روست که نظرسنجی ها، 

هم می تواند راه باشد و هم می تواند چاه باشد.
اگر زبان نظرســنجی را بدانیم و بفهمیم، ابزاری است که 
به راستی، پیش بینی های تراز آینده)Future-aligning( را 
ارائه می دهد. موضوعی که چندان به آن توجه نمی شود و 

زمان ابالغ 
بسته حمایتی از 

مستاجران اعالم شد
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سرمقاله

تجربه زیســته آن است که بارها و بارها، از این سوراخ، کسانی گزیده 
شــدند که بدون تخصص و توجه، با نظرسنجی ها مواجه شدند. البته 
عالوه بر نوع مواجهه افراد، نوع گزارش دهی موسســات نظرسنجی 
نیز در به اشــتباه افتــادن یا حتی به اشــتباه انداختــن مخاطب یا 
مخاطب خاص نیز دور از ذهن نیست. از این نوع سیاستگذاری برای 
Future-(موسســه های نظرســنجی به پیش بینی های موثر برآینده

influencing( یاد می شود.  همان طور که می توان از بسط برند ذهنی 
یک فرد گفت، می توان از بســط برند یک انتخابات هم نوشــت. در 
واقــع به این موضوع ذیل موضوع مهم مشــارکت می توان پرداخت. 
در این نوشــتار به این موضوع اشــاره می شــود که آیا می توان تنور 
انتخابــات را گرم تر از ایــن هم تصور کرد و اگــر این گونه می توان 
فکر کرد، احتماال چه گروه هایی باعث رشــد مشــارکت در انتخابات 
بوده و خواهند بــود. در پهنه مفهومی افکار عمومی، عموم به معنای 
»همه« نیست. بر خالف اشــتباه رایج، تعبیر افکارعمومی، به منزله 
همه مردم، همه جامعه یا همه مخاطبان نیســت و متناسب با اقشار 
مختلف و نوع مشــارکت، تخصیص می یابد. در هر انتخاباتی بخشی 
از واجدان شــرایط رای دهی، نســبت به رای دهی اقدام می کنند که 
از آنان به عنوان »حامیان« یاد می شــود. همیشه و در هر انتخاباتی، 
بخشــی نیز به عنوان »مخالفان« حضور دارند. این مخالفت به معنای 
عدم مشــارکت است و آنچه به عنوان تحریم انتخابات مطرح می شود 
نیســت. به طور عمومــی، مردم ایران بنا ندارند بــا تحریم انتخابات 
پیامی داشته باشند. در ادبیات جامعه شناسی سیاسی، به بخش دیگری 
از مخاطبــان انتخابات »آرای خاکســتری«، »آرای خاموش« یا در 
ادبیات مرسوم نظرسنجی ایرانی، »مرددین« می گویند. این عبارت ها 
معموال برای کســانی به کار می رود کــه در روزهای تبلیغات و پیش 
از انتخابات، هنوز تصمیم قطعی برای مشــارکت در امر سیاسی چون 
انتخابات ندارند. مطالعه این افراد برای ترغیب آنان به مشــارکت، در 
نســبت با جمعیت مخالفان، بهینه خواهد بــود چراکه احتمال حضور 
آنان در عرصه انتخابات بیش از کسانی است که اعالم کردند حضور 
نخواهند داشت. در معمول نظرسنجی های انتخاباتی در ایران، سوالی 
این گونه- با اندکی تفاوت در موسسات نظرسنجی- طرح می شود که 
»شما برای شرکت در انتخابات چه تصمیمی گرفته اید؟« پاسخگویان 
می تواننــد گزینه های »قطعا شــرکت می کنم«، »بــه احتمال زیاد 
شــرکت می کنم«، »هنــوز تصمیمی در این خصــوص نگرفته ام«، 
»احتمال کمی دارد شــرکت کنم« و »به هیچ وجه شرکت نمی کنم« 
را انتخاب کنند. به طور معمول مرددین به کســانی گفته می شود که 
اعالم کرده اند، هنوز تصمیمی برای مشــارکت نگرفته اند. تصمیم به 
مشارکت و عدم مشارکت، بر خالف آنچه پنداشت عمومی و رسانه ای 
است، برای یک روز و یک ساعت نیست. البته نمی توان نفی کرد که 
عده ای با تاخیر به تصمیم می رســند، اما نمی توان تایید کرد که همه 
جامعه، در لحظات پایانی تصمیم گرفته اند. به نظر می آید هرگاه مردم 
به این پنداشت که موثر هستند، نزدیک تر باشند، مشارکت بیشتری در 
انتخابات داشته اند. همین طور گروه های سیاسی و طرفداران آنان نیز 
که بیشتر خود را موثر می دانند، بیشتر فعالیت تبلیغاتی داشته اند.  مرور 
پیمایش فرهنگ سیاسی مردم ایران نشان می دهد که میزان احساس 
بی قدرتــی در مردم ایران از ســال ۱۳۸۴ تا ســال ۱۳۹۷، حدود ۳۰ 
درصد بیشتر شده است. یعنی مردم احساس تاثیر کمتری در انتخابات 
و رخدادهای سیاســی دارند. در موج دوم پیمایش پیش گفته، حدود 
۴۵ درصد مردم معتقدند که تغییر سیاستمداران و انتخابات تاثیری در 
زندگــی آنان ندارد. همین طور قریب بــه ۵۵ درصد مرم معتقدند که 
تاثیری در سیاست کشــور ندارند.  نتایج فوق نشان از »خودکمرنگ 
پنداری« در رخدادهای سیاســی دارد. بنابراین این مولفه را می توان 
موثــر بر بی انگیزگی یا بی میلی بر مشــارکت در انتخابات دانســت. 
موضوعی که می تواند نرخ مشارکت را تغییر دهد. مطلب دیگری که 
می توان به آن توجه داد نیز این اســت که تقسیم بندی مردم با آنچه 
احزاب می خواهند، رسانه ها می گویند و موسسات نظرسنجی هم شاید 
به ناچار می ســنجند، چندان انعکاس دقیقی از وضعیت جامعه ندارد. 
چه در برخی مطالعات نشــان داده که مردم خود را متعلق به گروهی 

می دانند و در عین حال به فرد شاخص گروه مقابل رای می دهند.
اگر میدان انتخابات کشور به صورتی رقم بخورد که مرددین احساس 
تاثیر داشــته باشــند، به صورت طبیعی میزان مشارکت در انتخابات 
باالتر می رود اما در صورتی که میدان انتخابات را بسته ببینند، میزان 
مشارکت نیز تغییر چندانی نخواهد داشت. مرور نظرسنجی ها از حدود 
۹ ماه گذشته تا کنون نشان می دهد که میان کسانی که مردد هستند 
در انتخابات مشــارکت بکنند، تغییر چشــمگیری حاصل نشده است. 
چنانچه این عدد در شهریور ۱۳۹۹ حدود ۲۳ درصد گزارش شده است 
و در اردیبهشت ماه سال جاری، حدود سه درصد کاهش نشان می دهد 
که تغییری جزئی اســت. وجود نارضایتی در این گروه یکی از دالیل 
تردید در مشــارکت است به طوری که در آخرین نظرسنجی ها، شش 
نفر از هر ۱۰ نفر مردد در مشــارکت، نارضایتی از وضعیت اقتصادی 
را دلیل بی رغبتی خویش اعــالم کرده اند. تقریبا به همین میزان نیز 
معتقدند چون شرایط اداره کشور، به همین روال می ماند، در انتخابات 
شرکت نمی کنند. مرددین در هر انتخابات ویژگی هایی دارند که توجه 
به مشخصات آنان می تواند بر برنامه ریزی های انتخاباتی کاندیداها یا 
تبلیغات ملی موثر باشــد.  عالوه بر مرددین، یکی دیگر از الیه های 
اجتماعــی که می تواند برگ برنده را در اختیــار کاندیدای پیروز قرار 
دهد، یا ورق را در میزان مشــارکت انتخابات پیش رو برگرداند، نسل 
جوان هستند. نسل ناشناخته )آقاســی و همکاران، روایت انتخابات، 
۱۳۹۶: ۱۴۱( یا »نســل ایکس« یا آنچه در روان شناســی به »نسل 

ِزد« شهرت یافته است.
در اینجا بیش از آنکه بنا باشــد به تدقیق مفهومی این الیه اجتماعی 
پرداخته شــود، به وضعیت آنها در پیمایش ها و نظرســنجی ها اشاره 

خواهد شد.
پیش تــر و با تکیه بر پیمایش فرهنگ سیاســی مــردم ایران به این 
مطلب اشــاره شد که احســاس بی قدرتی در مردم ایران بیشتر شده 
است. این امر در سنین جوانان مورد مطالعه نیز تقریبا با همین میزان 

تکرار شد.
با بررسی سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در پیمایش مذکور به این نکته می توان 
دســت یافت که ۴۸ درصد معتقد بودنــد انتخابات تاثیری در زندگی 
آنان ندارد. ۵۷ درصد در همان بازه ســنی نیز موافق این گزاره بودند 
که افرادی چون آنان در سیاست کشور تاثیری ندارند. ناگفته پیداست 
که درحال حاضر بخشی از جمعیت پاسخگو در سال ۱۳۹۷، در آستانه 
رای دهی قرار دارند.با در نظر گرفتن ســنین ۱۸تا ۲۹ سال و با مرور 
نظرسنجی های انتخاباتی در ســال ۱۳۹۶ می توان به این امر دست 
یافت که در روزهای منتهی به انتخابات گذشــته، ۵/ ۶۲ درصد آنان، 
پیروز انتخابات را برای اعالن رای برگزیده بودند. این درحالی بود که 
رقیب اصلی، در بازه ســنی پیش گفته، ۵/ ۳۱ درصد آرا را از آن خود 
داشته است. آخرین نظرسنجی های سال جاری نشان می دهد که این 
گروه ســنی که در سمت و سوی انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری 
موثر بودند، درحال حاضر، کمترین میزان مشــارکت را برای انتخابات 

اعالم کرده اند.
اکنون رقابت های انتخاباتی شــکل گرفته اســت و رســانه ها، نقش 
چشم گیری در افزایش مشارکت دارند. نظرسنجی ها نشانگر آن است 
که همچنان بیش از نیمی از مردم ایران اعالم کرده اند که صداوسیما 
را به عنوان منبع کســب خبر می داننــد. بنابراین نوع روایت و فعالیت 
این مجموعه رسانه ای، همچنان نقش بسزایی را در انتخابات خواهد 

داشت.
به عنوان نمونه یکی از اثرگذاری های رســانه ای مجموعه صداوسیما، 
برگــزاری مناظره های انتخاباتی اســت. مطالعات نظرســنجی های 
انتخاباتی در سال ۱۳۹۶ نشــان داد که بیش از نیمی از مردم ایران، 

حداقل یکی از مناظره های انتخاباتی را دیده بودند.
پــس از برگــزاری مناظره ها نیــز میــزان رای و رای منفی برخی 
کاندیداها، تغییرات محسوسی را نشان داد که در روزهای پیش رو نیز 

این امر محتمل خواهد بود.
البته برای نسلی که مصرف کننده نخست شبکه های اجتماعی است، 
عرصه فضای مجازی، برای جلب مشارکت بسیار مهم تر خواهد بود.

از آنجــا که هنوز شــرایط تبلیغاتی انتخابات ادامــه دارد، باید مو به 
مو شــرایط این روزهــا را دنبال کرد و در نهایت مشــاهده کرد که 
نظــام تبلیغات انتخابات و نیز کدام یــک از کاندیداها می توانند آرای 
خاکســتری بیشــتری را به ســوی خود جلب کنند، یا آنان را برای 

مشارکت به وجد بیاورند.

تنها ۲۵ درصد از نهاده دام عشایر استان 
یارانه ای تامین می شود

مدیرعامل اتحادیه عشــایری خراسان شمالی گفت: در 
حال حاضر تنها ۲۵ درصد از نهاده دام عشــایر استان 
یارانه ای تامین می شود.ارشادی در گفتگو با خبرنگار ما 
با اشاره به اینکه در سطح ملی کمک هایی برای عشایر 
اســتان در نظر گرفته شده است اما قابل توجه نیست، 
افزود: هــر راس دام روزانه ۱.۲ کیلوگرم نهاده مصرف 
می کند اما تنها ۳۰۰ گرم از این نهاده به صورت یارانه 

ای در اختیار عشایر قرار می گیرد.
تصریح کرد: گرانی نهادها سبب شده تا عشایر دام های 
خود حتی بره های نارس را بــه فروش بگذارند و دام 
های مولد را راهی کشتار کنند.وی گفت: در این میان، 
قیمت خرید دام زنده بســیار پایین اســت و عشایر از 

وضعیت بازار ناراضی هســتند این درحالی است، قیمت 
دام زنده کش در اســتان به طــور میانگین ۴۵۰ هزار 
ریال و برای دام پرواری ۵۱۰ هزار ریال است که بسیار 
پایین اســت.وی افزود: فصل بهار و تابستان هر ساله 
دامداران عشــایر علوفه و خوراک مــورد نیاز دام را در 
شرایط چرا تامین می کردند حتی تا ۲ ماه ابتدایی پاییز، 
دام در شــرایط چرا تغذیه می شد اما امسال به نظر می 
رسد امسال در تابســتان هم عشایر باید دام خود را به 
صورت دســتی تغذیه کنند زیــرا مراتع ضعیف و تولید 
علوفه بسیار ناچیز است.ارشادی با اشاره به خرید ته چرا 
توسط عشایر گفت: عشایر هر سال ته چرای کشاورزان 
را خریداری می کنند، امسال هم نسبت به پیش خرید 

ته چرا اقدام کرده اند اما قیمت ها بســیار باال است و 
نسبت به پارسال چند برابر شده است.وی تصریح کرد: 
خشکسالی سبب شده تا امسال علوفه ای در ته چرای 
کشاورزان نباشــد زیراکه ته چرا بسیار ضعیف است و 
یا اصال چیزی برای تغذیــه دام وجود ندارد.مدیرعامل 
اتحادیه عشایری خراسان شــمالی خواستار حمایت از 
عشــایر اســتان برای تامین نهاده ها شد و گفت: این 
تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیاز به تسهیالت 
ارازن قیمت برای خرید نهاده های دامی دارند.۳۰ هزار 
نفر عشــایر خراسان شــمالی در قالب پنج هزار و ۳۵۰ 
خانوار حدود ۷۰۰ هزار راس دام ســبک در اختیار دارند 

که ۲۵ درصد گوشت استان را تولید می کنند.

روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان خراســان 
شمالی اعالم کرد: شــاهین مهردالن پرتابگر خوش 
نام و نشــان دو و میدانی اســتان موفق شــد پس از 
گذشت ۱۰ سال حد نصاب ملی کشور در ماده پرتاب 

وزنه را ارتقا دهد.
به گزارش اتفاقیه، در جریان برگزاری نخســتین روز 
رقابت هــای بین المللی دو و میدانی ترکیه شــاهین 
مهردالن پرتابگــر خوش نام و نشــان دو و میدانی 
کشورمان موفق شد در عملکردی چشمگیر با ثبت حد 
نصاب۲۰.۲۳متر پس از گذشــت ۱۰ سال حد نصاب 

ملی کشورمان در ماده پرتاب وزنه را ارتقاء دهد.
حد نصاب قبلی ملی کشــور در این ماده با ۲۰.۰۵متر 
در اختیار امین نیکفر بود که وی این رکورد را در سال 

۱۳۹۰ ثبت کرده بود.
در ایــن رقابت همچنیــن محمد رضــا طیبی دیگر 
نماینده کشورمان با ثبت حد نصاب۱۹.۶۵متر پس از 
مهردالن و آلپرن کاالهان ورزشکار کشور میزبان که 
وزنه را ۱۹.۷۶متر پرتاب کرد در جایگاه سوم ایستاد و 
مرتضی ناظمی نیز با ثبت رکورد۱۸.۷۶متر چهارم شد.

رکورد جدید ملی کشورمان در ماده پرتاب وزنه پس از 

منفی شدن نمونه آزمایش دوپینگ شاهین مهردالن 
ثبت نهایی خواهد شد.

مســابقات دو و میدانی بین المللی ترکیه از صبح روز 
یکشنبه هفته گذشته به میزبانی شهر مرسین ترکیه و 
با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۹ کشور ایران، قرقیزستان، 
لبنان، اوکراین، قزاقستان  ازبکستان،  الجزایر،  تونس، 

و کشور میزبان آغاز شده است.
خراسان شــمالی ۴۵ هیات ورزشی دارد که حدود ۲۵ 
هزار ورزشکار بیمه شده در رشته های مختلف ورزشی 

فعالیت دارند.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشاورزی خراسان 
شمالی گفت: برداشــت هلو در این استان آغاز شده 
اســت که راندمان تولید در برخی باغ ها به ۱۲ تن در 

هر هکتار رسیده است.
محمدعلی شــریکیان اظهار داشت: سطح زیر کشت 
هلو در اســتان هزار و ۶۹۰ هکتار اســت که از این 

سطح هزار و ۳۵۰ هکتار بارده است.
وی عملکــرد هلو در باغ های اســتان را به ازای هر 
هکتار حدود چهار تن دانســت و اظهار داشــت: اما 
باغدارانی که از نهال های پایه های رویشی استفاده 
کرده  اند عملکرد را به ۱۸ تا  ۲۰ تن نیز رسانده اند.

وی خاطرنشان کرد: این محصول در مناطق مختلف 
اســتان تولید می شود و شهرســتان مانه و سملقان 
بیشترین سطح زیر کشت و تولید هلو استان را به خود 
اختصاص داده است، هم اینک مناظر بسیار زیبایی از 
باغ های هلو در حاشــیه های جاده بجنورد - جنگل 

گلستان ایجاد شده است.
وی افزود: در ســال گذشــته به علت سرمازدگی باغ 
داران اســتان محصــول هلوی چندانی نداشــتند تا 
حدودی امســال نیز باغ های استان تحت تاثیر سرما 

قرار گرفت که منجر به کاهش تولید شده است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود از باغ های این 
اســتان چهار هزار و ۶۰۰ تن محصول برداشت شود 
که در شــرایط آب و هوایی مساعد از سطح باغ های 
هلوی استان تا ۱۳ هزار تن نیز محصول برداشت می 
شد.  شریکیان افزود: ارقام هلو به لحاظ رسیدگی به 
ســه گروه زودرس، میان رس و دیر رس تقسیم می 
شوند که ارقام زودرس شامل سرخ و سفید، زعفرانی، 

شصت روزه گرگانی یا کاردی است.
وی گفت: ارقام میان رس شامل زعفرانی، هسته جدا 
و آلبرتا و ارقام دیرس نظیر جی.اچ، هیل و سبزاست.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی با بیان اینکه ارقام تجاری با پایه های رویشی 
سبب افزایش کمیت وکیفیت محصول تولیدی خواهد 
شد اظهار داشــت: الزم است باغداران در نوسازی و 
ایجاد باغ های جدید با کارشناســان باغبانی مدیریت 
های جهاد کشاورزی و مراکز ترویج جهاد کشاورزی 

مشورت کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر باغ های هلوی در این استان 
از نهال های بذری است افزود: پایه های رویشی در 
سال دوم محصول خواهند داد و همچنین از نظر جثه 
کوچک هستند برداشت و همچنین عملیات سمپاشی، 

به باغی نیز به راحتی انجام می شود.
وی تصریــح کرد: نحوه صحیح احــداث باغ، هرس 
اصولــی، تعذیــه بهینه با کــود های آلــی، دامی و 
شــیمیایی، رعایت اصول به باغی و مبارزه با آفات و 
بیماری ها ســبب بهبود و کمیت و کیفیت محصول 

خواهد شد.
 شریکیان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان شــمالی با بیان اینکه برداشت هلو و شلیل 
از اواســط خرداد ماه آغاز شده است، افزود: براساس 
پیش بینی، تا مهر ماه نیز هلوی دیرس رس از اراضی 

استان برداشت می شود.
وی گفت: هلوی دیر رس باغ های این استان که سبز 
اســت قابل فراوری و خشک شــدن است که ارزش 

افزوده باالیی نیز دارد.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشاورزی خراسان 
شــمالی از کشاورزان خواست تا بعد از فصل برداشت 
محصول تغذیه گیاهی را فراموش نکنند و افزود: بهره 
بــرداران می توانند با چال کود از کودهای فســفاته، 
پتاســه اســتفاده کنند که گیاه را در فصل زمستان 
در برابر ســرما مقاوم خواهند کرد و همچنین باعث 

افزایش عملکرد در محصول نیز خواهد شد.

نماینده مردم بجنــورد، راز و جرگالن، گرمه، جاجرم 
و مانه و ســملقان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به بیانات رهبر انقالب اسالمی درباره احراز صالحیت 
ها گفت: باید برای جبران شــایعات، فرصت رسانه ای 

برای افراد و یا خانواده آنها فراهم شود.
محمد وحیدی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه 
بــه مواردی که در فضای مجازی مطرح شــده، باید 
حتما فرصت به افراد داده شود تا برای جبران، خود و 
یا خانواده ها در فضای رســانه ها اعالم نظر عمومی 
کنند، فضای کامال بازی فراهم شــود تــا این افراد 

بتوانند شایعه ها را رفع کنند.
وی دربــاره بیانات رهبرمعظم انقــالب درباره احراز 

صالحیت ها اظهار داشت: رهبر انقالب مطالبه و تذکر 
داشتند و حکیمانه بر حفظ آبرو تاکید کردند.

وحیدی افزود: البته نمی توان گفت که این بیانات به 
معنای این است که منجر به تصمیم جدید در شورای 
نگهبان می شود.وی تصریح کرد: شورای نگهبان هم 
اعالم کرده است که حکم رهبری در مسائل مختلف 
سیاسی کامال تبعیت می شود بر این اساس اگر تغییر 

در تصمیم باشد، تاییدیه رهبری را خواهد داشت.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگالن، گرمه، جاجرم و 
مانه و سملقان در مجلس شورای اسالمی افزود: امید 
است فضا در کشور به گونه ای باشد که مردم حضور 

بیشتری در انتخابات داشته باشند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنانی به مناسبت 
سی و دومین سالروز رحلت امام خمینی)ره( فرمودند: 
به بعضی از افرادی که صالحیتشــان احراز نشد، ظلم 
وجفا شــد و به آنها یا خانواده هایشان که خانواده های 
محترم وعفیفی بودند، نسبت های خالف واقع داده شد 

که بعداً  ثابت شد آن گزارشها غلط و خالف است.
ایشــان با اشاره به انتشار این موارد در بین مردم و در 
فضای مجازِی رها و بدون قیــد و بند، تاکید کردند: 
حفظ آبرو جزو باالترین حقوق انســانها است بنابراین 
خواهش و مطالبه من از دســتگاه های مســئول این 
اســت که مواردی را که گزارش خالف واقع راجع به 

فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.

نماینده مردم خراســان شــمالی در مجلس خبرگان 
رهبری گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات چشم 
طمع دشمن را کور می کند و هر رای مردم تیری است 

که در قلب دشمن فرو می رود.
بــه گزارش اتفاقیه به نقــل ازایرنا آیت اهلل غالمرضا 
فیاضی در آِیین گرامیداشــت ۱۵ خــرداد در بجنورد 
مرکز استان خراسان شمالی اظهار داشت: تمامی آحاد 
جامعــه باید به وظیفه انقالبی خــود که همانا حضور 

گسترده در انتخابات ۲۸ خرداد است عمل کنن.
وی با بیان اینکه فرد صالحی باید در انتخابات انتخاب 
شــود افزود: همه باید قدر نظــام را بدانیم، هم اینک 
وظیفه نخبگان و حتی تمام آحاد جامعه روشــنگری 

است.

وی اظهار داشت: اگر بعضا افرادی احساس نارضایتی 
می کنند باید حافظه تاریخــی آنان را زنده کنیم که 
دشــمنان در قبل از انقالب اسالمی چه رفتاری با ما 

داشتند و چه می کردند.
آیــت اهلل فیاضی با بیان اینکه هم اکنون با شــرکت 
نکردن در انتخابات نباید باعث خوشــنودی دشمنان 
شویم گفت: نق زدن ها، دشمنان را خوشحال می کند 
هیچ عقلی به ما نمی گوید که دشمنان را راضی کنیم.

 نماینده مردم خراســان شــمالی در مجلس خبرگان 
رهبــری گفت: با شــرکت در انتخابات و حضوری پر 
شور امید دشمنان را به یاس تبدیل خواهیم کرد و این 

مهم وظیفه تک تک آحاد جامعه است.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش بــا بیان اینکه 

اســالمی دین جهانی اســت افزود: اسالم برای همه 
چیز بشــر از کوچکترین کار تا مســایل جهانی و بین 
المللی انســان ها برنامــه دارد و پس از انقالب مردم 
حاکمیت اســالمی را انتخاب کردند و برای حفظ آن 

نیز حتی از جان خود گذشتند.
آیت اهلل فیاضی به تبلیغات دشمنان در فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی علیه نظام اشاره کرد و افزود: 
هم اینک باید از فرزندان و دوستانمان مواظبت کنیم 
زیراکه، دشمن در این فضا تالش می کند تا اعتقادات 

را کم رنگ کند.
این آیین با حضور شــماری از نمازگزاران بعد از نماز 
مغرب و عشــا در مســجد امام خمینی )ره( بجنورد 

برگزار شد.  

به گزارش اتفاقیه، آب منطقه اي خراســان شمالي با 
اعــالم ممنوعیت و مخاطرات شــنا و ماهیگیري در 
مخازن ســدها و بندهاي انحرافي استان، هشدار داد 

و تاکید کرد: خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند.

در این هشــدار گفته شده: ناآگاهي از شرایط حاکم بر 
مخازن سدها، حتي ماهیگیران و شناگران ماهر را به 

کام مرگ کشانده است .
تغییــرات ناگهاني دماي آب در مخازن ســدها باعث 

گرفتگــي عضالت، از دســت رفتن تعادل و ســکته 
شناگران مي شود.

از ابتداي امســال ۳ نفر در آب بند ها و اســتخر هاي 
کشاورزي استان غرق شدند.

    مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراســان 
شمالی از رشد ۱۳ پله ای جایگاه خراسان شمالی در 
شاخص ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیارخبر داد.

ســید علی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان 
اینکــه در حال حاضر بیش از ۹۴۰ هزار مشــترک 
اینترنت پهن باند سیار در استان وجود دارد، تصریح 
کرد: ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ســیار اســتان 
به ۱۰۴.۵۷ درصد رســیده اســت و حائز رتبه هفتم 
کشوری اســت و در مقایسه با  جایگاه این شاخص 
در پایان اسفند سال ۹۸ ضمن باال رفتن از میانگین 
کشــوری، با رشــد ۱۳ پله ای از رتبه ۲۰ به رتبه ۷ 

کشوری ارتقا یافته است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان عنوان 
کرد: با پیگیری های انجام شــده از سوی استاندار 
خراسان شــمالی در سطح ملی و تالش های حوزه 
فناوری و ارتباطات استان، جایگاه شاخصهای حوزه 
ارتباطات و فناوری اســتان ارتقاء یافته اســت و از 

عملکرد این حوزه تقدیر بعمل آمد.
مدیــر کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراســان 
 uso شــمالی گفت: با اجرای پروژه های توسعه ای
در اســتان، بیش از ۸۴ درصد روســتاهای خراسان 

شمالی به شبکه پهن باند دسترسی دارند.
مرتضوی با اشاره به تالش ها و اقدامات انجام شده 

در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات استان گفت: 
بر اســاس برنامه ششم توسعه، تا پایان سال جاری 
می بایســت ۸۰ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار 

استان به شبکه ملی متصل شود.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان افزود: 
شمار روســتاهای باالی ۲۰ خانوار خراسان شمالی 
شامل ۷۲۴ روستاست که عمال باید تا پایان امسال 
۵۸۰ روستا از داشتن نعمت اینترنت برخوردار شوند؛ 
که خوشبختانه تاکنون بالغ بر ۶۰۹ روستا به شبکه 
ملی دولت متصل شــده اند و برای تحت پوشــش 
قــراردادن روســتاهای باقی مانده اســتان تالش 

خواهیم کرد.
مرتضوی تصریح کــرد: ۹۸.۶ درصد روســتاهای 
باالی ۲۰ خانوار استان دارای تلفن خانگی، ۸۷.۴۳ 
درصد تحت پوشش تلفن همراه و ۸۴.۱۱ درصد به 
شبکه پهن باند دسترسی دارند که تعدادی از آنها از 
محل طرح USO، تعدادی دیگر توسط اپراتورهای 
تلفن همراه و مخابرات این دسترســی را پیدا کرده 
اند و همچنین تمام شهرهای استان از پوشش نسل 

های سوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند.
وی افزود: حــدود ۲۵۰ هزار خط دایری تلفن ثابت 
، بیش از یک میلیــون و ۵۱۰ هزار خط فعال تلفن 

همراه  در استان وجود دارد .

رئیس حفاظت محیط زیســت شهرســتان بجنورد 
از کشــف تخلف زیســت محیطی تخلیه غیر مجاز 
فاضالب انســانی خام درمحل غیر مجاز وخارج از 

محدوده مصوب خبر داد.
 محمد خالقی اظهار داشت: دراین رابطه یک دستگاه 
تانکر مخصوص حمل فاضالب انسانی که در تاریخ 
۱۱ خردادماه در اراضی ملی ومراتع روســتای بیدک 
مبادرت به حمل، انتقال وتخلیه فاضالب انســانی 
نموده بود باعکس العمل سریع یگان حفاظت محیط 
زیست بجنورد شناســایی ودر حین تخلیه فاضالب 
کامیون مذکور رویت و در همین رابطه بعد از تفهیم 
اتهام به متخلف و با توجه به سابقه دار بودن متخلف 
در همیــن زمینه، بعد از تنظیم صورتجلســه تخلف 

جهت سیر مراحل قضایی به دادگاه معرفی شد.
تخلف الستیک سوزی در ارتفاعات کوه بابا موسی 

در نیمه شب گذشته
رئیس محیط زیست شهرســتان بجنورد همچنین 
گفــت: همزمان بــا روز جهانی محیط زیســت با 
تالش فراوان یگان حفاظت محیط زیســت بجنورد 

در بامداد امــروز یک نفر متخلف آلودگی زیســت 
محیطی دســتگیر شــد.خالقی خاطر نشان کرد: در 
راســتای گزارش موثق همیاران محیط زیست  یک 
نفر متخلف که مبادرت به ســوزاندن تعداد کثیری 
الستیک کامیونی در ارتفاعات کوه بابا موسی نموده 
بود در بامداد روز ۱۵ خردادماه همزمان با روز جهانی 
محیط زیســت و بعد از حداقل ۶ ســاعت کمین در 
محدوده وقوع الستیک سوزی شناسایی و دستگیر 
گردید.وی در پایان افزود: متخلف بعد از دستگیری 
و هماهنگی با قاضی محترم کشــیک جهت ســیر 

مراحل قانونی تحویل کالنتری محل گردید.
سودجویان برای استخراج سیم درون الستیک های 
فرســوده خودرو و فروش آن ، اقدام به ســوزاندن 
الستیک در نیمه شــب میکنند تا دود حاصل از آن 
قابل مشاهده نباشد. دود حاصل از سوختن الستیک 
خودرو، بسیار ســمی و سرطانزاست که شهروندان 
محترم میتوانند با مشــاهده چنین تخلفات زیســت 
محیطــی مراتب را به اداره محیط زیســت گزارش 

نمایند. 

معاونت امدادو نجات جمعیت هالل احمر خراســان 
شــمالی از نجــات ۱۳ نفــر کوهنورد گمشــده در 
ارتفاعات یامان داغی شهرستان مانه و سملقان پس 

از ۱۳ ساعت جست وجو خبر داد.
به گزارش اتفاقیه، ابراهیم سارمی اظهار داشت: پس 
از تماس مردمی با مرکز کنترل هماهنگی عملیات 
۱۱۲ مبنی بر گمشــدن ۱۳ نفر در ارتفاعات یامان 
داغی بالفاصله تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت 
هالل احمر شهرســتان مانه و ســملقان به منطقه 

اعزام شد.
وی افــزود: به دلیــل تاریک بودن هوا و ســخت 

گذر بودن مســیر، افراد گمشــده کــه اعضای تیم 
کوهنوردی شهرستان گرمه بودند توسط تیم امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر شهرستان مانه و سملقان 

پیدا شدند و به محل امن انتقال یافتند.
قله یامان داغی با ارتفاعی بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ متر 
یکی از قلل مرتفع در خراســان شمالی است. شیب 
هــای تند این قله  صعود را برای افراد مبتدی کمی 

سخت و سنگین می کند.
ارتفــاع یامــان داغــی در ۲۵ کیلومتــری جنوب 
شهرستان مانه و سملقان و در مسیر بجنورد- جنگل 

گلستان واقع است.

جانشــین فرمانده انتظامی خراســان شــمالی 
از دســتگیری ۲ کالهبردار فروشــنده زمین و 
خودرو با ۷ میلیــارد و ۳۳۶ میلیون هزار ریال 

کالهبرداری در استان خبر داد.
ســرهنگ محمد غالمی در گفت و گو با ایسنا 
بــا اعالم جزئیات این خبر اظهــار کرد: در پی 
شــکایت ۱۰ نفر از شــهروندان مبنی بر اینکه 
افرادی با ترفند فــروش زمین، خودرو و جعل 
امضاء و چک، از آنهــا کالهبرداری کرده اند، 
بالفاصلــه موضوع بــا جدیت در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکــه کارآگاهــان با انجام 
اقدامات فنی و اطالعاتی و همچنین بررســی 
دقیق اظهارات شــاکیان پرونده موفق شــدند 
محل اختفای این افراد را شناسایی کنند، افزود: 

کارآگاهان در نهایت ۲ نفر کالهبردار را دستگیر 
و به مقر پلیس آگاهی استان منتقل کردند.

جانشــین فرمانده انتظامی اســتان با اشاره به 
اینکــه متهمان در بازجویی های انجام شــده 
بــه ۱۰ فقره کالهبرداری به ارزش ۷ میلیارد و 
۳۳۶ میلیون و نهصد هزار ریال اعتراف کردند، 
خاطرنشان کرد: متهمان بعد از تشکیل پرونده 
بــرای انجام مراحل قانونی بــه مراجع قضائی 

معرفی شدند.
ســرهنگ غالمی در پایان با اشــاره به اینکه 
امنیــت و آرامش شــهروندان خط قرمز پلیس 
است، از شهروندان عزیز خواست تا در صورت 
اطــالع از هرگونه مورد مشــکوک بالفاصله 
مراتب را از طریــق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

پرتابگر خراسان شمالی بعد از ۱۰ سال رکورد ملی را شکست

راندمان تولید هلو در باغ های خراسان شمالی به ۱۲ تن در هکتار رسید

نماینده مجلس؛
باید فرصت رسانه ای جبران شایعات در ماجرای احراز صالحیت ها داده شود

عضو مجلس خبرگان رهبری؛
حضور حداکثری مردم در انتخابات چشم طمع دشمن را کور می کند

آب منطقه ای استان نسبت به شنا درسد و بندهای انحرافی هشدار داد

رشد ۱3 پله ای جایگاه استان در شاخص
 ضریب نفوذ اینترنت 

کشف تخلف زیست محیطی تخلیه غیر مجاز فاضالب انسانی

در بجنورد

هالل احمراستان ۱3 نفر کوهنورد گمشده را نجات داد

دستگیری ۲ کالهبردار فروشنده زمین و خودرو در خراسان شمالی 
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ابراهیم متقی ��
دیپلماســی وین در شــرایطی آغاز شــد که امیدهای 
ایران برای پایان یافتن تحریم های اقتصادی به عنوان 

دغدغه نهایی مسووالن خودنمایی می کرد.
اقتصاد تحریمی چالش هــای خاص خود را در زندگی 
اجتماعی و اقتصادی و حتی در فضای ادراک راهبردی 

ایران به جا گذاشت.
دولت احســاس می کرد که مشــکل اصلی دیپلماسی 
وین، گروه هــای اصولگرا و برخــی از مجموعه های 

راستگرا در داخل کشور هستند.
۱. اهداف دیپلماسی وین

همواره ذهنیت گروه های مخرب در داخل کشور برای 
مقابله با ســازوکارهای دیپلماسی در ذهنیت مقام های 
اجرایی دولت روحانی به چشــم می خــورد. زمانی که 
دیپلماســی وین آغاز شد، نه تنها امید دولت بلکه امید 
جامعــه و نیروهای اجتماعی برای تحقق یکســری از 
اهداف اقتصادی و سیاســی کشــور به آزمون دوباره 

گذاشته شد.
شاید دیپلماسی وین در دوران ریاست جمهوری بایدن 
از این جهت اهمیت داشته باشد که اعتبار مذاکراتی را 
افزایش می دهد و امید برای حل و فصل موضوعات و 

مسائل دیپلماتیک را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
۲. اعتبار مذاکراتی دیپلماسی وین

پس اولین نکته ای که باید به آن توجه داشــت، مساله 
اعتبار مذاکراتی دیپلماسی وین است. اعتبار مذاکراتی 
را باید براســاس اهداف متقابل ایران، ایاالت متحده و 
کشــورهای گروه ۱+۴ مورد توجه قرار داد. کشورهای 
اروپایی، روسیه و چین نگاهشان به حل وفصل مرحله ای 
مســائل مربوط به اختالفات ایــران و ایاالت متحده و 
همچنین حل و فصل مرحله ای موضوعاتی اســت که 
در فضای سیاســی، دیپلماتیک و راهبردی چندجانبه 

عینیت پیدا کرده است.
۳. نگاه ایرانی به دیپلماسی وین

نگاه ایرانی در مذاکرات وین معطوف به اعاده امتیازاتی 
است که ایران در قبال تعهدات برجام باید از آن بهره مند 
شود. ایران تعهدات فراگیری را در قبال پایان دادن به 
تحریم های هســته ای پذیرفته بود  از جمله به حداقل 
رساندن ذخیره هسته ای و تعهد برای عدم غنی سازی 
اورانیوم از یک مقیــاس ۳ درصدی که حداقل ممکن 
بود.  پذیــرش پروتکل الحاقــی و در نهایت پذیرش 
پروتکل پالس که هر کــدام اینها چالش هایی را برای 
امنیت، اقتصــاد و قابلیت های راهبردی ایران به وجود 

می آورد. پس اهداف ایران در ارتباط با دیپلماسی وین 
را بایــد پایان دادن به تحریم های اقتصادی دانســت.  
آقای روحانی در روزهای گذشته به این موضوع اشاره 
داشــت که در طول ۱۰۰ سال گذشته، بیشترین فشار 
قدرت های خارجی بر دولت او تحمیل شــده است که  
شاید دور از ذهن نباشــد. البته دهه های اول و دوم و 
سوم قرن بیســتم سال های پرمخاطره ای برای امنیت 
ملی ایران بود. اما در ســال های بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، بیشــترین تهدیدات نرم آمریکا در برخورد با 
ایــران در قالب هنر تحریم علیــه دولت روحانی بوده 

است.
مذاکرات احیای برجام

علــت اصلی تداوم و اعــاده تحریم ها آن اســت که 
هیچ گونــه موازنــه ای در حقوق و تکالیــف ایران در 
برجام وجود نداشــته  اســت. هم اکنون چهار سال از 
زمان اعاده تحریم ها علیه ایران گذشــته اســت و در 
این چهار ســال ایران ناچار بوده با چالش های ناشــی 
از تحریــم، چالش های مربوط به تــالش برای پایان 
دادن بــه تحریم هــا و چالش های مربــوط به انجام 
اقدامــات متقابل، به نمایش اعتبار در برابر سیاســت 
تهاجمی آمریکا مبادرت کند.  دیپلماســی ایران تالش 
همکاری جویانه  ایران و ایاالت متحده برای رسیدن به 
نقطه تعادلی را نشان می دهد و طبعا این نقطه تعادل بر 
اساس شرایطی شکل می گیرد که با انعطاف پذیری در 
راهبرد های آمریکا هماهنگ باشد. یکی از چالش های 
اصلی دولت روحانی مربوط به شــرایطی است که این 
دولت ســازوکارهای مربوط به سیاست قدرت را مورد 
توجه قرار نداد. کشــورهای منطقــه ای همانند ایران 
در مذاکراتشــان، در کنش تعاملی شــان، در الگوهای 
همکاری جویانه شــان و در ســازوکارهای مربــوط به 
معادله قدرت ناچار هستند تا الگوی احتیاط راهبردی را 

در دستور کار قرار دهند
بازیگری که سیاست قدرت را مورد توجه قرار 

نمی دهد و توجهی به راهبردهای رئالیستی روابط 
بین الملل ندارد، طبیعی است که با چالش های امنیتی 

شدیدی روبه رو خواهد شد.
۴. اهداف آمریکا از مذاکرات وین

ایاالت متحده در فضای دیپلماســی هسته ای و توافق 
مربوط به برنامه جامع اقدام مشــترک از این جهت به 
مازاد راهبردی دســت پیدا کــرد که اهداف خودش را 
در کوتاه ترین زمان ممکن تحقق بخشــید؛ درحالی که 
اهداف و مطالبات ایران در وضعیت تعلیقی و مرحله ای 

قرار گرفت و مطالبات ایران را در قالب تعلیق مرحله ای 
در برجام پذیرفت. باید به این موضوع توجه داشت که 
سیاست قدرت ایجاب می کند که نشانه هایی از توازن 
در رویکرد متقابل و الگوی کنش تعاملی ایران و آمریکا 
در برنامه جامع اقدام مشترک وجود داشته باشد. نشانه  
عدم توازن بیشترین مطلوبیت را برای ایاالت متحده به 
وجــود آورد. تنظیم توافقی که ایران به تمام تعهداتش 
مبادرت کــرد و آمریکا اجرای تعهدات خودش و گروه  
۱+۵ را منوط به راستی  آزمایی آژانس و تایید آن توسط 
نهادهای دیپلماتیک کشورهای مذاکره کننده قرار داد.

مذاکرات برجامی وین رابرت مالی و انریکه مورا
در این شــرایط طبیعی اســت که ضربه پذیری ایران 
افزایــش پیدا می کنــد و آمریکا می توانــد به حداکثر 
مازاد در قالب اعمال مجدد تحریم ها نائل شود. زمانی 
که ترامپ از برجام خارج شــد، شــرایط و زمینه برای 
اعمال فشــارهای راهبردی بیشــتر در ارتباط با ایران 
بــه وجود آمد. امــا ایران چاره ای جــز  بهره گیری از 
سیاست مماشات نداشت. سیاست مماشات ایران طبعا 
چالش های بیشتری را برای آینده دیپلماتیک جمهوری 
اســالمی به وجود آورد. فضــای دیپلماتیک ایران در 
دوران بعد از خروج ترامپ از برجام به شدت در وضعیت 
شکســت تاکتیکی قرار داشت. از یکسو دستاوردی در 
خارج حاصل نشده بود و از سوی دیگر برای گروه های 
رقیب داخلی که برجام را شکننده می دانستند پاسخی 

برای توجیه و تبیین موضوع نداشت.
نتیجه

بــه این ترتیــب مذاکرات وین یــک، ۲، ۳، ۴ و ۵ در 
حالی شــروع شــده و ادامه پیدا کرده است که شرایط 
حــل و فصل مطالب و بحران هــای ایران و آمریکا را 

فراهم کند.
نتیجه ای که می شود گرفت این است که ایاالت متحده 
اوال تمایلی بــه پایان دادن به تحریم هــا ندارد، ثانیا 
دربــاره موضوعات کم اهمیت به توافق رســیدند و در 
ارتباط با موضوعاتی که اهمیت بیشــتری دارد، هنوز 

به نتیجه نرسیده اند.
رفع تحریم؟

نکته ســوم، بحث مربوط به »سوئیفت مالی و بانکی« 
اســت. پایان یافتن تحریم ها نشانه  دارد. نشانه  اصلی 
پایان یافتن تحریم ها را باید در فعال شــدن سوئیفت 
مالی و بانکی و همچنین در فضایی جست وجو کرد که 
اعاده حقوق ایران برای کشتیرانی و بیمه های تجاری 

در سطح بین المللی به وجود آید.

رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و کره جنوبی با 
بیان اینکه به جای پرداخت نقدی یا کاالهای تولیدی، 
تجهیزات فنی و ماشــین آالت بخش تولید وارد ایران 
می شــود، گفت: قرار است تا با پیگیری توافق ها از سه 

ماه آینده تجارت بین دو کشور بار دیگر آغاز شود.
طی ســال های اخیر تحریم ها شرایط جدیدی را برای 
تجارت ایران با جهان ایجاد کرد و به دلیل فشــارهای 
حداکثری دولت آمریکا برخی کشورها مبادالت کاالیی 

را با ایران به حداقل رساندند.
از سوی دیگر به دلیل تحریم شدن بانک های ایرانی، 
پول کاالهای دریافت شــده از ایران در کشــورهای 
مقصد بلوکه شــد که در پی آن، طی ســال های اخیر 
مذاکرات بســیاری برای حل این روند شــکل گرفت، 
یکی از این کشــورها که حواشی بســیاری به همراه 

داشت تجارت با کره جنوبی بود.
براساس اعالم بانک مرکزی حدود هشت میلیارد دالر 
از پول های ایران در بانک های کره جنوبی بلوکه شده 
است و در یکسال اخیر مذاکرات بسیاری برای دریافت 
نقدی یا در ازای آن ارســال غذا و دارو انجام شد که با 
وجود توافقات دو طــرف، هیچ کدام به مرحله اجرایی 

نرسید.
در حال حاضر بار دیگر شرایط به گونه ای پیش می رود 
که تحریم ها کم اثر شــده و با توجه به روند مذاکرات 
ویــن برای احیای برجام با پیوســتن دوباره آمریکا به 
این توافق، پیش بینی های کارشناسان حاکی از افزایش 

چشمگیر تجارت ایران با جهان است.
بر همین اســاس، حســین تنهایــی در  گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در روزهای اخیر مســئوالن 
و فعــاالن اقتصادی کره جنوبی بــه ایران رفت و آمد 
بیشــتری دارند، اظهار داشــت: با کم شدن تحریم ها 
شــرکت های کوچک و متوســط این کشــور تالش 
بســیاری برای آغاز تجارت با ایران دارند و از ســوی 
دیگر شــرکت های بزرگ در کره جنوبــی نیز اعالم 
آمادگی کرده اند تا بار دیگر به فهرســت تجاری ایران 
بپیوندند.وی بــا تاکید بر اینکه پیش بینی شــده طی 
ســه تا پنج ماه آینده تجارت با کره جنوبی آغاز شود، 
تصریح کرد: در خصوص پول های بلوکه شــده ایران 
در این کشور نیز مقرر شده تا به جای پرداخت نقدی یا 
کاالهای تولیدی، تجهیزات فنی و ماشین آالت تولید 

وارد ایران شود.

تنهایی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیشتر از کاال، 
اقــالم زیربنایی برای افزایش تولیــد و صادرات مورد 

توجه قرار دارد.
وی با بیــان اینکه پیش از این ایــران و کره جنوبی 
تجارت چهــار میلیارد دالری را تجربــه کرده بودند، 
تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن توافقات دو طرف 
طی ماه های آینــده و با توجه بــه عالقه مندی تجار 
برای پیوستن به این مبادالت اقتصادی می توان انتظار 

داشت که این رقم به سرعت بازیابی شود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی تاکید 
کرد: کره جنوبــی به لحاظ اقالم فنــی، الکترونیکی 
و پتروشــیمی غنی اســت و می توان در حجم باالیی 

تجارت در این زمینه را در دستور کار قرار داد.
بــه گزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، بر اســاس اعالم 
گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۷۳ میلیارد دالر از مبادی 
کشــور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ 
میلیــون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دالر و 
سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ 

میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بوده است.

معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی از تصویب نهایی 
وام اجاره و تعیین سقف اجاره بها در جلسه آینده ستاد 
مبارزه با کرونا و ابالغ آن تا هفته دیگر خبر داد و گفت: 
تابســتان امسال بازار اجاره تحت اجرای بسته حمایتی 

از مستاجران با آرامش به کار خود ادامه خواهد داد.
به گزارش اتفاقیــه و به نقل از خبرگزاری خبرآنالین، 
محمودمحمودزاده درباره آخرین وضعیت تصویب وام 
اجاره و تعیین ســقف اجاره بها در ستاد مبارزه با کرونا 
گفت: بســته پیشــنهادی وزارت راه برای تنظیم بازار 
اجاره و حمایت از مستاجران در ستاد تصویب شده و تا 

هفته دیگر ابالغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تداوم 
پرداخت تســهیالت اجاره بها و هم چنین تعیین سقف 
اجاره بها مثل تابســتان سال گذشته است، گفت: این 
پیشــنهاد تصویب شــده و به دلیل تعطیالت چند روز 
اخیر و تعطیلی ســتاد مبارزه با کرونا و عدم برگزاری 
جلسه روز شنبه ابالغ آن به هفته آینده موکول خواهد 

شد.
براساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی مصوبه 

سقف اجاره بها و پرداخت تسهیالت اجاره به این دلیل 
مجددا تمدید می شود تا بازار اجاره تابستان امسال هم 
با آرامش و بدون جهش قیمتی به کار خود ادامه دهد.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که آگهی های اجاره 
خبــر از افزایش قیمت و ارائه پیشــنهادات نجومی و 
باالیی از ســوی مالکان دارد گفت: یکی از دالیلی که 
دولت سعی دارد امســال هم مصوبه تمدید تسهیالت 
اجــاره و تعیین ســقف را دریافت کنــد کنترل بازار و 

جلوگیری از افزایش قیمت ها است.
وی ادامــه داد: به دلیل اینکه بازدهی بازارهای موازی 
پایین آمده است، بازار اجاره در کالن شهرها و شهرهای 
پرتقاضا رقابتی می شود که ممکن است افزایش قیمت 

ها را در پی داشته باشد.
محمودزاده ابراز امیدواری کــرد که با تصویب نهایی 
بســته کنترل بازار اجاره در ســتاد کرونا، قیمت ها در 

تابستان امسال هم کنترل شود.
معاون مســکن وزارت راه و شهرسازی هم چنین خبر 
داد که به دلیل کاهش قیمت مســکن، امسال ارقامی 
که صاحب خانه ها می تواننــد روی قرارداد اجاره خود 

اضافه کنند از سال گذشته کمتر است.
تابســتان سال گذشته مالکان در کالن شهرها تا سقف 
۳۰ درصد امکان افرایش بهای اجاره را داشــتند و هم 
چنین باید قراردادهای اجــاره را تمدید می کردند. این 
مصوبه ســال گذشــته منجر به کاهش ۴۰ درصدی 

اسباب کشی در کالنشهر تهران شد.
وزیر راه و شهرســازی نیز چنــد روز پیش اعالم کرد 
ارائه وام ودیعه مسکن که در سال گذشته توسط ستاد 
ملی کرونا مصوب و در کل کشور اجرایی شد در اینکه 
جابه جایی مســتأجران کاهش چشمگیری داشته باشد 

بسیار مؤثر واقع شد.
وی گفته اســت که کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه 
مســکن در ستاد ملی کرونا مصوب شد. انتظار است تا 
با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر را در این ایام 
که همه گیری کرونا وجود دارد داشــته باشند تا همه با 

هم از این بحران عبور کنیم.
تمامی قراردادهای اجاره فعال با مصوبه ســال گذشته 
ستاد کرونا که در تهران تا نرخ ۳۰ درصد است تمدید 
می شود. تســهیالت وام اجاره نیز در سال گذشته ۵۰ 

میلیون تومان برای کالن شهرها بود.

شهردار بجنورد گفت: در پی ضرب االجل استاندار 
و همراهــی شــهردار بجنورد برای ســرعت عمل 
بخشــیدن به پروژه های ســرمایه گذاری شــهر 
شهردار بجنورد درنشست مشــترک با کارشناسان 
رســمی دادگســتری و امالک اســتاندار خراسان 
شــمالی مبنی بر درخواست سرعت عمل بخشیدن 
 به نهایی شــدن دو پروژه سرمایه گذاری شهرتاکید 

کرد.
هــادی زارعی بیــان کرد:با تاکید اســتاندار پروژه 
ســرمایه گذاری مجموعه تاریخی فرهنگی مفخم 
و توســعه حرم سلطان ســید عباس )ع( ازجمله دو 

طرحی است که نیازمند ورود حرفه ای کارشناسان 
امالک و نمایندگان دادگستری برای قیمت گذاری 

است. 
مهنــدس زارعی گفت: بخشــی از تخریب امالک 
در مســیر اجرای طرح فرهنگی تاریخی مفخم در 
ماههای گذشــته و با مشارکت شهرداری به انجام 
رسید اما با توجه به تاکیدات نماینده عالی دولت تا 
نهایی شــدن آن نیازمند توافق سریع تر با مالکین 

برای سایر امالک هستیم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش درپنجمین 
جلسه هم اندیشی مدیران شــهرداری بجنورد ، از 

ابــداع نامگذاری پروژه هــای ملکی به تفکیک دو 
منطقه خبــرداد و گفت: درنظرداریــم ازاین پس ، 
تمام پروژه های ملکی درســطح منطقه یک با نام 
نگین و درسطح منطقه دو با نام الماس نامیده شود. 
به گفته مهندس زارعی هــدف از این نامگذاری ، 
دسترســی آســان به اطالعات جمع بندی شده به 
تفکیک مناطق شــهری از پروژه های اجرایی هر 

منطقه است . 
مهندس زارعی بیان داشت : مدیران مناطق نسبت 
به بررسی و نظارت برنحوه اجرای پروژه ها با تکیه 

بر جذب درآمدهای هر منطقه اقدام نمایند. 

معــاون هماهنگی امــور عمرانــی اســتاندار گفت: 
تفاهم نامه ای قباًل با مجموعه شــرکت آلومینای ایران 
بســته شــد که بااعتبار این شرکت ســاخت فرودگاه 

صورت خواهد گرفت.
غالم رضا هوائــی در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
بجنورد اظهار کرد: جلســاتی با رئیــس هواپیمایی و 
مدیریت شرکت فرودگاه های کشور در خراسان شمالی 

صورت گرفته شده است.

وی گفت: بر اساس این جلسات، تفاهم نامه ای قباًل با 
مجموعه شــرکت آلومینای ایران بسته شد که بااعتبار 

این شرکت ساخت فرودگاه صورت خواهد گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار تصریح کرد: 
با توجه به رایزنی های انجام شــده نتیجه آن شــد که 
به کارگیری فرودگاه جاجرم در خراسان شمالی ضروری 
اســت و رئیس هواپیمایی کشور نیز موافق این مسئله 
است.هوایی افزود: همچنین استانداری خراسان شمالی 

نیز برای مشاوره و پیگیری های الزم اقدام خواهد کرد.
وی بابیــان اینکــه پیش ازاین، هفتــه ای ۲ پرواز در 
فرودگاه بجنورد انجام می شد ادامه داد: با پیگیری های 
استاندار خراسان شــمالی، در حال حاضر هرروز پرواز 
صورت می گیرد اما بازهم به بهانه کرونا هر هواپیما ۲۸ 
نفره و با هزینه کم پرواز می کند؛ به همین جهت الزم 
است که رســانه ها نیز با تبلیغ و کارهای فرهنگی به 
توسعه پروازهای فرودگاه شهدای بجنورد کمک کنند

دیپلماسی ابهام در مذاکرات وین آغاز دوباره مبادالت تجاری بین ایران و کره  از سه ماه آینده

زمان ابالغ بسته حمایتی از مستاجران اعالم شد

سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهربجنورد
فعال شدن فرودگاه جاجرم ضروری است

بازار لوازم خانگي 
در انحصار

به گزارش اتفاقیه بــه نقل ازآرمان ملی، 
با تشــدید تحریم های یک جانبه آمریکا 
و خروج اکثر شرکت های خارجی از بازار 
ایران راه برای یکه تازی برندهای داخلی 
آن هم در ســایه نبود نظارت بر کیفیت و 
توزیع مهیا شد به گونه ای که قیمت لوازم 
خانگی با بهانه های مختلفی به ویژه رشد 
نــرخ ارز افزایش چند برابــری را تجربه 
کرد. البته در این بین بســاط سورچرانی 
برای دالالن نیز فراهم شد و توانستند با 
استفاده از فضای مناسبی که تحت تاثیر 
تنوع و کیفیت باالی محصوالت نســبت 
به برندهای خارجی ایجاد شده بود سهم 
۳۰ درصــدی بازار را از طریق قاچاق این 
محصوالت در اختیار گیرند. حال پس از 
مذاکــرات برجامی وین و ســیگنال های 
مثبتــی کــه در زمینه رفــع تحریم ها و 
احتمال بازگشــت شرکت های خارجی به 
گوش می رسد تولیدکنندگان لوازم خانگی 
برای از دســت ندادن بازار ۷۰ درصدی 
خواســتار جلوگیری از حضــور برندهای 
خارجی شده اند که در زمان تحریم منافع 
کل خود را فدای بازار ایران نکرده اند. البته 
فارغ از بهانه هایی که در زمینه ممــانعت 
از بازگشــت برندهــای خارجــی وجود 
دارد افزایش قیمــت ۲۰ تا ۳۰ درصدی 
قیمت ها به همراه رشــد تا دو برابری در 
برخی از محصوالت آن هم در شــرایطی 
که مواد اولیه با حداقل ۲۰ درصد کمتر از 
نرخ جهانی به تولیدکنندگان پایین دستی 
عرضه می شود و نرخ ارز نیز روند کاهشی 
داشته موضوعی اســت که این شائبه را 

که بازار لوازم خانگــی نیز همچون بازار 
خودرو در انحصار گروهی خاص گرفته را 
تقویت می کند. موضوعی که متولیان این 
حوزه با استفاده از اظهارات ناسیونالیسمی 
و گرفتــن انگشــت اتهامی به ســوی 
خبرنگاران به عنوان حامیان واردات سعی 
در دادن آدرس اشــتباه دارنــد. اما آنچه 
مسلم اســت بازاری که ۳۰ درصد آن به 
قاچاق لوازم خانگی تعلق دارد که مصرف 
کنندگان با وجــود نبود ضمانت و گرانی 
حاضر به خرید هســتند نشــان می دهد 
به جای صرف هزینه های  تولیدکنندگان 
گزاف برای تداوم انحصار بهتر اســت با 
افزایش کیفیت و تنوع در بازاری رقابتی 

سهم خود را افزایش دهند.
 افزایش قیمت در چند نوبت

دو ســال پیش زمانی که شــرکت های 
کره ای به دلیل تحریم ها، بازار پر ســود 
ایران را ترک کردند، کسی تصور نمی کرد 
که برند های داخلی در کمتر از دوســال 
بتوانند بازار را به دســت بگیرند و سهم 
۳۰ درصدی خود را ارتقــا دهند. در این 
مدت سلطه به بازار لوازم خانگی در حالی 
صورت گرفته که برند های داخلی توانستند 
در بازار انحصاری به تنهایی بتازند و بازار 
را به دست بگیرند، به طوری که در مدت 
دو ســال اخیر قیمت ها ۲۰۰تا ۳۰۰درصد 
افزایش یافته است. شرکت های تولیدی با 
سوء اســتفاده از نبود رقیب در بازار ظرف 
یک سال گذشــته چندین بار قیمت های 
خــود را افزایــش دادند و ایــن افزایش 
قیمت ها تا حدی بــود که صدای رئیس 

جمهور نیز درآمد و خواســتار نظارت بر 
این بازار شــد البته این دســتور هم تنها 
مدت زمانی کوتاه موثر بود و مجدد شاهد 
یکــه تازی تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
در بــازار بوده ایــن موضوعی که آخرین 
بار در اردیبهشــت امســال رقم خورد و 
در حالیکه نرخ ارز روند کاهشــی به خود 
گرفته بود تحت عنوان رشــد نرخ تورم و 
افزایش دســتمزدها قیمت لوازم خانگی 
مجدد افزایــش ۲۰ تــا ۳۰ درصدی را 
تجربه کرد. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی تهران در این 
رابطه می گوید: فــروش لوازم خانگی در 
راکدتریــن حالت خود به ســر می برد و 
قدرت خرید مردم به صفر رســیده  است، 
ولی انجمــن تولیدکننــدگان همین طور 
قیمت لــوازم خانگــــی را باال می برد.  
وی می گوید: وقتی ۷۰ درصد مواد اولیه 
در داخل کشــور تولید می شــود و قیمت 
دالر هم پایین آمده دلیلی برای افزایش 
قیمت محصــوالت وجود ندارد. یخچالی 
که سال ۹۶، ۵ /۱ میلیون تومان بود االن 
۳۰ میلیون فروخته می شود، در حالی که 
حقوق کارگر خیلی کم افزایش پیدا کرده 
 اســت. اما در حالیکه تولیدکنندگان لوازم 
خانگی بر طبــل انحصارطلبی می نوازند 
اخبــاری از بازگشــت برند کــره ای به 
ایران خبر می دهــد. در این رابطه محمد 
طحانپــور رئیس اتحادیه لــوازم خانگی 
می گوید:  هیأت مدیره شــرکت تولیدی 
داخلی پــس از انجام مذاکــرات متعدد 
موفق شــد تا موافقت شرکت بین المللی 

LG را برای انتقال تکنولوژی روز دنیا به 
ایران کســب کرده و در فاز اول اقدام به 
توسعه و راه اندازی کارخانه تولید یخچال 
فریزر تحــت برند تجاری این شــرکت 
کره ای در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 
اســتان کرمان کند. به گفته طحان پور با 
موافقت این شرکت کره ای درباره انتقال 
تکنولــوژی به ایــران، کارخانه جدید در 
فضایی به مســاحت ۷۰ هــزار متر مربع 
احداث می شــود که ظرفیــت تولید این 
کارخانه بیش از ۱۵۰ هزار دســتگاه انواع 
یخچال، فریزر و ساید بای ساید در منطقه 
ویژه اقتصادی ســیرجان اســتان کرمان 
است و قرار است با توسعه بیشتر، ظرفیت 
تولید ساالنه خود را به بیش از ۳۰۰ هزار 
در سال برساند و زمینه اشتغال برای ۵۰۰ 
نفر دراین کارخانه فراهم شود. این خبر از 
آن جهت حائز اهمیت است که برخالف 
جوسازی تولیدکنندگان داخلی و محکوم 
کردن بازگشت برندهای کره ای به ایران 
خبر ســرمایه گذاری این شرکت ها نشان 
می دهد که وزارت صمــت این بار قصد 
ندارد همچون خودرو بازار انحصاری را به 

شرکت های داخلی تقدیم کند.
 سهم ۳0 درصدی قاچاق از بازار 

در رابطه بــا دالیل افزایش تولید همگام 
با رشــد قیمت ها و همچنین عدم تمایل 
بازگشــت  برای  داخلی  تولیدکننــدگان 
غزنوی  خارجی  حمیدرضــا  برندهــای 
لوازم  تولیدگنندگان  انجمن  ســخنگوی 
خانگی در گفت وگو بــا »آرمان ملی« با 
پرســش اینکه آیا »طرح این موضوع و 

تهیه گزارش با ســفارش افــراد خاصی 
صورت گرفته« پس از اعالم پاسخ منفی 
از سوی خبرنگار می گوید: موضوع افزایش 
تولید با رشد قیمت متفاوت است، چراکه 
افزایش تولید بر اســاس نیاز بازار صورت 
گرفته اما افزایش قیمت در ابتدای ســال 
و با در نظر گرفتن شاخصه های تورمی و 
همچنین افزایش دســتمزدها انجام شده 
اســت. وی در ادامه به گرانی مواد اولیه 
اشاره کرد و گفت: مواد اولیه که از بورس 
کاال خریداری می شــود به رغم اختالف 
۲۰ درصدی که باید با نرخ جهانی داشته 
باشد به واسطه محاســبه با نرخ روز ارز 
غالبا بیش از قیمت های جهانی به دست 
تولید کننده می رسد بنابراین چاره ای جز 
افزایش قیمت وجود ندارد. وی در پاســخ 
بــه اینکه آیا عدم تمایــل تولیدکنندگان 
به بازگشــت برندهای خارجی ناشــی از 
انحصار ایجاد شــده در بازار نیست گفت: 

» به نظر می رسد سئواالت شما با جهت 
گیــری خاصی مطرح می شــود« اما چرا 
باید شــرکت هایی که در زمــان تحریم 
ایران را ترک کرده انــد باز هم بتوانند از 
بــازار نفه ببرند و قطعا ایــن بازار باید در 
اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد که 
در زمان تحریم ها نســبت به ادامه تولید 
و ارتقــای کیفیت اقدام کرده اند. غزنوی 
در پاســخ به اینکه در زمان تحریم حتی 
شرکت های چینی هم ایران را ترک کرده 
اند گفت: خیر شرکت های چینی و روسی 
در ایران باقی ماندند. ســخنگوی انجمن 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاســخ به 
اینکه هــم اکنون برندهــای خارجی در 
قالب قاچاق به کشــور وارد می شوند که 
نشــان دهنده وجود تقاضا نسبت به این 
برندها اســت بنابرایــن نباید جلوی حق 
انتخاب مصرف کننــده را گرفت، گفت: 
هم اکنون قاچاق سهم ۳۰ درصــدی در 

بــازار دارد و ۷۰ درصد از بازار در اختیار 
تولیدکننده داخلی است اما در زمان حضور 
برندهای خارجی سهم محصوالت داخلی 
تنها ۳۰ درصد بود. این فعال حوزه لوازم 
خانگی گفت: قطعا باید با قاچاق برخورد 
کرد و دولت نیز با تعیین اســتانداردهای 
سختگیرانه و لزوم افزایش کیفیت نسبت 
بــه  جلوگیــری از واردات محصــوالت 
خارجی اقدام کند. نمی توان در شــرایطی 
که کشــورهای خارجی بــازار خود را در 
مقابل ورود محصوالت کشورهای دیگر 
بســته اند و بالغ بــر ۱۵۰۰ تولید کننده 
داخلی به فعالیت مشغولند اجازه داد بازار 
کشــور در اختیار برندهای آنها قرار گیرد. 
اظهارت سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی مبنی بر عدم امکان واردات 
محصوالت لوازم خانگی به کشــورهای 
تولیدکننده در حالی مطرح می شــود که 
بررسی ها نشان می دهد در بازار کشوری 

مثل کــره تمامی محصــوالت تولیدی 
شــرکت های بزرگ جهانی وجود دارد و 
اگر مصرف کنندگان این کشــور استفاده 
از محصــوالت داخلی را ترجیح می دهند 
به دلیل کیفیت باال و امکان حق انتخابی 
است که بدون اجبار دارند. از سوی دیگر 
بررسی ها از بازار بورس کاال نیز حاکی از 
رعایت نرخ از سوی شرکت های فوالدی 
بوده که این موضوع خود به چالشی برای 
این شــرکت ها تبدیل شــده است. آنچه 
مســلم اســت حضور رقبای قدرتمند آن 
هم در شــرایط قیمتی مناسب کفه ترازو 
را به نفع این برندها ســنگین خواهد کرد 
اما راه حل آن حفظ انحصار و محرومیت 
مصرف کننده از کاالی با کیفیت نیست 
و تولیدکنندگانی که بارها از رقابت پذیری 
و کیفیت باالی محصوالت خود ســخن 
گفته اند نباید نگرانی به لحاظ حضور رقبا 

داشته باشند.
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عکس روز

 بازار گرم خرید پیله تر در جرگالن

این روزها نوغانداران جرگالنی، مهد 
پرورش نوغانداری خراسان شمالی 

شاهد نتیجه گیری پرورش یک ماهه 
کرم های ابریشم خود هستند .

تامین مسکن نیازمندان با چتر حمایتی کمیته امداد استان
مسکن از اساسی ترین نیاز آحاد جامعه محسوب می شود و اقشار 
کم درآمد نیازشــان به مسکن اساســی تر است و در واقع مسکن 
نــه تنها در بعد اقتصادی بلکه در ابعاد اجتماعی، امنیت، آموزش و 
بهداشــت خانواده تاثیر می گذارد. براساس نیازسنجی کمیته امداد 
اســتان هم اکنون سه هزار و ۶۰۰ خانوار تحت حمایت این نیازمند 

مسکن هستند.
امروز تأمین مســکن، یکی از مشکالت جدی کشور به ویژه برای 
نیازمندان و جوانان اســت و همت کمیته امداد در کشور و به ویژه 

در استان برای تأمین مسکن نیازمندان قابل تقدیر است.
احداث 2800 واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد 

خراسان شمالی 
مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی از احداث دو هزار و ۸۰۰ 
واحد مسکونی ویژه مددجویان این نهاد طی سه سال اخیر خبر داد.

مجیــد الهــی راد با اشــاره بــه تفاهم نامه های کمیتــه امداد با 
دستگاه های مختلف در راستای احداث مسکن خانواده های تحت 
پوشش گفت: طی سه ســال اخیر دو هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی 
از محل این تفاهم نامه ها برای محرومان استان احداث شده است.

وی یادآور شــد: عالوه بر این بیش از هفت هــزار  و ۴۵۰ واحد 
مســکونی محرومــان نیز مــورد تعمیرات جزئی و مقام ســازی 

قرارگرفته است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به مسکن سیل زدگان 
اســتان نیز گفت: هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی نیز برای سیل زدگان 

استان احداث شده است.
الهی راد همچنین با اشــاره به تفاهم نامه سفر رئیس کمیته امداد 
به اســتان خراسان شمالی طی سال ۹۹ گفت: طی این تفاهم نامه 
سه جانبه بین کمیته امداد، سپاه و استانداری ساخت دو هزار واحد 
مسکونی برای مددجویان پیش بینی شده است که هم اکنون بخشی 

از آن تحویل داده شده است.
وی همچنین با اشــاره به تفاهم نامه ســه جانبه بین کمیته امداد، 
سازمان برنامه وبودجه کشــور و بنیاد مسکن نیز افزود: درمجموع 
ساخت ۳ هزار واحد مسکونی برای استان پیش بینی شد که کمیته 
امداد هزار و ۲۵۰ واحــد آن را برای محرومان تحت حمایت خود 

جذب کرد.
الهــی راد اضافه کــرد: اکنون نیز ۴۰۰ واحد مســکونی از طریق 
تفاهم نامه با بنیاد مســکن و بنیاد مســتضعفان برای مددجویان 

شهرستان مانه و سملقان در حال احداث است.
وی خاطرنشــان کرد: طی سال قبل برای دو هزار و ۵۹۶  خانوار 

مددجوی تحت حمایت این نهاد لوله کشی گاز انجام شد.
وی یادآور شد: هم اکنون سه هزار و ۶۰۰ خانوار تحت حمایت این 

نیازمند مسکن هستند.

سرعت بخشی در ساخت مسکن محرومان  
اســتاندار خراسان شــمالی به سرعت بخشــی در ساخت مسکن 
محرومان  و ورود دستگاه های خدمات رسان برای این مهم تأکید 

کرد.
محمدعلی شــجاعی در کارگروه مســکن محرومان نســبت به 
برگزاری جلســات ارزیابی تفاهم نامه ســه جانبه بین کمیته امداد، 
اســتانداری و سپاه تأکید کرد و خواســتار تشکیل این جلسه طی 
روزهــای آتی در جهــت تعیین برنامه ها بــرای تحقق کامل این 

تفاهم نامه شد.
وی در ادامــه از فعالیت های جهادی کمیته امداد در جهت خدمت 
به مردم قدردانی کرد و افزود: امروز دستگاه های انقالبی در بخش 

کنترل معیشت محرومان نقش بسزایی دارند.
شــجاعی افزود: نهادهای انقالبی همچون کمیتــه امداد در کار 
اجرایی و خدمت رســانی به نیازمندان جلوتر از ســایر دســتگاه ها 

هستند.
اســتاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تمامی داشته های امروز 

ما مدیون نظام جمهوری اسالمی است.
وی به تعیین و اجرای برنامه زمان بندی شده در جهت خدمت رسانی 
به محرومان تأکید و ایجاد اشتغال پایدار با حفظ کرامت انسانی را 

راهگشای مشکل محرومان عنوان کرد.
استفاده از گروه جهادی در ساخت مسکن محرومان

فرمانده سپاه جواداالئمه )ع( خراسان شمالی به استفاده از ظرفیت 
گروه های جهادی و بسیج در ساخت مسکن محرومان تأکید کرد.

سردار ابوالقاسم چمن نیز در کارگروه مسکن محرومان کمیته امداد 
استان با اشــاره به همدلی و هم افزایی بین نهادهای زیرمجموعه 
نهاد رهبری در کمک به ســاخت مسکن محرومان گفت: کمک 

به رفع دغدغه مسکن محرومان از اولویت های این نهاد است.
یکی از ظرفیت های بسیج استفاده از نیروهای جهادی برای تسریع 

ساخت مسکن محرومان است.
گروه جهادی شهید ســلیمانی طی چند ماه اخیر باهمت و اتکا به 
نیروهای بسیجی توانسته برای ۱۷خانوار محروم این استان واحد 

مسکونی احداث و تحویل دهد.
به همت قــرارگاه محرومیت زدایــی نیز تاکنون عــالوه بر ارائه 
خدمــات، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز به صورت نقدی به 

مسکن محرومان این استان مساعدت شده است.
تالش مجلس در جهت  تصویب طرح بخشودگی معوقات وام 

مسکن روستایی
نماینده مردم اســفراین در مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
شــورای اسالمی در تالش است تا با ارایه یک طرح ویژه در نظام 

بانکی، امکان بخشــودگی جرایم اقســاط  معوق برای بازپرداخت 
بدهی  تسهیالت مسکن روستاییان را فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد،  امان اهلل حسین پور در جلسه 
مجمع نمایندگان استان که با محوریت خدمت رسانی به محرومان 
کمیته امداد تشکیل شد، افزود: در راستای مساعدت به بدهکاران 
تسهیالت روســتایی، اجرای یک طرح در نظام بانکی با همکاری 

نمایندگان مجلس در آینده کلید خواهد خورد.
وی اقدام به اجرای این طرح  را در جهت خدمت رســانی مطلوب 
به روستاییان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد عنوان کرد و  
گفت: پیش بینی این طرح در بودجه سال آینده به صورت پلکانی 
می تواند کمک خوبی در رفع دغدغه روستاییان و محرومان باشد.

وی ادامــه داد: در صورت تصویب کلیات این طرح،  دولت موظف 
خواهد بود به صورت پلکانی نســبت به تسویه حساب های بانکی 

این قشر اقدام کند.
نماینده مردم شریف اسفراین همچنین به  رشد بودجه سال ۱۴۰۰ 
اشاره کرد و گفت:  بخش قابل توجهی از بودجه امسال برای رفع 

محرومیت زدایی پیش بینی شده است. 
وی رویکرد بودجه سال ۱۴۰۰ را محرومیت زدایی و کاهش فاصله 
های اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: کل بودجه ســال قبل ۸۰۰ 
میلیارد تومان بود که امسال با یک جهش به  هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان رسیده است.
وی تاکید کرد: باید حرکت جدی برای بهینه مصرف کردن بودجه 
سال جاری از سوی دستگاه ها اتفاق بیفتد تا خروجی مثبتی را در 
توانمندســازی محرومان در حوزه اشتغال، مسکن،  درمان و غیره 

داشته باشیم.
بیمه رایگان منازل تمامی مددجویان در سال 1400

نماینده مردم پنج شهرســتان استان خراســان شمالی در مجلس 
شورای اســالمی از بیمه رایگان تمامی منازل مددجویان در سال 

۱۴۰۰خبر داد.
محمد پاکمهر در جلسه مجمع نمایندگان استان با محوریت خدمت 
رسانی به محرومان کمیته  امداد افزود: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان 
از بودجه کل کشــور برای بیمه حــوادث تمامی منازل مددجویان 

اختصاص یافته است.
پاکمهرهمچنین با اشــاره به معافیت مددجویان از پرداخت هزینه 
های انشــعابات گفت: درصورتی که مددجویان الگوی مصرف در 
بحث مصرف انرژی را رعایت کنند از پرداخت هزینه های قبوض 

معاف می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: امســال برای درمان ناباروری هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان بودجه پیش بینی شــده اســت که بخشی از آن به 

کمیته امداد اختصاص می یابد.

پاکمهر با اشــاره به آسیب واحدهای مســکونی در زلزله گرمه و 
جاجرم نسبت به پیشــگیری قبل از حادثه و مقاوم سازی مسکن 

مناطق روستایی تاکید کرد. 
وی پرداخت تســهیالت قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومان و ارایه 
کمک بالعوض ۳۰ میلیون تومانی را امری مهم در تسریع مقاوم 

سازی مسکن مناطق روستایی  برشمرد.
نماینده مردم پنج شهرســتان استان خراســان شمالی در مجلس 
شورای اســالمی در ادامه از اشتغال دام سبک به عنوان راهبردی 
اقتصادی در توانمند سازی محرومان نام برد و افزود: خشکسالی و 
افزایش نهاده های دامی به عنوان چالش های پیش روی دامداری 

استان شناخته می شود.
وی گفت: اشــتغالزایی دام ســبک باید به عنوان یک اصل مورد 

توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه بزرگترین رســالت امروز توانمندســازی اســت 
خانواده و فرزندان محرومان از طریق اشتغال است اظهار کرد: باید 
چالش های پیش روی کار افرینان شناســایی و در جهت پرداخت 

تسهیالت تکمیلی اقدام شود.
آغاز ساخت 200 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان از تیرماه 

سال جاری
رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد کشــور از کمک 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دستگاه های انقالبی و زیرمجموعه نهاد 

مقام معظم رهبری در شرایط کرونایی امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، ســعید زارع زاده در جلســه 
کارگروه مســکن محرومان  خراسان شــمالی گفت: بعد از فرمان 
رهبر معظــم انقالب مبنی بر کمک به نیازمندان،  دســتگاه های 
انقالبی کشــور در قالب  طــرح ایران همدل، اطعــام مهدوی و 
سایر طرح های مشــارکتی  بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به 

محرومان مساعدت داشتند.
زارع زاده در ادامه یکی از اقدامات کمیته امداد در بحث توانمندسازی 
خانواده های تحت پوشش را ساخت مسکن محرومان عنوان کرد و 
ادامه داد: با نیازســنجی انجام شده، ۲۰۰ هزار خانوار محروم کشور 

فاقد مسکن و مستأجر هستند.
رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد کشور اضافه کرد: 
در جهت رفع نیاز این خانواده ها تفاهم پنج جانبه بین کمیته امداد، 
بنیاد مستضعفان،آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و سپاه 
منعقدشــده است که قرار است برای این ۲۰۰ هزار خانوار محروم 

کشور منزل مسکونی ساخته شود.
زارع زاده اظهار کرد: کار کارشناسی این تفاهم نامه از میالد بابرکت 
امام حسن مجتبی)ع( آغازشده و با تشکیل پرونده های مددجویان 

از تیرماه سال جاری ساخت این پروژه ها آغاز می شود.

وی در ادامه به برنامه های این نهاد در جهت تســریع در ســاخت 
واحدهای مســکونی محرمان اشــاره کرد و ادامــه داد: کمک به 
آسان ســازی ضمانت های بانکی و مشارکت دستگاه های خدمات 
رسان همچون شرکت آب، برق و گاز در جهت ارائه خدمات مکمل 

برای تسریع در سات مسکن محرومان موردنیاز است.
وی همچنین از افزایش ســقف وام های مسکن محرومان تا ۱۰۰ 
میلیون تومان خبر داد و افزود: این وام ها به صورت قرض الحسنه با 

بازپرداخت ۲۰ سال به نیازمندان پرداخت می شود.
وی یکی از راه های مبارزه با محرومیت زدایی را تأمین سبد مسکن 
محرومان عنوان کرد و در ادامه از انعقاد تفاهم نامه ساخت ۵۰ هزار 
واحد مســکونی مددجویان کمیته امداد خبر داد و افزود: به موجب 
این تفاهم نامه که با همکاری ســپاه، بنیاد مســتضعفان و ســتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( و کمیته امداد امضاشــده اســت ۵۰ هزار 
واحد مسکونی ویژه محرومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد در 

مدت دو سال ساخته می شود.
اختصاص سه هزار میلیارد تومان تسهیالت به مسکن محرومان 

در سال 1400
معــاون امور حقوقی و مجلس کمیته امداد کشــور از اختصاص ۳ 

هزار میلیارد تومان اعتبار برای مسکن محرومان خبر داد.
جعفر صباغیــان یکی از مؤلفه هــای این نهاد را توانمندســازی 
مددجویان اعالم کرد و افــزود: یکی از موضوعات مهم در زمینه 
توانمندســازی خودباوری و خوداتکایی مددجویان ایجاد درآمدت 

باثبات برای آنان است.
وی یکی دیگر از راه های توانمندســازی مددجویان را رفع مشکل 
مســکن آنان اعالم کرد و گفت: در این زمینه نیز در بودجه سال 
جاری ۳ هــزار میلیارد تومــان برای حوزه مســکن کمیته امداد 

پیش بینی شده است .
معاون امور حقوقی و مجلس کمیته امداد کشور ادامه داد: از مجموع 
این رقم هزار میلیارد تومان آن تسهیالت مسکن ارزان قیمت برای 
خانواده های محروم شهری و سه هزار میلیارد تومان آن نیز برای 

مسکن روستاییان پیش بینی شده است.
صباغیان همچنین خاطرنشان کرد: معافیت آب، برق، گاز و صدور 
پروانه ساختمانی نیز ازجمله مواردی است که برای ساخت مسکن 

محرومان پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: در این زمینه نیز تفاهم نامه ای دوســاله مابین این 
نهاد، ســپاه و بنیاد مســکن منعقد شده و قرار است ۵۰ هزار واحد 

مسکونی برای مددجویان احداث شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با اختصاص این میزان بودجه و تفاهم نامه 
منعقدشــده در حوزه مســکن تا پایان سال ۱۴۰۰ مددجوی بدون 

مسکن نخواهیم داشت.


