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درد و درمان توسعه
محسن خلیلی، تحلیلگر ارشد صنعت

موضوعی که این روزهــا و در بحبوحه انتخابات 
ریاســت جمهوری ذهــن نگارنده و شــاید ذهن 
بســیاری از مردم عزیز میهن مــان را درگیر خود 
ساخته است، موضوع »توسعه ایران« است. اینکه 
چرا به رغم بیش از یک قرن فعالیت مشخص و تا 
حدودی برنامه ریزی شــده در این مهم و با توجه 
به مزیت های ســرزمینی بسیار میهن مان از منابع 
طبیعی و موقعیت اســتراتژیک جغرافیایی گرفته 
تا ســابقه تمدنی و نیروی جوان تحصیلکرده و... 
نتوانسته ایم آنچنان که باید و شاید پیشرفت کنیم 
و در رده کشورهای »توسعه یافته« قرار گیریم و به 
قول اساتید اقتصادی با ابرچالش هایی نظیر آب و 
محیط زیست، فقر و بیکاری و ضعف تولید رقابتی 

و... دست به گریبانیم.
از جمله دالیل بر شــمرده شــده در علل چرایی 
عدم توســعه یافتگی ایران عزیزمــان به این موارد 
اشاره شده اســت: پراکندگی جغرافیایی و کم آبی 
بــه اضافه تاریخ سرشــار از تخریــب و غارت و 
خاموشــی چراغ علم، انتقادناپذیــری و ضعف در 
گــوش دادن و غلبه تفکر قبیله ای در جامعه، نبود 
اراده، خرد و اولویت »توســعه« در جامعه و ارکان 
تصمیم گیری،رابطه ناموفق دین و دولت و پیدایش 
قدرت متمرکز در امر حکومــت داری، ناکارآمدی 
نهادها و عدم رویکرد اســتراتژیک به برنامه ریزی 
توسعه، ساختار ناکارآمد دولت و بحران مشروعیت 
و عدم ثبات سیاسی و انباشــت سرمایه، خلقیات 
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سرمقاله

و هنجارهای ضدتوســعه ای و ضعــف فرهنگ گفت وگو و 
بی اعتمــادی دولت-ملت، ظرفیت پاییــن حکومت ها برای 
تعامــل با جامعــه و ضعف سیاســتگذاری علمی و منطقی 

توسعه ای.
البته بی شــک موارد فوق تنها بخشی از علل عدم توفیق در 
مدار توسعه یافتگی میهن مان هستند و به این موارد می توان 

علل و عوامل دیگری را نیز افزود.
من در همین محــدوده و با تایید عارضه یابی های فوق و بر 
اســاس دانش اندکم، فکر می کنم برای حل معضل تاریخی 
توســعه نایافتگی در درجه اول باید وجود بحران »توســعه 
نایافتگی« را پذیرفت و باور داشــت کــه گریز و گزیری از 
»توســعه« نیست و اگر هر چه سریع تر و منسجم تر در مدار 
توســعه قرار نگیریم، با تاســف بســیار عبور از این گذرگاه 

سخت، بعید و شاید ناممکن خواهد بود.
پذیرش ضرورت »توسعه« و اجماع ملی بر سر آن به گمانم 
اولین و مهم ترین گام اســت و گام پس از آن، رســیدن به 
یــک الگو و مدل علمی و تجربه شــده جهانی در چارچوب 
قوت ها و محدودیت های این مردم و سرزمین است. کار در 
مراحل بعد به باور این خدمتگزار، ســاده تر و از مقوله شاید 
بیشــتر تکنیکی و اجرایی است که با توجه به توان و دانش 
باالی فرهیختگان این سرزمین و امکانات موجود در دهکده 

جهانی امروز، امری قابل حصول و دستیابی است.
در این میان، آنچه این همه را چون نخ تســبیح به هم پیوند 
می زند و برداشــتن این گام ها چه اولیــن و چه آخرین آنها 
را ممکن می ســازد، همکاری و همیاری نهادینه شــده بین 
معتقدان این راه و مســیر دشوار است؛ یعنی ایجاد و تقویت 
جامعه مدنی؛ یعنی احزاب و انجمن ها و اتحادیه ها و سندیکا؛ 
یعنی تشــکل و تشــکل یابی جامعه در حوزه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.
بر اساس تجارب چند دهه کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی 
عمیقــا باور دارم که تا تشــکل و تشــکل یابی در جامعه ما 
به عنوان ضرورتی حیاتی درک و لمس نشود، هیچ مقصودی 
حاصل نمی شــود. نهادهای مدنی اند که خرد، اراده و قدرت 
جمعی را که اســاس و پایه توسعه اســت، فراهم می آورند 
و در آغوش کشــیدن شــاهد مقصود را ممکن می ســازند.

تــاش تک تک آحاد مردم و به خصــوص فعاالن اجتماعی 
و اقتصادی و صنعتی، تحقق هدف مقدس توسعه را ممکن 
می سازد. هدفی که چیزی جز حاکمیت عشق، صلح، دوستی 
و افزایــش ظرفیت یک جامعه برای همکاری و مشــارکت 

نیست؛ حکایت سیمرغ و سی مرغ.
پس هر چه در این مســیر همصداتــر و همراه تر و در قالب 
نهادهای مدنی، صنفی و صنعتی منسجم و متشکل تر باشیم، 
تحقق آرزوی دیرین »توســعه« ممکن تر است. امید که هر 
یک از ما در حد بضاعت خود بیش از پیش در این راه دشوار، 
مصمم و کوشا و مصداقی باشیم بر امکان »توسعه یافتگی« 

میهن عزیزمان.

مدیر صندوق بیمه کشاورزان و عشایر خراسان شمالی مطرح کرد؛

ضریب نفوذ بیمه اجتماعی خراسان شمالی 
۱۱ درصد باالتر ازمیانگین کشوری 

مدیر صندوق بیمه کشــاورزان، روســتاییان و عشایر 
خراســان شــمالی گفت: ضریب برخــورداری از بیمه 
اجتماعی در اســتان ۱۱ درصد از میانگین کشور بیشتر 

است.
به گزارش اتفاقیه،محمدرضا غامزاده در نشست خبری 
افزود : هم اکنون ضریب نفوذ بیمه اجتماعی در سطح 
کشور حدود ۲۲ درصد است درحالی که ضریب نفوذ در 

استان بیش از ۳۲ درصد است.
وی سهم پوشش بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایری 
استان افزود : سهمیه ســال گذشته استان پنج هزار و 
۳۳۰ نفر بود که با استقبال مردم بیش از ۹ هزار و ۲۷۷ 
نفر بیمه شدند، امسال توانستیم سهمیه موافقت شده را 

به ۱۳ هزار و ۷۸۰ نفر افزایش دهیم.
صندوق بیمه کشاورزان خراسان شمالی به ۲۶۵۰ نفر 

مستمری پرداخت می کند
مدیر صندوق بیمه کشاورزان خراسان شمالی از دریافت 
مســتمری توسط ۲ هزار و ۶۵۰ نفر خبر داد و گفت: ۷ 

هــزار نفر ثبت نام اولیه خود را انجــام دادند اما وجهی 
برای برقراری بیمه پرداخت نکرده اند.

محمدرضا غامزاده اظهار کرد: اکنون ۶۳ هزار و ۵۰۰ 
نفر تحت پوشــش بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر 

خراسان شمالی هستند.
غام زاده با بیان اینکه استان نسبت به میانگین کشور 
در جــذب رتبه برتر را دارد، تصریح کرد: در دو ســال 
گذشــته ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر به مجموعه بیمه شدگان 
اســتان افزوده شــده که از این نظر رتبه چهارم کشور 

را داریم. 
وی افزود: حدود ۷ هزار نفر ثبت نام اولیه خود را انجام 
دادند اما هنوز واریز وجه برای برقراری بیمه نداشــتند 
که در صورت واریز به مجموع بیمه شــدگان ما افزوده 

می شوند.
مدیر صندوق بیمه کشــاورزان روســتاییان و عشــایر 
خراسان شــمالی ادامه داد: براساس برآوردها در استان 
۱۸۰ هــزار نفر مشــمول این بیمه هســتند که ۱۴۴ 

هزار نفر در روســتا و مابقی در شهرهای زیر ۲۰ هزار 
بیمه کشاورزان  نفر ســاکن می باشــند.مدیر صندوق 
روستاییان و عشــایر خراسان شمالی ضریب نفوذ بیمه 
روســتاییان را در کشــور ۲۱ درصد عنوان کرد و بیان 
داشــت: این عدد در استان خراسان شمالی بیش از ۳۳ 
درصد است.وی افزود: ضریب پشــتیبان نیز که آینده 
صندوق به آن وابسته است در کشور ۱۰ و در خراسان 

شمالی ۱۷ درصد می باشد.
مدیر صندوق بیمه کشــاورزان روســتاییان و عشــایر 
خراسان شمالی تاکید کرد: اولویت بیمه امسال با بانوان 
سرپرســت خانوار اســت هرچند طی سالیان قبل رشد 

قابل توجهی در تعداد بانوان بیمه شده داشتیم.
وی از افزایش ۴۲۷ نفر به تعداد مستمری بگیران این 
صندوق طی ســال گذشته اشاره داشت و افزود: اکنون 
۳۰۰ پرونده فعال در ایــن زمینه وجود دارد که منتظر 

برقراری مستمری هستند.
غامزاده ادامه داد: میزان پرداختی به مستمری بگیران 

اکنــون یک میلیارد و ۷۰۰ میلیــون تومان به صورت 
ماهانه است که با افزایش حقوق در سال جاری به بیش 

از ۲ میلیارد تومان خواهد رسید.
مدیر صندوق بیمه کشــاورزان روســتاییان و عشــایر 
خراسان شمالی گفت: ۱۸ درصد از فعاالن این صندوق 

بیمه در کشور را بانوان تشکیل می دهند اما این عدد در 
خراسان شمالی بیش از ۲۰ درصد است.

وی در انتها بیان داشــت: طی ۱۵ ماه گذشته در راز و 
جرگان نسبت به ۱۵ سال قبل تعداد بیمه شدگان این 

صندوق دوبرابر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی 
تاکید کرد: فعال شدن گسل استان در منطقه جاجرم 
پــس از چند قرن و زلزله ۵.۵ ریشــتری هفته های 
گذشته، نخستین زلزله از گســل آن منطقه بود که 
طی چندین قرن غیر فعال بود اما اکنون فعال شــده 

است.
وی افزود: گفت و گو های ما با اساتید زمین شناسی 
و لرزه شناســی بر این تاکید دارد کــه وقوع زمین 
لرزه ها در مقیاس کم سبب تخلیه انرژی گسل مورد 
نظر شده و بر عدم وقوع زمین لرزه بزرگ مؤثر است.

زلزله شوقان خسارت نداشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی 
گفت: زلزله ۴.۷ ریشــتری بامداد روزیکشنبه منطقه 
شوقان خسارت نداشت.جواد نظری اظهار کرد: بنا به 
آمار، این زمین لرزه که به مرکزیت روستای شوقان 
شهرستان جاجرم در ساعت ۱ و ۴۷ دقیقه بامداد رخ 

داد خسارتی نداشت و منجر به حادثه ای نشد.
وی افزود: اســتعام های ما از دو فرمانداری جاجرم 
و گرمه حاکی از این اســت کــه زلزله منجر به بروز 
خســارت جدیدی نشــده و هم اکنون نیز نیروهای 

جمعیت هال احمر استان در منطقه حاضر هستند.
وی ادامــه داد: احتمــال اینکه وقــوع زمین لرزه ها 
ادامه داشــته باشــد وجود دارد اما دلیل علمی برای 
آن نداریم.پــس از وقوع زمین لرزه ۵.۵ ریشــتری 

۲۷ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ در سنخواست شهرستان 
جاجرم در استان خراسان شمالی تاکنون بیش از ۳۰ 
زمین لرزه به بزرگی ۲ تا ۳.۹ ریشتری در این مناطق 

به ثبت رسید.
بنا بر گزارش بنیاد مســکن انقاب اســامی استان 
خراسان شمالی این زمین لرزه ها میزان خسارت ها 

به این مناطق را تشدید کرد.
خسارت ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی سیل در 

خراسان شمالی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی 
از خســارت ۶ هــزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی ســیل از 
ابتدای ســال تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰به اراضی 
کشاورزی، تاسیسات زیربنایی و ساختمانی در استان 

خبر داد.
جواد نظــری اظهار کرد: ۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال 
از این خسارت مربوط به حوزه کشاورزی بوده است.

وی بــا بیــان اینکه این خســارت ها شــامل تمام 
شهرســتان های استان می شــود، افزود: همچنین 
خســارت ســیل در بخــش تاسیســات زیربنایی و 
ساختمانی مناطق سیل زده ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد 

شده است.
 وی ادامه داد: گزارش این خســارت ها به سازمان 
مدیریت بحران کشور ارسال شده و امیدواریم با طرح 
شدن در هیئت دولت، اعتبارات الزم در اختیار استان 

قرار گیرد.نظری گفت: بارندگی و تگرگ اواخر هفته 
گذشته در شیروان، فاروج و اسفراین نیز موجب وارد 
آمدن خســارت به روستاهای این شهرستان ها بویژه 

در بخش کشاورزی و زراعی شد.
نظری با اشــاره به اینکه دولت فعلی و دولت آینده 
خســارت های وارد شده ناشــی از سیل را از طریق 
بیمه پرداخت می کند گفت: تنها کمکی که می تواند 
به کشــاورزان خســارت دیده ای که اراضی خود را 
بیمه نکرده اند صورت گیرد، امهال تسهیات است تا 

پرداخت آن ها به تأخیر بیفتد.
وی گفت: متاســفانه درصد زمین های کشاورزی در 
خراسان شــمالی که توسط مالکان آن ها بیمه شده 
کمتر از ۲۰ درصد اســت و خســارتی بــه این افراد 

پرداخت نمی شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی 
بــا تاکید بر ضرورت توجه بــه صنعت بیمه تصریح 
کرد: سیاست گذاری دولت، گسترش صنعت بیمه در 
کشور است تا کشاورزان با این اقدام در هنگام وقوع 

حوادث بتوانند از ظرفیت بیمه استفاده کنند.
۵۳ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی خراسان شمالی 
معادل ۲۰درصد در بخش زراعت و ۱۳ هزارهکتار در 
بخش باغی معادل ۲۲ درصد و تعداد دام بیمه شــده 
۲۰۰ هزار راس معادل ۹ درصد بخش دامی اســتان 

تحت پوشش بیمه کشاورزی  قرار دارند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: 
ایجاد ۲۰۰ هکتار گلخانه طی برنامه ششــم در استان 

هدف گذاری شده است.
عبداله یوســفی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: با فعال 
سازی ستاد توســعه گلخانه در استان و شهرستان ها 
،اجــرای برنامه هــای آموزشــی ترویجــی و حذف 
اســتعامات غیر ضــروری، تســهیل فرآیند صدور 
مجوزها ، تامین تســهیات و ... در سال ۱۳۹۹ تعداد 
۱۳۵ مجوز تاســیس در ســطح ۹۸.۳ هکتار صادر و 
تعــداد ۱۵۱ طرح احداث گلخانه با ســطح ۴۹ هکتار 
جهــت اخذ تســهیات به بانک های کشــاورزی و 
صندوق کارآفرینی امید معرفی شده است که ۳۸ طرح 

با سطح ۱۰ هکتار انعقاد قرارداد شده است .
وی خاطر نشان کرد: همچنین تعداد ۴۷ واحد گلخانه 
ای با سطح ۱۰.۵ هکتار به بهره برداری رسیده است .

یوســفی گفت: طی چند سال اخیر توسعه کشت های 

گلخانه ای مورد اقبال بهره برداران قرار گرفته و روند 
افزایشی داشــته به طوری که سطح گلخانه های در 
حال بهره برداری و ساخت استان از ۱۰ هکتار در سال 

۱۳۹۲ به ۷۶.۸ هکتار رسیده است .
وی افزود: استان خراسان شمالی از نظر سطح کشت 
در سال ۱۳۹۲ جایگاه ۲۹ کشور را داشته که در سال 
گذشــته به رتبه ۲۱ در ســطح و ۱۷ در تولید ارتقاء 

یافته است.
یوســفی با اشــاره به اینکه در حــال حاضر از محل 
منابع داخلی بانک با ســود ترجیحی امکان پرداخت 
تسهیات میســر اســت، بیان کرد: در گلخانه های 
اســتان محصوالت متنوعــی نظیر گوجــه فرنگی، 
خیار،ســبزی ریحان،گیاهان گلدانی و گل های شاخه 
بریده )نظیر لســیانتوس ،شــب بو(، آلوورا، کاکتوس، 
نشــاء گیاهان دارویی و زراعــی ، قلمه گل محمدی 
،نهال پســته و ... تولید می شود.رییس سازمان جهاد 

کشاورزی خراسان شمالی گفت: درحال حاضر مجتمع 
گلخانه ای امام رضا)ع( در شهرســتان مانه و سملقان 
در ســه فاز با مساحت ۱۱۵ هکتار و ۶۰ قطعه احداث 
شده است که از ۴۰ قطعه فاز اول و دوم آن ۳۰ قطعه 
واگذارشــده و فاز سوم زیرساخت ها تکمیل و در حال 
واگذاری اســت و در حال حاضر ۲۵ قطعه با ســطح 
۱۵ هکتار در حال ســاخت و اجرا اســت که ۲ واحد 

با مساحت ۱.۳ هکتار به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: همچنین مجتمع گلخانه ای ۱۰۰ هکتاری 
دوین شــیروان با ســرمایه گذاری موسســه ملل در 
کارگروه استانی و ملی تصویب و فاز اول آن با سطح 
۲۰ هکتار برای دریافت تسهیات به بانک کشاورزی 

معرفی و در مراحل تکمیل پرونده است.
یوســفی اضافه کرد: شــهرک گلخانه ای ساری گل 
شهرستان اسفراین با مساحت ۵۰ هکتار نیز در مرحله 

تامین زیر ساخت می باشد .

استاندار خراسان شمالی گفت : بررسی نهایی برآورد 
میزان خســارت های ناشــی از زلزله ۵.۵ ریشتری 
اخیر) ۲۷ اردیبهشــت ( مســیر پایانی خود را طی 
می کنــد و پس از ارایه آن به هیــات دولت، قطعا 

تسهیات حمایتی دولت نیز اباغ خواهد شد.
محمد علی شــجاعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهارداشــت : در شــرایط فعلی براساس مصوبات 
استانی خدمات رسانی به زلزله زدگان در سه محور 
کمک های معیشــتی از ســوی هــال احمر، آوار 
برداری تخریب های ناشــی از زلزله و بازســازی و 
بهســازی واحدهای مســکونی در منطقه در دست 

انجام است.
رییس شورای مدیریت بحران استان خراسان شمالی 
خاطرنشــان کرد : تمام برنامه های مطابق با برنامه 

ریزی با ایــن رویکرد که واحدها مســکونی زلزله 
زدگان تا پیش از شــروع فصل زمســتان و سرما به 
پایان برسد، انجام شد و به طور همزمان نیز پیگیری 
برای اخذ مصوبه کمــک های باعوض احتمالی و 
تسهیاتی دولت نیز از سوی مدیریت ارشد استانی( 

در حال پیگیری است.
شــجاعی تاخیر در تصویب تســهیات حمایتی از 
سوی هیات دولت برای زلزله زدگان استان خراسان 
شمالی را ناشی از نهایی نشدن برآوردهای خسارت 
های ناشــی از این حادثه به دلیــل تداوم پس لرزه 
ها اعام کرد و اظهارداشــت : بــا توجه به این که 
زلزله اخیر در این اســتان خوشبختانه خسارت جانی 
در منطقه نداشــت،فرصت جدیدی برای بازســازی 
و نوســازی واحدهای مســکونی غیر مقاوم و گلی 

و خشــتی در این مناطق فراهم کنــد و باید از این 
فرصت به درستی استفاده شود.

اســتاندار خراســان شــمالی تصریح کــرد : تمام 
دســتگاههای مرتبط با ســتاد مدیریــت بحران به 
فراخور وظایفشــان در مناطق زلزله زده حضور و در 
حال خدمات رســانی هســتند و طبق برنامه ریزی 
اســتانی مدیران این دســتگاهها موظفند تا پایان 
خدمات رســانی به زلزلــه زدگان در منطقه حضور 

مداوم فیزیکی داشته باشند.
شــجاعی خاطرنشــان کرد : اگرچــه تاکنون طبق 
بررســی میدانی در مناطق زلزله زده خدمات رسانی 
به مردم تا حد زیادی رضایت بخش گزارش شــد، 
ولی همچنان عملکرد دســتگاهها رصد می شود تا 

بتوانیم خدمات بهتری به زلزله زدگان ارایه دهیم.

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان گفـت:در۲۴ 
سـاعت گذشـته منتهـی بـه ظهـر یکشـنبه ۹ خـرداد 
۵ بیمـار بـر اثـر ابتـا بـه کرونـا ویـروس جـان خود 

را از دسـت دادنـد.
دکتـر هاشـمی افـزود: در این مدت با بسـتری شـدن 
۴۹ بیمـار جدیـد کرونایی، شـمار بیماران بسـتری به 

۲۶۵ نفر رسـید.
وی بـا بیـان اینکـه روزانـه ۳۰ درصـد از تسـت های 

انجـام شـده، مثبـت اعـام می شـود گفـت: گرچـه 
اجـرای طرح واکسیناسـیون ادامه دارد، رعایت شـیوه 
نامه هـای بهداشـتی همچنـان یـک ضـرورت بـرای 

قطـع زنجیـره انتقـال کرونا اسـت.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان از ورود بیش 
از ۴۰ هـزار دوز واکسـن کرونـا تاکنـون بـه اسـتان 
خبـر داد و گفـت: خوشـبختانه مشـکل جـدی درباره 
نگهـداری این واکسـن ها در شـرایط قطعـی برق پیدا 

نکردیـم، ولـی محدودیت هایـی بـرای انتقـال آن هـا 
بـه مناطـق روسـتایی داریم.

دکتـر هاشـمی افـزود: این مشـکل را نیز بـا افزایش 
حـدی  تـا  روسـتا ها  بـه  اعزامـی  تیم هـای  تعـداد 
برطـرف کرده ایـم.وی ابـراز امیدواری کرد بـا تلقیح 
از طـرف  واکسـن  ابـاغ  و  اختیـار  در  واکسـن های 
وزارتخانـه، واکسیناسـیون گروه هـای زیـر ۷۰ سـال 

هـم از هفتـه آینـده آغاز شـود.

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی خراسان شــمالی گفت: برداشت کلزا از 

سطح کشتزارهای این استان آغاز شده است.
محمدجواد تشــکری در گفتگو با خبرنگار ما افزود: 
طبق الگوی کشــت باید حدود چهار هزار هکتار از 
کشــتزارهای این استان دانه روغنی کلزا کشت می 
شد که کشاورزان استان بیش از سه هزار هکتار این 

محصول را کشت کردند.
وی گفت: در سال زراعی جاری کلزا از ناحیه حوادث 
مختلف دچار خسارت شد و تنها حدود ۲ هزار و ۳۰۰ 

هکتار به بار نشسته است.
وی اضافه کرد: ۴۰ درصد مزارع کلزای این اســتان 
بــه علت نبود بارش موثر و کاهــش آبیاری از بین 

رفته است.
تشــکری اظهار داشــت: پیش بیی می شود از این 

ســطح باقی مانده، حدود ســه هزار تن دانه روغنی 
محصول کلزا برداشت شود.

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی خراسان شمالی اضافه کرد: این محصول 
در قالب خرید تضمینی از کشاورزان با نرخ مصوب 

۱۱ هزار ریالی از سوی دولت خریداری می شود.
وی با بیان اینکه کشت کلزا در تناوب با گندم و جو 
در افزایش عملکرد محصول بسیار موثر است، گفت: 
رعایت این روش موجب کاهش و کنترل علف های 

هرز و بیماری های گندم می شود.
 تشــکری اظهار داشت: کلزا یکی از گیاهان مناطق 
معتدل است و سازگاری خوبی هم با این نوع اقلیم 
دارد و البتــه در کنار آن، ســایر دانه های روغنی از 
جمله آفتابگران و کنجد نیز در خراســان شــمالی 

کشت می شود.

سرپرســت معاونت بهــره برداری و دیســپاچینگ 
شــرکت توزیع برق خراسان شــمالی با بیان اینکه 
میانگین افزایش مصرف ۱۰ ســال اخیر در کشــور 
حدود دو درصد اســت، گفت: مصرف برق استان در 
سال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ 

درصد افزایش مصرف داشته است.
محمــد درکی اظهارکــرد: میزان مصرف ســاالنه 
شرکت در ســال ۹۹، یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون و 
۹۴۲ هزار و ۸۰۴ کیلو وات برساعت بوده که بر این 
اســاس به طور میانگین انرژی مصرفی در روز سه 

هزار و ۶۱۳ مگاوات برساعت است.
وی با بیان اینکه در اســتان خراســان شمالی ۳۸۰ 
هزار و ۵۶۴ مشترک توزیع و ۶ مشترک فوق توزیع 
ثبت شده است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
در خراسان شــمالی ۱۴ هزار مشترک افزوده شده 
استاین مقام مســئول با اشاره به اینکه صنعت برق 
شــامل تولید انتقال و توزیع اســت، افزود: ظرفیت 
اسمی تولید استان یک هزار و ۴۳۵ مگاوات است در 
حالــی که توان واقعی تولید حدود  یک هزار و ۳۰۰ 
مگاوات اســت.وی یادآور شد: با توجه اینکه شبکه 
برق کشــور یک شــبکه  به هم پیوسته و یکپارچه 
اســت، حداکثر مصرف در استان با توجه به مصرف 
سال گذشته و رشد مصرف متعارف از طریق شرکت 
توانیر مشــخص و کنترل می شــود.این کارشناس 
مســئول افزود: میانگین افزایش مصرف ۱۰ ســال 
اخیر در کشــور حدود دو درصد است، ولیکن امسال 
تا این لحظه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ 
درصد افزایش مصرف وجود داشــته اســت که این 
افزایش در سطح کشــور به بیش از ۲۰ درصد می 

رســد.وی در پاســخ دلیل قطعی برق قبل از شروع 
پیک مصرف و فصل تابســتان، گفت: فصل خیلی 
تاثیری بر افزایش مصرف ندارد، نکته قابل توجه این 
اســت که گرمای زودهنگام باعث افزایش مصرف 

برق شده است.
این مقام مســئول گفت: پیش بینی شــده است که 
طی روزهای آتی ظرفیت تولید برق کشور باال رود، 
در حال حاضر علی رغم میــل باطنی اگر مدیریت 

مصرف نشود، باید خاموشی را داشته باشیم.
درکی در رابطه با وضعیت برق اضطراری بیمارستان 
ها مطرح کرد: به تمام بیمارســتان ها برای آمادگی 
دیزل ها مکاتبه شده و معموال در مدار می آیند، اما 
نیاز به توضیح است که بیمارستان ها درکی اولویت 
قطع برق نیستند و در صورت بروز مشکل به جهت 
کانال ارتباطی که با مشترکان حساس از قبل ایجاد 

شده است، از مسیر دیگری شبکه برقرار می شود.
سرپرســت معاونت بهــره برداری و دیســپاچینگ 
شرکت توزیع برق خراسان شمالی خاطرنشان کرد: 
سهمیه خاموشی های برق استان  خراسان شمالی، 
به نســبت بار مصرفی استان در حالت عادی هفت 
درصد مصرف کل در خراســان شــمالی، خراسان 
جنوبی و خراســان رضوی اســت، ولی در شرایط 
اضطراری از ســمت دیسپاچینگ ملی، میزان سهم 
تعیین و در شرایط جهش مصرف برق تغییر می کند.

این مقام مسئول یادآور شــد: مدیران ارشد صنعت 
برق پیگیر هســتند، تا با افزایش توان تولید برق در 
سطح کشــور، مدیریت مصرف توسط مردم صورت 
بگیرد که در راستای کاهش میزان خاموشی ها گام 

بردارند.

مســئول حقوقی و اماک میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی خراسان شــمالی از صدور ۶ ماه حبس 
برای حفاران غیرمجاز روستای تنسوان شیروان خبر داد.

ملک حســین قویدل چوکانلو گفت: پرونده متهمانی که 
به قصد به دســت آوردن امــوال تاریخی و فرهنگی در 
حال حفاری در منطقه روســتای تنسوان شیروان بودند، 
در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم محکومیت برای آن ها 
صادر شــد.قویدل چوکانلو با اشــاره به اینکه بر اساس 
گــزارش مردمی و حضور مأموران نیــروی انتظامی در 
محل، متهمان به حفاری غیرمجاز روســتای تنســوان 
شیروان دستگیر شدند، اظهار داشت: پرونده این سه نفر 

که به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی در 
حال حفاری در منطقه روســتای تنسوان شیروان بودند 
در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم محکومیت برای آن ها 
صادر شــد.وی ادامه داد: ایــن متهمان به تحمل ۶ ماه 
حبس، اعاده وضع به حال سابق، ضبط ادوات حفاری و 
پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم شدند.

قویدل اضافه کرد: کشــف جرم و دستگیری مجرمان، 
تشــکیل پرونده و معرفی به مراجــع قضایی به منظور 
رســیدگی و اجرای حکم ازجمله اقدامات الزم در جهت 
پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث  فرهنگی و صیانت 

از اماکن ، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول است.

سرپرســت معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صمت خراسان شمالی از رشد ۲۰۰ درصدی 
واردات استان از لحاظ ارزشی طی فروردین ماه سال 

جاری خبر داد.
مهــرداد داودزاده در گفتگــو با خبرنــگار ما گفت: 
واردات استان طی فروردین ماه به ارزش تقریبی ۳ 
میلیون دالر و وزن ۴/۰ هزار تن اســت که به مدت 
زمان مشابه ســال قبل ۲۰۰ درصد از لحاظ ارزشی 

و ۳/۳۳ درصد از لحاظ وزن افزایش داشته است.

وی عمده کاالهای وارداتی را شامل خط تولید لوله 
فلنــچ، پودر درز جوش گرید غذایی و اجزا و قطعات 
المپ ال ای دی از کشورهای چین ، روسیه ، آلمان 

و کره جنوبی عنوان کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه صادرات اســتان در یک 
ماهه نخست سال جاری به میزان ۶/۵ میلیون دالر 
و واردات اســتان در همین مقطع زمانی به میزان ۳ 
میلیون دالر بوده اســت، تراز تجاری استان در یک 

ماهه نخست سال جاری ۶/۲ میلیون دالر است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی؛

فعال شدن گسل استان پس از چند قرن

هدف گذاری ایجاد ۲۰۰ هکتار گلخانه طی برنامه ششم  در خراسان شمالی 

استاندار خراسان شمالی ؛
 تسهیالت حمایتی زلزله زدگان بزودی ابالغ می شود

مرگ پنج شهروند خراسان شمالی بر اثر کرونا

برداشت کلزا از سطح کشتزارهای خراسان شمالی 
آغاز شد

معاون شرکت توزیع برق خراسان شمالی خبر داد؛

افزایش ۱۶ درصدی مصرف برق خراسان شمالی

صدور ۶ ماه حبس برای حفاران غیرمجاز روستای تنسوان شیروان

رشد ۲۰۰ درصدی واردات استان در فروردین ماه امسال

واگذاری فضاهای باز دستگاه های 
اجرایی خراسان شمالی به داوطلبان

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه 
تجمعات در فضاهای باز خواهد بود، گفت: مقرر شــده 
دســتگاه های اجرایی فضاهای باز خــود را به صورت 

عادالنه در اختیار داوطلبان قرار دهند.
احمد برادران در خصوص تبلیغات انتخاباتی در خراسان 
شــمالی اظهار کرد: تجمعات انتخاباتی در فضای بسته 

به هیچ نحو وجود نخواهد داشت.
معاون سیاسی استاندار خراسان شــمالی ادامه داد: در 
ســتادهای انتخاباتی، امکان برگزاری مراسم در فضای 
سر بســته ویژه عوامل اجرایی حداکثر تا ۲۰ نفر وجود 

دارد.
وی با تاکید بر اینکه تجمعات در فضاهای باز خواهد بود، 
افزود: مقرر شده است دستگاه های اجرایی فضاهای باز 
خود را به صورت عادالنه در اختیار داوطلبان قرار دهند.

بــرادران از وجود تعدادی تخلــف انتخاباتی خبر داد و 
گفت: موارد به ستاد پیشگیری از تخلفات اعام شده تا 

اقدامات الزم انجام شود.
معاون سیاســی اســتاندار خراسان شــمالی در انتها از 
افزایش ۱۰ درصدی صندوق های اخذ رأی نســبت به 

سال های گذشته خبر داد.

جشن تکلیف سیاسی ۱۷ هزار رأی 
اولی درخراسان شمالی

رییس ســتاد انتخابات خراسان شــمالی: در انتخابات 
امسال ۱۷ هزار و ۷۴۶ نفر رای اولی در تعیین سرنوست 

کشور مشارکت خواهند کرد.
رییس ســتاد انتخابات استان گفت: در انتخابات امسال 
۱۷ هزار و ۷۴۶ نفر رای اولی درجشــن تکلیف سیاسی 
۱۷ هزار رأی اولی درخراسان شمالی برای نخستین بار 
در انتخابات و تعیین سرنوست کشور مشارکت خواهند 

کرد.
احمد برادران با اشــاره به افزایش تعداد شعب و ساعت 
اخذ رأی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲ بامداد افزود: در 
هر شعبه یک ناظر بهداشت هم برای نظارت بر رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی حضور خواهند داشت.
خراسان شــمالی ۹۸۸ هزار نفرجمعیت دارد که از این 

تعداد ۶۷۲ هزار نفر واجد شرایط رای هستند.

تداوم هوای گرم در خراسان شمالی
سرپرست اداره هواشناســی کاربردی خراسان شمالی 
از تداوم هــوای گرم تا روز دوشــنبه خبر داد و گفت: 
احتمال بارش پراکنــده باران در روزهای انتهایی هفته 

وجود دارد.
علیرضا گلرخ افزود: طی امروز دو شنبه نیز شاهد تداوم 
هوای گرم در اســتان هستیم و در روزهای بعد احتمال 

وقوع بارش پراکنده باران در استان وجود دارد.
وی افزود: طبق پیش بینی ســازمان هواشناسی استان 
در گرم ترین ساعات خراســان شمالی شاهد دمای ۳۸ 
درجه ســانتیگراد و در سردترین اوقات دمای ۱۵ درجه 

را به خود دید.
گلرخ تغییرات دما بجنــورد را نیز بین ۱۶ تا ۳۶ درجه 
اعام کرد و گفت: میانگین دما شیروان در هفته جاری 

از تمام شهرها کمتر خواهد بود.
سرپرست اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان 
شــمالی گفت: به دلیل گرما هوا توصیه می شود از برپا 
کردن آتش در مزارع و کشتزارها به شدت پرهیز شود.

خبر
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یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: با توجه به این 
که بازار ســرمایه دارای ابزارهــای متفاوتی برای 
ســرمایه گذاری مانند صندوق هــای مختلف، اوراق 
بدهی و سهام اســت شاهد جذابیت بیش از گذشته 
برای ســرمایه گذاران، فعاالن اقتصــادی و مقصد 
نهایی حجم نقدینگی ســرگردان در کشور خواهیم 

بود.
به گــزارش اتفاقیه و به نقــل از پایگاه خبری بازار 
سرمایه ایران، »محمدابراهیم سماوی« درخصوص 
طرح جدید مالیات بر عایدی ســرمایه اظهار داشت: 
دولت برای جبران کســری بودجه تصمیم گرفت تا 
با افزایش واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و 
همچنین بازنگری در مقررات مالیات، مسیر جدیدی 

را برای جبران این کسری بودجه ایجاد کند.
وی با بیان اینکه یکی از این مقرراتی که در ماه های 
طوالنی در خصوص آن بازنگری انجام شــد، قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه است، افزود: اگر بخواهیم 
به طور خاصــه بیان کنیم بر معاملــه دارایی هایی 
همانند اماک و مســتغات، وسایل نقلیه موتوری، 
مســکوکات مثل طا، شــمش و ارز کشــورهای 

خارجی به این صورت مالیات تعلق می گیرد.
ســماوی گفت: اگر فردی در سال نخست ملکی را 
خریــداری کند و در همان ســال همان ملک را به 

فروش برساند بر مابه التفات خرید و فروش )سود(، 
مالیات ۴۰ درصدی تعلق می گیــرد، اما این میزان 
مالیات برای خرید و فروش وســایل نقلیه موتوری، 
مســکوکات طا، شمش و ارز خارجی افزون بر ۳۰ 
درصــد از مابه التفاوت خرید و فروش خواهد بود که 
در ســال های بعد به صورت پلکانی کاهش پیدا می 

کند و در سال چهارم به حداقل می رسد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در سال های 
اخیر با توجه به کسری بودجه و شرایط سیاست های 
خارجی و ویروس کرونا، کشور با تورم قابل توجهی 
دســت و پنجه نرم کرد و این تورم موجب شــد تا 
جذابیت سرمایه گذاری در دارایی های امن همانند 
بازار پــول، اوراق بدهی و صندوق هــای با درآمد 
ثابت کاهــش یابد، زیرا نرخ بهــره واقعی این نوع 
از دارایی ها منفی بوده اســت؛ به همین دلیل حجم 
نقدینگی عظیمی از ســمت این دارایی ها به سمت 

بازارهای موازی گسیل یافت.
وی اظهار داشــت: عمده بازارهای موازی که در آن 
سفته بازی و سوداگرای رواج پیدا کرد مثل اماک 
و مستغات، وسایل نقلیه، طا، مسکوکات و ارز به 
این دلیل که عایدی و بهره وری برای بخش واقعی 
اقتصاد ندارد و این نوع سفته بازی در این دارایی ها 
بســیار مخرب خواهد بود، مصرف کنندگان واقعی را 

تحت فشار بیشتری قرار می دهد.
سماوی خاطرنشان کرد: از این رو سیاست گذاران را 
بر آن داشــت تا با طراحی این نوع مالیات بتوانند در 
وهله نخست، میزان ســفته بازی را کاهش داده و 
هزینه های آن را افزایــش دهند و به این ترتیب از 

جذابیت های این بازار بکاهند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در وهله دوم، 
موجب رونق بازارهای مولد مثل بازار سرمایه شوند 
کــه از یک طرف یک بازار اولیه برای شــرکت ها 
بیش از پیش با استقبال روبه رو شود )عرضه اولیه ها( 
و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بتوانند تامین مالی 
خــود را صورت داده و دولت هم بتواند بخشــی از 
کســری بودجه خود را با واگذاری سهام و همچنین 

انتشار اوراق بدهی پوشش دهد.
در نشست علنی روز چهارشــنبه )پنجم خردادماه( 
ســال جاری مجلس شــورای اســامی، گزارش 
کمیســیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر 
عایدی ســرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب 
شد.مهدی طغیانی ســخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسامی با اشاره به تصویب کلیات 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه در این کمیســیون 
گفت: هدف نمایندگان از تصویب این طرح استفاده 

از سرمایه ها در حوزه تولید و اشتغال است.

وزیر امور اقتصــاد و دارایــی از افزایش ۴۸ درصدی 
ارزش صادرات کشور در دو ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد این روند رو به رشد در صادرات و تجارت خارجی 

تداوم یابد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا از وزارت امور اقتصاد 
و دارایی، فرهاد دژپســند در حاشــیه دو نوبت نشست 
با وزیر دارایی عراق در جمــع خبرنگاران درخصوص 
برخی شائبه ها مبنی بر فشــار دولت به بانک مرکزی 
بــرای فروش ۲ میلیــارد دالر ارز و تبدیل آن به ریال 
و تأمین مالی ۳۷۵ هــزار میلیارد تومانی دولت از این 
طریق، افزود: این خبر درســت نیست، زیرا ۲ میلیارد 
دالر یــا ۲.۵ میلیارد دالری که در برخی از ســایت ها 
یا خبرگزاری ها ذکر شــده است از نظر عددی به هیچ 
وجه با آن عدد ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی که گفته شده 
ســازگاری ندارد، مگر ممکن اســت دولت در مدت ۲ 
مــاه از بانک مرکزی بخواهد معادل ۳۷۵ هزار میلیارد 

تومان را در بازار تبدیل به ریال کند؟
وی اظهار داشــت: به شــدت این موضوع را تکذیب 
می کنــم و در واقع به جز تنخواهی که از بانک مرکزی 
هر ســال گرفتیم در این دو ماه هیچ دریافتی اضافی 
نداشــتیم، این رویه یک سابقه دیرینه تاریخی است و 
تاکید می کنم که هیچ گونه مطالبه مالی از این مسیر از 

بانک مرکزی نداشته ایم.
دژپسند در ادامه سخنان خود به فرمول قانونی استفاده 
از تنخواه سالیانه اشــاره کرد و گفت: بر اساس قانون 
ســالیانه به اندازه ســه درصد بودجــه عمومی دولت 
می توانیم از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کنیم 
و این فرآیند نیز ســیال اســت؛ به گونه ای که ممکن 
اســت در ابتدای ماه این تنخواه دریافت و در طول ماه 
بر اســاس درآمدهای دولت این تنخواه تسویه شود و 

ســقف آن هم در ســال جاری ۴۱ هزار میلیارد تومان 
است.

حجم تجارت ایران و عراق در مقایسه با حجم 
اقتصادشان ناکافی است

وی درخصوص محور گفت وگوها و دســتاوردهای ۲ 
نوبت نشســت با وزیر دارایی عــراق و هیات همراه، 
افزود: حجم تجارت بین ایران و عراق در مقایســه با 
حجم اقتصاد و تجارت دو کشور، قابل توجه اما ناکافی 

است.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با تفاهم های به دست 
آمــده، میزان تجارت میان ایران و عراق بیش از پیش 

افزایش یابد.
وی با بیان اینکه ســابقه دیرینه و فرهنگ مشــترک 
بین ایران و عــراق چنین اقتضاء مــی کند که ما در 
مورد توســعه روابط اقتصادی دو کشــور تدابیر ویژه 
ای بیاندیشــم، ادامه داد: یکی از بحث هایی که به آن 
پرداخته شــد، رفع مشکات گمرکی دو طرف بود که 
بحث هــا و تفاهم های خیلی خوبی انجام و قرار شــد 

گفت وگوها و همکاری ها در این زمینه تداوم یابد.
دژپســند با تاکید بر توافــق طرفین درخصوص تبادل 
تجربیــات در زمینــه فعالیت های گمرکی و تســهیل 
تجــارت بازرگانان دو کشــور، اعام کــرد: در همین 
خصــوص قرار شــد رییــس کل گمــرک جمهوری 
اسامی، به زودی سفری به عراق داشته باشد و تدابیر 
و هماهنگی های بیشــتری در ارتباط با توسعه روابط 

تجاری اندیشیده شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، موضوع بعدی مورد توافق در 
مذاکره با همتای عراقی خود را سرمایه گذاری مشترک 
طرفین اعام کرد و گفت: اکنون هم ســرمایه گذاران 
ایرانی و عراقی در هر دو کشور مشغول به کار هستند، 
اما بنا بر مذاکرات قرار شد سازماندهی ویژه ای در این 

ارتباط داشته باشیم تا حجم سرمایه گذاری خارجی دو 
طرف در قالب ایجاد شــهرک های صنعتی جدید و یا 

صورت های دیگر افزایش یابد.
وی، توسعه همکاری ها در ارتباط با حمل و نقل ریلی 
مسافر و کاال بین دو کشور را از موضوعات دیگر مورد 
توافق در نشســت خود با طــرف عراقی عنوان و ابراز 
امیدواری کرد تا این همکاری ها هر چه سریع تر توسعه 

یابد.
برتری ایران در زمینه لبنیات و کشاورزی

در ادامــه علی عــاوی، وزیر دارایی عــراق نیز طی 
ســخنانی در خاتمــه این نشســت با ابــراز رضایت 
از گفت وگوهــای امروز بــا همتای ایرانــی خود، به 
تفاهم های به دســت آمده از جمله تفاهم های گمرکی 
و سرمایه گذاری مشترک اشاره کرد و گفت: امروز دو 
طرف به نتایج خیلــی خوبی در زمینه هماهنگی های 

گمرکی در همه گذرگاه های مرزی رسیدند.
عاوی، تســهیل تجارت بین دو کشور و توسعه خط 
آهن شــلمچه- بصره را از جمله دیگر تفاهم های این 
نشست برشــمرد که می تواند به گسترش تجارت بین 

دو کشور کمک شایانی کند.
وزیــر اقتصاد و دارایی عراق افزود: در زمینه تشــویق 
سرمایه گذاری تجار جمهوری اسامی در عراق به ویژه 
در زمینــه لبنیات و کشــاورزی بــه توافق های خوبی 
رســیدیم و ایران برتری خوبی در ایــن زمینه دارد و 
امیــدوارم به زودی توافقنامه هــای جدیدی را در این 

زمینه ها امضاء کنیم.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، روز شنبه دیدار وزیر 
امور اقتصادی و دارایی ایران با وزیر مالیه عراق و هیأت 
همراه انجام شــد و در این جلسه درباره زمان بندی و 
چگونگی بازپرداخت بدهی های طرف عراقی به ایران 

مذاکره کردند.

معاون وزیرارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در مراسم 
انعقاد تفاهم نامه پســت بانک، گفت: همکاری شرکت ملی 
پســت و بانک ها در ارائه خدمت به مشتریان، جایگاه واقعی 

پست را در اقتصاد ملی تحقق می بخشد.  
بــه گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا از شــرکت ملی پســت، 
»رمضانعلی ســبحانی فر« در آیین انعقاد تفاهم نامه پست و 
پست بانک، شبکه پستی کشور را دارای ظرفیت هایی بی شمار 
برای ارائه خدمات اجرایی به نیابت از بانک ها در سراسر کشور 

برشمرد.
رییس هیات مدیره شــرکت ملی پست با اشــاره به قانون 
برنامه ششم توسعه کشور با موضوع واگذاری خدمات نیابتی 
در راستای تحقق دولت الکترونیک و همچنین دستاوردهای 
مثبت همکاری پست با سایر بانک ها، بیان داشت: برون سپاری 
خدمات فیزیکی بانک ها به پست از زمینه های مهم همکاری 

دو مجموعه است. 
معاون وزیرارتباطات، خدمات گسترده پست در سراسر کشور 
به ویژه مناطق روســتایی و کمتر توسعه یافته را یادآور شد و 
گفت: ارائه خدمات بانکی به کمک پســت در محل سکونت 
مشتریان گامی مهم در راســتای ارائه خدمات مطلوب تر  و 
رضایت بخش است که تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها دارد. 

ســبحانی فر، خدماتی از قبیل احراز هویــت مکانی، افتتاح 
حساب، توزیع کارت های مشتریان، ارسال دسته چک و توزیع 
اخطاریه ها و اباغیه ها، استفاده از زیرساخت شبکه پرداخت 
بانکداری الکترونیک توسط موزعین شرکت ملی پست و بهره 
برداری از ظرفیت شرکتهای پرداخت الکترونیک psp طرف 
قرارداد با پست بانک را از جمله مفاد این تفاهم نامه برشمرد.

جایگاه پست در رفاه روستاییان و گسترش کسب و کارهای 
خانگی

در این مراســم، مدیرعامل شرکت پســت بانک نیز با ابراز 
خرســندی از امضای این تفاهم نامه، با اشاره به جایگاه مهم 
پســت به عنوان ســازمانی امانتدار که مورد اعتماد جامعه 
اســت، گفت: باوجود تحوالت عصــر حاضر و ظهور فضای 
دیجیتال، پســت نه تنها جایگاه خود را از دست نداد، بلکه با 
انجام ماموریت های جدید همراه با ارزش افزوده های بیش تر، 
دســتاوردهای ارزنده ای را برای کشــور رقم زد که به عنوان 
بازوی اصلــی حاکمیــت و در کنار مــردم، اطمینان خاطر 

بیش تری را در جامعه، نهادینه کرد.
بهزاد شیری حضور شرکت ملی پست را در مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته یادآور شد و افزود: پست به عنوان بزرگترین 
متولی لجستیک کشــور می تواند در رفاه حال روستاییان و 
گسترش اشــتغال و کسب و کارهای خانگی با کمک پست 

بانک نقشی مهم ایفا کند.
وی ادامه داد: همکاری شــرکت ملی پست و پست بانک در 
ارائه خدمت به مشــتریان، تجربه ای اســت که رضایتمندی 
مخاطبان را در پی دارد و خواســتار سرعت بخشی به اجرای 

این تفاهم نامه شد. 
عضو هیات مدیره شــرکت ملی پست نیز در مراسم امضای 
تفاهم نامه با پست بانک با اشاره به اینکه طبق گزارش ها در 
حال حاضر حدود ۲۵ میلیون جمعیت روستایی در کشور وجود 
دارد و دارا بودن حســاب پست بانک سرپرستان خانوارهای 
روســتایی، گفت: اکنون برنامه راه اندازی »روستا بازار« را در 
دستور کار قرار داده ایم که می تواند کسب و کار روستائیان را 
رونق ببخشد و هم اقدامی در مسیر افزایش فعل و انفعاالت 

مالی در روستاهاست. 
»علیرضا زرگوش« با اشــاره به اتمام مدت زمان آزمایشــی 
اســاس نامه پســت بانک به عنوان بانک تخصصی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات، خواســتار  تجمیع حساب های 
همه شــرکت های تابعه وزارت ارتباطــات در اصاح جدید 

اساس نامه پست بانک شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مجوز جابه جایی حساب در قالب یک 
مصوبه از بانک مرکزی اخذ شود، نقش پست در حوزه رونق 

کسب وکارها افزایش خواهد یافت.

رئیــس کل گمرک ایران گفت: امــکان ورود ماینر از 
مبادی رسمی کشور صفر است و احتماال این دستگاه ها 

با استفاده از قطعات رایانه، در کشور سرهم می شوند.
به گــزارش اتفاقیه به نقــل از تجارت نیــوز، مهدی 
میراشــرفی، در خصــوص واردات ماینر گفت: واردات 
انواع ماینر برای اســتخراج ارز های دیجیتال به کشور 
نه تنها ممنوع اســت بلکــه HS کدی هم برای آن ها 

تعریف نشده است.

او در ادامــه افزود: بــرای هر کاالیی کــد تعرفه ای 
مشخص شده که گمرک با کمک این کد ها کاال های 
وارداتی را ترخیص یا کاال های صادراتی را به کشــور 

مقصد می فرستند.
رئیــس کل گمرک ایران بیان کــرد: به هر حال هیچ 
دستگاهی برای اســتخراج بیت کوین  از مبادی رسمی 
به کشــور وارد نشده اســت، اما این امکان وجود دارد 
که قطعات رایانه ای به کشــور وارد شــوند و در کشور 

ســر هم شوند.میر اشرفی ادامه داد: بسیاری از قطعات 
و سیستم عامل های رایانه ای کد تعرفه وارداتی دارند و 

بدون ممنوعیت به کشور وارد می شوند.
این مقام مســئول در پایان تصریح کرد: بســیاری از 
مهندسان کامپیوتر در کشور هستند که با تجمیع و سر 
هم کردن این قطعات، ماینر های تقلبی تولید می کنند؛ 
بر این اســاس تمامی ماینر هایی که در کشور موجود 

هستند یا قاچاق شده  یا تجمیع شده اند.

روند افزایش مصرف برق برای بار دوم از اردیبهشــت 
ماه امســال رکورد دیگری از خود برجای گذاشت و به 
رقم ۵۵ هزار و ۶۴۶ مگاوات در ساعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه 

روز شنبه، هشتم خرداد رسید.
بــه گزارش اتفاقیــه به نقل از ایرنا، امســال از همان 
فروردین مــاه روند مصرف برق روندی متفاوت از همه 
سال های اخیر به خود گرفت تا نشان دهد سال ۱۴۰۰ 

سالی به یادماندنی برای صنعت برق خواهد بود.
فرارســیدن زودتر گرمای هوا از یک طرف که ســبب 
وارد مدار شــدن نابهنگام وســایل سرمایشی شد و از 
طرف دیگر، بروز پدیده جدیدتر اســتخراج رمزارزهای 
غیرمجاز خانگی سبب شــد بر شدت مصرف برق در 

کشور افزوده شود.
عاوه بر این ها ســال آبی جاری که از ابتدای مهرماه 
۱۳۹۹ شروع شده و تا آخر شــهریورماه امسال تداوم 
دارد، تا اینجا ســالی کم بارش رقم زده و این امر سبب 
شــده مخازن ســدهای تولیدکننده برق به میزان ۵۰ 

درصد با کاهش همراه شود.
از طرف دیگر، شیوع گسترده بیماری کرونا و ضرورت 
تامین برق برای مراکز حســاس و درمانی و بیماران، 
امسال را سالی متفاوت در مصرف برق کرد به گونه ای 
که میزان مصرف یک بار در اردیبهشــت ماه رکوردی 
کم ســابقه در ۱۰ سال اخیر از خود برجای نهاد و یک 

بار دیگر روز گذشته رکورد زد.
براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران، دیروز و در ســاعت ۱۲ و ۵۳ دقیقه مصرف برق 

کشور از مرز ۵۵ هزار مگاوات عبور کرده و به ۵۵ هزار 
و ۶۴۶ مگاوات رسید؛ امری که به طور معمول در سال 

های گذشته و در این زمان رخ نمی داد.
این میزان مصرف بــرق از میزان مصرف برق در روز 
جمعه گذشــته که ۴۷ هزار و ۵۵۰ مگاوات بود بیش از 
هشت هزار مگاوات بیشتر شده و این درحالی است که 

ذخیره نیروگاه ها ۸۰۵ مگاوات بود.
برخی پیش بینی ها بیان گر آن است که درروزهای باقی 
مانــده از این هفته احتمال رســیدن میزان مصرف به 

حدود ۶۰ هزار مگاوات وجود خواهد داشت.
رضا ارکانیان، وزیر نیرو درباره درباره شــرایط مصرف 
برق امســال توضیح داد: سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که از 
اول مهرماه پارسال شروع شــده یکی از خشک ترین 

سال های ۵۰ سال اخیر است.
وی گفــت: زمانی که با رای اعتماد نمایندگان مجلس 
شورای اســامی کار خود را شروع کردم در سال آبی 
۹۷-۱۳۹۶ هم شــاید دومین سال خشک در ۵۰ سال 

اخیر بودیم و امسال هم شرایط به همین گونه است.
اردکانیان به ســال های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره و 
خاطرنشان کرد: حجم مفید مخازن سدهایی که نیروگاه 
برق آبی دارند نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش یافته 
و این موجب ســه هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش ظرفیت 

تولید برق شده است.
وی، گرمای زودرس را دومین اتفاقی دانست که امسال 
رخ داده و افزود: پیش بینی هــای دما در فاصله زمانی 
مناسب وجود دارد، اما زودتر گرم شدن هوا موجب شده 

هم دستگاه های سرمایشی زودتر وارد مدار شوند و هم 
نیروگاه ها که توان خروجی آنها متناسب با دمای هوا 

است توان کم تری داشته باشند.
وزیر نیرو با بیان اینکه در روز ۲۹ اردیبهشت امسال به 
اوج مصرف ۵۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات رســیدیم، یادآور 
شــد: این معادل نقطه اوجی اســت که پارسال در ۲۴ 
خرداد، در ســال ۹۸ در اول تیرماه و در سال ۹۷ در ۹ 

تیرماه رخ داده بود.
اردکانیان گفت: گرمای زودتر ســبب افزایش مصرف 
برق شده که یکی از دالیل آن استفاده بیشتر از وسایل 

سرمایشی است.
وی ادامه داد: تفاوت انرژی مصرفی روزانه ســال ۹۸ 
و ۹۹ در ۲۴ روز فروردیــن به هــم نزدیک بود، اما در 
فرودیــن ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد به طور متوســط 

مصرف انرژی روزانه امسال بیشتر شد.
وزیر نیرو بیان داشــت: در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز همین 
رویه ادامه داشت و به نسبت اردیبهشت سال های ۹۸ 
و ۹۹ حدود ۱۷.۵ درصد افزایش مصرف رخ داده است.

اردکانیان خاطرنشان کرد: نتیجه سه عامل خشکسالی، 
کمبــودآب در ســدها برای تولید بــرق و نیز موضوع 
افزایش دمای هوا به معنای اســتفاده زودتر از دستگاه 
های سرمایشی بود، همچنین موضوع رمزارزها موجب 
شد که برخاف همه سال های گذشته که فروردین و 
اردیبهشت نسبت به فرودین و اردیبهشت سال ماقبل 
خود فقط ۱.۸ درصد افزایش انرژی داشــتیم، امسال با 

رشد ۱۹ درصدی مصرف برق مواجه شویم.

مدیرعامل شرکت نفت فات قاره ایران از بازگردانی 
تولید ۱۰۰ حلقه چاه نفتی بســته در گستره عملیاتی 
این شــرکت خبر داد و گفت: تولید نفت ســنتزی با 
هدف مدیریت میعانات گازی در شرایط تحریم انجام 
شد.علیرضا ســلمان زاده این خبر را در حضور جمعی 
از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی 
اعــام کرد که دیروز )شــنبه، هشــتم خردادماه( از 

تاسیسات منطقه عملیاتی قشم بازدید کردند.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، نفت سنتزی ترکیبی 
است که به مشــخصات خوراک اصلی پاالیشگاه ها 
نزدیک اســت و به حجــم خوراک موجــود اضافه 

می شود و بر همین اساس به هر میزان که می توان 
نفت ســنتزی تهیه و به خوراک اصلی پاالیشگاه ها 
اضافــه کرد و هیچ محدودیتــی در این زمینه وجود 
ندارد.ســلمان زاده بــا ارائه گزارشــی از وضع تولید 
شــرکت، از اقدام جهادی شــرکت نفت فات قاره 
ایــران در زمینه مدیریت میعانات گازی در شــرایط 
تحریم و تولید نفت سنتزی در مدت ۴۵ روز به عنوان 
یک اقدام برجسته و تحریم شکن یاد کرد.مدیرعامل 
شــرکت نفت فات قاره ایران، بازگردانی تولید ۱۰۰ 
حلقــه چاه بســته، تزریق میعانــات گازی در میدان 
سروش در مدت دو ماه برای شرایط خاص، ورود به 

مرحله پایلوت نانوذرات، پیشرفت پروژه های سنواتی، 
افزایــش دکل های حفاری از ســه به ۹، دســتیابی 
بــه رکورد عملیاتی کردن ۶۸ حلقــه چاه، بازگردانی 
۲۰۰ هزار بشــکه ای نفــت به منظــور جلوگیری از 
آســیب های احتمالی به چاه ها در دوره کاهش تولید 
را از اقدام های همکاران خود در این شرکت برشمرد.

در ادامه این نشســت، »محمودرضا حقیقی« رییس 
منطقه عملیاتی قشم با ذکر مصادیقی از تاش های 
همکاران مناطق عملیاتــی، مراتب گایه همکاران 
از تعیین ســقف حقوق دریافتی را به اطاع اعضای 

کمیسیون انرژی رساند.

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد؛
بازار سرمایه، مقصد نهایی حجم نقدینگی سرگردان در کشور

دژپسند اعالم کرد؛
افزایش ۴۸ درصدی ارزش صادرات در ۲ ماهه امسال

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد؛

تحقق جایگاه واقعی پست در اقتصاد ملی با همکاری بانک ها

قطعات ماینر  در کشور سرهم می شوند

رکورد شکنی مجدد برق با مصرف بیش از ۵۵ هزار مگاوات

افزایش تولید نفت سنتزی برای عبور از شرایط تحریم در 
خلیج فارس

بازآفرینی شهری،عامل
 زنده سازی حیات شهری

عناصر و فضاهای بافت شــهری عمری 
محــدود دارند و با گذشــت زمان دچار 
تغییر و فرسودگی می  شــوند به عبارتی 
دیگر هیچ فضایی و بنایی بدون نوسازی، 
مرمت و باز زنده ســازی نمی تواند دوام و 

بقای طوالنی داشته باشد. 
همچنیــن هنگامی کــه فضایی امکان 
زیستی خود را ازدست می دهد به تدریج 
آن محدوده شهری از چرخه توسعه خارج 
شده و چه بسا به فضایی بی دفاع و ناامن 

بدل می گردد.
بازآفرینــی محیط های شــهری از رکود 
اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی 
کــه در اثر زوال و تخریب کالبد به وجود 
می آیــد، جلوگیری می کنــد. بازآفرینی 
شــهری همچنیــن به مفهــوم بهبود و 
تقویت مناطق خاص شــهری از طریق 

چرخه احیــا مجدد اقتصــادی، افزایش 
تعــداد مســکن، بهبود کیفیــت زندگی 
جمعیت محلی و جذب ســاکنین جدید 

اطاق می شود.
محورهــای فعالیت بازآفرینی شــهری، 
روبنایی،  بهســازی محیــط، خدمــات 
خدمات زیربنایی، توانمندسازی اجتماعی 
و تملک زمین برای بازگشــایی معابر در 
محات هدف بازآفرینی شهری است و 
تاش می شــود تا سطح کیفیت زندگی 

شهروندان ارتقا یابد.  
گستره بافت فرسوده مصوب در پنج شهر 
استان شامل شهرهای بجنورد، شیروان، 
اسفراین، گرمه و جاجرم ۴۸۲ هکتار است 
که ۱۵۴ هکتــار در بجنورد، ۱۲۰ هکتار 
در شــیروان، ۱۱۰ هکتار در اســفراین، 
۷۸ هکتــار در جاجــرم و ۱۹ هکتار در 

و  مسائل  کنونی  است.شــهرهای  گرمه 
مشــکاتی دارند که آن مشکات، ابعاد 
از جمله کیفیت، زیست پذیری  مختلفی 
و قابلیت زندگی در شهرها را با مخاطره 
مواجه کرده اند، به همیــن دلیل نیازمند 
آن هســتیم تــا نگاهمان را نســبت به 
برنامه ریزی های شــهری تغییر دهیم و 
به کیفیت زندگی در شهرها بیشتر توجه 
کنیم، این مهم تنها با راهبری شــرکت 
با همکاری منسجم  بازآفرینی شهری و 
همه دستگاه ها اجرایی به نتیجه مطلوب 

خواهد رسید.
۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازآفرینی 

شهری خراسان شمالی ابالغ شد
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی 
گفــت: ۱۱۰ میلیارد ریــال اعتبار برای 
پروژه های بازآفرینی شهری استان  اباغ 

و مصوب شــده اســت که امید می رود 
دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی شهری 

در جذب آن تاش داشته باشند.
قاسم قاسمی در این خصوص به خبرنگار 
ما اظهار داشــت: این میزان اعتبار برای 
۱۱ پروژه بازآفرینی در  شهرهای استان 
هزینه می شود که پنج پروژه در بجنورد، 
چهار پــروژه در شــیروان و ۲ پروژه در 

اسفراین است.
وی افزود: پروژه های شهرستان بجنورد 
شــامل تکمیل و احداث مجتمع ورزشی 
فرهنگی جوادیه، تکمیل و احداث سالن 
ورزشــی باقرخان ۲، کمک به اصاح و 
توســعه شــبکه آب و فاضاب جوادیه، 
تکمیل و احداث خانــه محله صادقیه و 
اصاح و ساماندهی شبکه آب و فاضاب 

بافت فرسوده ارمفان بجنورد است. 

قاســمی تصریح کرد : بهسازی پیاده رو 
حــد فاصل خیابان فرومنــدی و خیابان 
امــام خمینی)ره( و کمک به بهســازی 
معابر قلعه کریم از پروژه های بازآفرینی 

شهری شهرستان اسفراین است.
وی خاطرنشــان کرد: در شــیروان هم 
تکمیل و ســاماندهی و بهســازی معابر 
زمین کشــوری، احــداث خانه فرهنگ 

زمین کشــوری، احــداث پایگاه خدمات 
اجتماعی زمین کشــوری و زیرســازی 
و جــدول گذاری معابر حکیم شــیروان 
اجرا می شــود. مدیرکل راه و شهرسازی 

خراســان شــمالی گفت: فرمانداران به 
عنوان رییس ســتاد بازآفرینی شهرستان 
ها و شــهرداران به عنوان دبیران ستاد 
شهرستانی پیگیر اجرای پروژه ها هستند.
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پشم چینی گوسفندان قاب زندگی
همه ساله با فرا رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا، پشم چینی گوسفندان به روش سنتی همراه با اجرای آداب و رسوم توسط عشایر و دامداران در استان انجام می شود. پشم چینی خواص زیادی برای گوسفندان دارد.

جبهه پایداری از رئیسی اعالم حمایت کرد
ســخنگوی جبهه پایــداری با بیان اینکه این جبهه آقایان رئیســی، محصولی و جلیلی 
را به عنوان گزینه های اصلح در نظر داشــت، گفت: در نهایــت با توجه به اجماع اغلب 
جریانات جبهه انقاب، آقای رئیســی را بعنوان اصلح معرفــی می کنیم.مجید متقی فر 
ســخنگوی جبهه پایداری انقاب اسامی گفت: جبهه پایداری با چنین نگرش انقابی 
پس از ارزیابی دقیق نامزدهای مطرح در جبهه انقاب را مطابق شــاخصهای اعامی از 
سوی رهبر عزیزمان بررسی نمود و نهایت جهت نزدیک شدن به انتخاب اصلح از میان 
جناب آقای رئیســی و جناب مهندس محصولی و جناب دکتر جلیلی در شورای مرکزی 
جمع بندی نمود و مقرر شــد پس از ثبت نام نامزدهای ریاســت جمهوری از سه نفر از 
بزرگواران یک نفر به عنوان گزینه نهایی و اصلح به مردم عزیز و شــریف ایران معرفی 
شــود که نهایتا جناب آقای محصولی علی رغم اصرار اعضاء شــورای مرکزی جبهه از 
ثبت نام خود داری نمود. و در نهایت جبهه پایداری انقاب اســامی با توجه به اجماع 
اغلب جریانات ونیروهای جبهه انقاب جناب آقای رئیسی را بعنوان اصلح به مردم عزیز 

و شریف ایران اسامی معرفی می نماید.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه: امروز کشور وارد یک تغییر و خانه تکانی می شود
حجت االسام طیبی فــــر گفــــت: امــــروز کشــور واردصحنه یــــک تغییــر و 
خانه تکانی میشــــود و انتخابات ۲۸ خرداد یک انتخابات سرنوشت ســاز در کشوراست، 
همانطــور که یــک تغییر در دفاع مقدس و عــزل یک عنصر نامطلــوب و قرارگیری 
فرماندهان جوان ارتش و ســــپاه در رأس مدیریت جنگ عامل مهم پیروزی های بعد 
از بنی صدر بود، این انتخابات هم میتواند عامل تداوم پیروزیهای انقاب و کشور باشد.

قتل معاون امور عمرانی امامزاده صالح با شلیک گلوله
یکی از مســئوالن امامزاده صالح )ع( خبر ترور مهندس طاهــری معاون امور عمرانی 
امامزاده صالح )ع( را تایید کرد. آقای حســینی افزود: مهندس طاهری از خدام رســمی 
آســتان مقدس امامزاده صالح تجریش )ع( بود که صبح امروز هنگام خارج از منزل در 
محدوده تجریش توسط افراد ناشناس مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. معاون امور خدام 
حرم مطهر امامزاده صالح افزود: ایشان که کمتر از ۴۵ سال سن دارد و از فعاالن بسیج 
در منطقه بود به سرعت به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می شود که متاسفانه پس 

از مدت کوتاهی جان باخت.

زاکانی قصد کناره گیری دارد؟
مالک شریعتی، سخنگوی ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی درخصوص شایعات عدم حضور 
زاکانی تا پایان انتخابات، بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است توفیق و پیروزی جریان 
انقاب اســت، امسال یک رقابت جدی را شاهد خواهیم بود، گزینه جبهه اصاح طلبان 
آقای مهرعلیزاده اســت و آقــای همتی هم که رئیس بانک مرکــزی و از بانیان وضع 
موجود است که محل انتقاد رویکرد ها و اندیشه های اقتصادی دولت فعلی قرار می گیرد 
که رقابت بســیار جدی خواهیم داشت. سخنگوی ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی اضافه 
کرد: هر نامزدی که از جریان انقاب بگوید من قطعا کنار می روم اشــتباه کرده است و 
حتی اگر هم بگوید تا آخر در عرصه حضور دارد باز هم اشــتباه است، نامزد های جریان 
انقابی بیش از دو نفر هستند این عقانیت و هوشمندی در تمام دوستان وجود دارد که 
در روز هــای پایانی تصمیم واحدی بگیرند که این تصمیم منجر به ماندگاری یک نفر و 

یا دو نفر از چهره های جریان انقاب باشد.

هشدار دادستان تهران به نامزدهای انتخاباتی
دادستان تهران خطاب به نامزدهای انتخاباتی گفت: نامزدها در تبلیغات و سخنرانی ها از 
خطوط قرمز نظام عبور نکنند و منافع ملی را به مصالح و منافع شخصی، حزبی، جناحی و 
گروهی ترجیح ندهند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی قاطعانه 

و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با آنها برخورد می شود.

وعده علی اکبر رائفی پور به حسام الدین آشنا: زندان اوین
علی اکبر رائفی پور، فعال رسانه ای اصوگرا به کنایه مشاور سابق روحانی درباره دیدارش 
با قاضی زاده هاشــمی، کاندیــدای انتخابات واکنش تندی نشــان داد.او در توئیتر خود 

نوشت:از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیک تر است...!

مذاکره برجامي در وین، تفاهم نامه نفتي در تهران
همزمــان با مذاکرات برجامي در وین، وزارت نفت قرار اســت فردا تفاهم نامه مطالعات 
توســعه میدان نفتي آزادگان را با پنج شرکت داخلي امضا کند. میداني که از ژاپني ها تا 
چیني ها، پیش از این در آن حاضر بودند و یکي از بزرگترین میادین نفتي ایران اســت.   
 این تفاهم نامه وقتي به قرارداد تبدیل شــود که مطالعاتش به تایید شوراي عالي مخازن 
برســد. قرارداد آن از نوع IPC خواهد بود و براي افزایش تولید بیش از ۲۰۰ هزار بشکه 
برنامه ریزي شــده اســت. فاز یک میدان آزادگان جنوبي هم اکنون در حال تولید است. 
میدان نفتي آزادگان را به ســه بخش تقسیم کرده اند. کنسرسیوم شرکتهاي دانا انرژي 
و پاســارگاد در آزادگان جنوبي حضور خواهند داشت.پترو پارس و پترو ایران - ازادگان 
مرکزی را توســعه مي دهند. )این بخش قبا جزو ازادگان جنوبی بود.( شــرکت پرشیا 
انرژي و بنیاد هم آزادگان شــمالي را توسعه مي دهند. از توییتر رضا زندي/ روزنامه نگار 

حوزه نفت و انرژي

دایی: پدرم وصیت کرد قاطی سیاست نشوم
علی دایی: مرحوم پدرم وصیت کرد به مســائل سیاســی فکر هم نکنم و قاطی سیاست 
نشــوم. االن هم می گویم در انتخابات ریاست جمهوری ایران از هیچ کاندیدایی حمایت 
نکرده و نخواهم کرد. اگر همه حریفان را در بحرین ببریم و با قدرت ظاهر شــویم دیگر 
نگران چیزی نخواهیم بود. نباید تمرکز خودمان را روی شــیخ ســلمان یا به قول شما 
اعمال نفوذ احتمالی AFC بگذاریم. شکی وجود ندارد مهدی قایدی یکی از بهترین های 

فوتبال ماست./روزنامه خبرورزشی

۵۲۰ میلیارد ریال به فدراسیون فوتبال کمک شد
محمد مهدی فروردین رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسامی: سازمان برنامه 
و بودجه به نمایندگی از دولت ۵۲۰ میلیارد ریال به فدراســیون فوتبال کمک کرد. ۲۰۰ 
میلیارد ریال این کمک امروز اباغ شــده و ۳۲۰ میلیارد ریال دیگر هم حق فدراســیون 
فوتبال است. این کمک در راستای پرداخت پاداش  بازیکنان و برای توسعه زیر ساخت ها، 

پرداخت دستمزد مربیان و هزینه اعزام تیم فوتبال هزینه می شود./ایرنا

کاسبان واکسن هراسی چه کسانی هستند؟
هادی یزدانی، پزشــک در گفت وگو با خبرآناین:حتی در مرحله اول واکسیناسیون، بین 
خود اعضای کادر درمان هم واکسن هراسی از همان ابتدا وجود داشت، چه برسد بخواهیم 

وضعیت را در مردم بررسی کنیم.یک طیف دروغین طب سنتی و اسامی داریم که کا 
کرونا را فریب قرن می بینند و حرف هایی بی پایه و اساس درباره واکسن کرونا می زنند.

عوامگرایی باعث می شود که فردی که از کادر درمان هست هم به جای آسترازنکا دنبال 
اسپوتنیک باشد.وقتی مردم به واکسن آسترازنکا اعتماد نکرده و حتی آن را تزریق نکنند، 

خیلی بعید می دانم که حاضر به تزریق واکسن برکت یا هر واکسن ایرانی کرونا شوند.

برده داری به شیوه کره شمالی؛ به کارگیری یتیم ها و کودکان در معادن زغال سنگ
گزارش های خبرگزاری دولتی KCNA از این قرار است که صدها فارغ التحصیل مدارس 
یتیمان »برای کار در حوزه های ســخت داوطلب شده اند«. این گزارش ها سنین یتیمان 
را مشــخص نکرده بود اما حاکی از آن بود که آن ها از مدارس متوســطه فارغ التحصیل 
شده اند و تصاویر منتشر شده در روزنامه های دولتی نیز افرادی را نشان می داد که ظاهراً 
در سنین نوجوانی به سر می بردند. طبق این گزارش و با وجود منع کار اجباری در قوانین 
کره شــمالی، »دانش آموزان در نتیجه کار اجباری خواســته شده، از جراحات جسمانی و 

روانی، سوء تغذیه، خستگی و اختاالت رشد رنج می بردند«./ایسنا

کسانی که در تریبون های رسمی، مشارکت مردم را غیرالزم فرض می کنند، تیشه به 
ریشه نظام می زنند

رییس شورای شــهر تهران:بزرگترین قدرت و پشتوانه نظام جمهوری اسامی، حمایت 
وحضور مردم اســت و کســانی که در تریبون های رســمی، حضور و مشارکت مردم را 
غیرالزم فرض می کنند، تیشــه به ریشــه نظام می زنند. تفکیک بین حکومت اسامی و 
جمهوری اســامی، ارزش ها و اکثریت، مشروعیت و مقبولیت، جمهوریت و اسامیت در 
اسام ناب پذیرفته شده نیست. جریانی که خود را پیروز انتخابات می داند بجای تخریب 
وتحقیر دیگران، از شــیوه گفتگو و اقناع استفاده کند تا آسیب های وارد شده به اعتقاد و 

اعتماد عمومی را کاهش دهد/ایسنا

بذرپاش به دنبال صندلی ریاست جدید
شرق نوشــت:گفته می شود »ســعید محمد« در صورت تأیید الیه های باالی قدرت از 
چهره هایی است که برای شهرداری تهران معرفی می شود.گزینه هایی مانند رستم قاسمی 
و حسین دهقان که به نفع »سیدابراهیم رئیسی« از حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
کناره گیری کرده اند نیز از افرادی هســتند که در ۲۴ ســاعت گذشــته نامشان به عنوان 
شهردار لیســت منتخب مطرح شده اســت که »مهرداد بذرپاش« را هم به این اسامی 
می توان اضافه کرد. درحالی که در گذشته تنها گزینه جدی ای که نامش برای شهرداری 

مطرح بود، »محسن پیرهادی« بود.

رأی دادن به چه کسانی تیرانداختن به امام حسین)ع( است؟
روزنامه جمهوری اســام نوشــت: بنده خدایی توئیت کرده بود که »انتخابات، صحنه 
کرباســت و...« چند نکته را فهرست کرده بود از جمله این که »کسی که به غیرصالح 
رأی می دهد گویا علیه امام حســین شمشیر زده است«. نویسنده توئیت این جمات را 
به مرحوم آیت اهلل مشــکینی)ره( نســبت داده بود. اگر امکان رای نادرست یا چنان که 
نویســنده توئیت ذکر کرده بود؛ »رای به غیرصالح« وجود داشــته باشــد، عما نظارت 
اســتصوابی حضرات فقها و حقوقدان ها، به شدت زیر ســؤال می رود. اگر نتیجه عمل، 
تیراندازی به سوی امام حسین)ع( می شود یا شمشیر کشیدن علیه حضرت ایشان، نباید 
از مردم پرســید بلکه عامت سؤال جلوی کسانی است که این افراد را به جامعه معرفی 

می کننــد. یک معرفی حصری که اال و البد فقط بــه همین افراد می توانید رای دهید و 
الغیر. پس به قاعده، نباید ناصالحی، امکان تولید رای نادرســتی، چیزی مطرح باشــد! 
حــال چگونه می توان رای دادن به گزیدگان شــورای نگهبان را تعبیر به تیر و تیغ زدن 

به سید الشهدا عنوان داد؟

گمانه زنی سایت اصولگرا درباره رد صالحیت الریجانی
رســانه جبهه پایداری از دالیــل ردصاحیت علی الریجانی به خاطــر عملکرد »آملی 
الریجانی« در قوه قضاییه خبر داد.با گذشــت پنج روز از اعام اسامی نامزدهای نهایی 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم توسط خبرگزاری فارس و حرف و حدیث ها پیرامون 
ردصاحیت علی الریجانی توسط شورای نگهبان، کانال اطاع رسانی رجانیوز که اخبار 
انتخاباتی نامزدهای نزدیک به جبهه پایداری را پوشــش می دهد در تازه ترین تحلیلش 
در این رابطه نوشــت: اساســا مبنای رد صاحیت علی الریجانــی گزارش هایی غیر از 
گزارش های وزارت اطاعات به شــورا بوده اســت و نقش آفرینی معاونت ضدجاسوسی 
وزارت اطاعات و نقش صادقی مقدم در این زمینه موضوعیت ندارد. در میان موضوعاتی 
که به آنها اشــاره می شــود، مواردی درخصوص اموال و دارایی هــای علی الریجانی، 
شــائبه سوء استفاده از قدرت در دوران ریاســت مجلس و نیز اختیارات برادرش در قوه 
قضائیه مطرح بوده اســت.کانال های تلگرامی اصولگرا طی روزهای اخیر در حالی علت 
ردصاحیت علی الریجانی را اقامت دخترش در آمریکا دانسته اند که این موضوع بارها 
توســط خانواده الریجانی و مطهری تکذیب شده اســت.محمد دهقان عضو حقوقدان 
شــورای نگهبان هم پیشتر با حضور در رسانه ملی گفته بود علت ردصاحیت الریجانی 
ارتباطی با موضوع دخترش ندارد.این در حالی است که علی الریجانی هم اخیرا در دیدار 

با اعضای ستادش اشاره کرده است که شورا دلیل ردصاحیتش را اعام نکرده است.

هاشمی طبا: اگر نامزد می شدم صالحیتم تأیید می شد
مصطفی هاشمی طبا درباره وضعیت انتخاباتی محسن مهرعلیزاده گفت: »در وهله نخست 
بایــد دید که آیا گروه ها و طیف های اصاح طلبی از آقای مهرعلیزاده حمایت می کنند یا 
خیــر؟ من بعید می دانم که چنین حمایتی رخ دهد و حتی به فرض که حمایت هم کنند 
و باز به فرض که مردم هم به صورت حداکثری در انتخابات شــرکت کنند باز هم آقای 
مهرعلیزاده رأی نمی آورد«.این فعال سیاسی با بیان اینکه مهرعلیزاده در لیست ۱۴نفره 
اصاح طلبان قرار نداشت، اظهار کرد: »آقای مهرعلیزاده به صورت منفرد وارد انتخابات 
و او اصا در لیست ۱۴نفره جبهه اصاحات ایران قرار نداشت. یعنی اصا کسی در این 
تشــکیات انتخاباتی به او رأی نداده است و اصاح طلبان خواهان او نبودند. تا اینجای 
کار فقــط و فقط حزب کارگــزاران تمایل به حمایت از آقای همتــی دارد و هیچ حزب 
اصاح طلب دیگری از کســی حمایت نکرده اســت«.او افزود: »من باور دارم پیش بینی 
این دوره از انتخابات چندان ســخت نیســت و اگر آقای رئیسی تا آخر در عرصه بماند، 
رئیس جمهور می شود«.این فعال سیاسی درخصوص زمزمه های تحریم انتخابات از سوی 
برخــی نیروهای رادیکال اصاح طلب، تصریح کــرد: »مطرح کردن بحث تحریم در هر 
سطحی کار درستی نیست اما از آن سو هم شورای نگهبان می توانست با دیدی وسیع تر 
صاحیت ها را بررسی کند. به نظر من باید دالیل رد و حتی تأیید صاحیت اعام شود. 
مثا به مِن هاشــمی طبا بگویند برای چه در دوره از انتخابات تو را تأییدصاحیت کردیم 

و به آن فردی که ردصاحیت شده هم گفته شود که چرا رد شدی«.
منبع: تابناک

میز خبر


