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مسیرنجات اقتصاد
محمدرضا کریمی پور

ایران به عنوان یکی از محدود کشورهاســت که 
دارای ذخایر طبیعــی نفت، گاز و معادن در جهان 
می باشد و به دلیل اینکه از دهه های گذشته اسیر 
تحریم های بین المللی بوده، عمال و برای ســال 
های متمادی از روند جهانی شــدن که پشــتیبان 
رشــد در سراســر دنیاست، کنار گذاشــته شده و 
همزمان تصمیم های سیاسی داخلی نیز به عنوان 
عاملی دیگر اقتصاد ایران را دچار بحران نموده که 
بصورت روشن فرصت های طالیی که بخش نفت، 
گاز و حوزه معدنی به عنوان محرک رشد اقتصادی 

می توانست ایجاد کند نیز از بین رفت.
اما مسئله قابل تامل این است که وابستگی شدید 
اقتصاد سیاســی ایران به نفــت و همزمانی آن با 
شدت گرفتن تحریم ها باعث شد سایر بخش های 
اقتصادی آسیب زیادی ببینند، اینکه در حوزه نفت، 
گاز و ذخایر طبیعی فرصت ایران و اقتصاد جهانی 
چقدر اســت و چه ابزارهایی باید اتخاذ شود تا به 
ایران جهت ورود به عصر شــکوفایی با استفاده از 
ظرفیت های این ذخایر طبیعی کمک کند مسئله 

حال حاضر پیش روی حکمرانان در ایران است.
تجربه ارزشمند کشــورهای حوزه خلیج فارس و 
روسیه نشــان داده که اتفاق نظر حاکمان و واحد 
بودن نظــر تصمیم گیرندگان اقتصــادی فارغ از 
تحوالت سیاســی داخلی، اولیــن و کلیدی ترین 
مســاله در ایجاد یک چشــم انداز روشن بوده که 
می توانــد از ظرفیت های بخش انرژی )نفت، گاز 
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سرمقاله

و معدن( به شــکل ویژه برای رشد اقتصادی داخلی و ارتقاء 
مولفه قدرت در عرصه دیپلماســی بین المللی استفاده کرد. 
ضرورت فراموش شــده ای که در ایران شاهد آن نبودیم و 
برنامه های کوتاه مدت و تصمیم جزیره ای عمال نفت و گاز 

را برای هزینه های جاری به حراج گذاشته است.
به گمان و باور نویســنده، تا زمانی کــه تصمیمی واحد در 
ســطح حکمرانان برای وضعیت حــال و آینده انرژی اتخاذ 
نشــود ما همچنان شاهد از هم گسیختگی در اجرا و از بین 
رفتن فرصت های داخلی و بین المللی هستیم و عمال بازار 

بین المللی خود را نیز بسیار کوچک خواهیم کرد.
تصمیــم هایی چون؛ ضرورت جذب ســرمایه گذاری های 
بین المللی، نحوه ســرمایه گذاری از فروش عواید، ضرورت 
ایجاد بازارهای جدید بین المللی با پشــتیبانی تصمیم های 
هوشــمند سیاسی،ســرمایه گذاری و ایجاد در بخش پایین 
دستی، توسعه و نوسازی در بخش باالدستی همه به عنوان 
مولفه های بلندمدت و عامل رشد، نیازمند اتفاق نظر در حوزه 
حکمرانی اســت. بدون تردید اتخــاذ این تصمیم ها در گام 
اول اولین مشکل ساختاری اقتصاد ایران را تا حد زیادی حل 
می کند؛ ثبات اقتصاد کالن به منظور کاهش تورم و تعدیل 
نوســانات نرخ ارز بر اساس مطالعات دقیق موسسه مکنزی، 
نفت و گاز با هم تا سال 2035 بین 125 تا 375 میلیارد دالر 
به تولید ناخالص داخلی می افزاید و حدود 300 هزار شــغل 

ایجاد می کند.
البته رسیدن به این میزان تولید ناخالص نیازمند مولفه های 
کلیدی در تصمیم گیری کالن می باشد که پیش تر مطرح 

کردم.
گرچه دامنه بزرگ این برآورد به دلیل به دلیل نا اطمینانی در 
مسیر قیمتی نفت و گاز در آینده است، اما همچنان به حجم 
سرمایه گذاری بســتگی دارد که برای افزایش تولید در این 

دوره می تواند جذب نمود.
اینکــه ما چگونه با چالش های فنی همچون گســترش زیر 
ساخت ها در طول صدها کیلومتر خلیج فارس و جنوب ایران 
مواجه می شویم نیز مساله بســیار کلیدی است که باید در 
ادامه تصمیــم های کالن و فارغ از نگاه احساســی و غیر 

واقعی باید در نظر گرفته شود.
چنانچه ایران بتواند پیوند جدید و هوشــمندانه ای با اقتصاد 
جهانی برقرار کنــد و نااطمینانی و ضربه پذیری سیاســی 
داخلی و خارجی در این حوزه کم شــود پیش بینی می شود 
در ده سال آینده در بخش نفت و گاز بتواند 200 میلیارد دالر 

سرمایه گذار جذب کند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد؛

کشف ۷ دستگاه استخراج کننده 
ارز دیجیتال در خراسان شمالی

فرمانده انتظامی خراسـان شـمالی از کشـف 7 دستگاه 
اسـتخراج ارز دیجیتـال خبـر داد و گفـت: پلیـس بـا 
اقدامـات خود توانسـت ۴ میلیـارد ریـال کاالی قاچاق 

کند. کشـف 
سـردار سـعید مطهـری زاده در گفتگو بـا خبرنگار مهر 
اظهـار داشـت: در پـی اعـالم خبـری مبنـی بـر تـردد 
یـک دسـتگاه خـودروی کامیـون حامل خـوراک دامی 
قاچـاق بالفاصلـه موضـوع بـا جدیـت در دسـتور کار 

پلیـس شهرسـتان فـاروج قـرار گرفت.
فرمانـده انتظامی خراسـان شـمالی با اشـاره بـه اینکه 
تـردد  محـل  بالفاصلـه  فـاروج  انتظامـی  مأمـوران 

خـودروی مـورد نظر را شناسـایی و بـا هماهنگی مقام 
قضائـی بـه آن مـکان اعـزام شـدند، گفـت: مأمـوران 
در حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری، موفـق شـدند 
خـودروی حامـل خـوراک دامی قاچـاق را شناسـایی و 

کنند. متوقـف 
وی بـا بیـان اینکـه در بازرسـی از خـودرو مقـدار 15 
تـن خـوراک دامـی قاچاق کشـف و ضبط شـد، افزود: 
ارزش ایـن مقـدار خـوراک دامی یـک میلیـارد و 200 

میلیـون ریـال برآورد شـده اسـت.
مطهـری زاده بـا بیـان اینکـه در ایـن رابطـه یـک نفر 
متهـم دسـتگیر و به مراجـع قضائی معرفی شـد، خاطر 
نشـان کـرد: بار مکشـوفه نیز بـا هماهنگی هـای انجام 

شـده بـه شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان تحویـل داده 
. شد

فرمانـده انتظامی خراسـان شـمالی همچنین از کشـف 
۴ میلیـارد ریـال کاالی قاچـاق در اسـتان خبـر داد و 
گفـت: در ایـن رابطـه 13 متهـم اقتصـادی دسـتگیر و 

12 پرونده تشـکیل شـده اسـت.
وی افـزود: در ایـن اقـدام 7 دسـتگاه اسـتخراج کننده 

ارز دیجیتـال نیز کشـف شـد.
مطهـری زاده در انتهـا گفـت: پلیس سـعی دارد امنیت 
از شـهروندان  و  پیـاده کنـد  را در جامعـه  آرامـش  و 
می خواهیـم از طریـق پـل ارتباطـی 110 بـا نیـروی 

انتظامـی همـکاری داشـته باشـند.

مدیــر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراســان 
شمالی گفت: ســالجاری اجرای 2۴ کیلومتر روکش 
آســفالت حفاظتی میکروسرفیســینگ در دستور کار 

است.
جعفر شــهامت در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: 
اجرای عملیات آســفالت میکروسرفیسینگ )آسفالت 
حفاظتی( در محورهای اصلی انجام می شود و هدف 
از آن، افزایش عمر روســازی های آسفالتی و کاهش 
هزینه ها اســت.وی افزود: عملیات اجرایی آســفالت 
میکروسرفیســینگ طی ماه جاری در محور شریانی 

استان آغاز می گردد
وی گفت: روکش آسفالت حفاظتی میکرو سرفیسینگ 
از روشهای جدید ترمیم و نگهداری راهها است که با 
هدف آب بندی ســطحی جاده، جوان سازی آسفالت 
های قبلی، بهبود اصطکاک ســطح محور و افزایش 
عمر روســازی راهها وجلوگیری از تشــدید تخریب 

روسازی راهها اجرا می گردد.
وی اظهار داشــت: در این روش عمرروکش  آسفالت 

حفاظتی ۴ تا 5 ســال اســت و اســتفاده از این نوع 
آســفالت باعث صرفه جویی در هزینه ها تا 50درصد 

الیه آسفالت خواهد شد.
وی افزود: در ســال گذشــته انجام روکش آسفالت 
گرم در 53.6 کیلومتر از جاده های اســتان اجرا شــد 
همچنین اجرای ماسه آســفالت سرد و گرم به طول 

19کیلومتر به انجام رسید.
وی خاطرنشــان کرد: درزگیری بیش از20هزارمتر و 
لگه گیری هندســی بیش از 200 هــزار  مترمربع از 
جاده ها اســتان از دیگر اقدامات در زمینه نگهداری 
راه های استان در سال گذشته است.به گفته مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان، براســاس 
برداشت مکانیزه محورهای اصلی وشریانی استان طی 
سال گذشته باروشهای پیشرفته اسکن رویه راهها،در 
شاخص PCI که عمدتًا لکه ها وخرابی رویه راهها را 
اندازه می گیرد،مقدار این شــاخص در سال99 برابر 
77درصد برداشت شده که نسبت به میانگین کشوری 
برابر 73 درصد وضعیت بهتری را نشان میدهد،لیکن 

در شاخص IRI که ناهمواری سطح راهها را منعکس 
می نماید میزان شــاخص برابر 2.7 تعیین شده است 
که متوســط کشوری آن برابر 2.8 می باشد که نشان 
دهنده وضعیت نامناسب استان در این شاخص عمدتًا 
بدلیل شــرایط بارندگــی و نوع خاک وعــدم اتخاذ 
تمهیدات الزم در زمان ســاخت راه می باشد،زیرا این 
شاخص موج و نشست در طول راهها را منعکس می 

نماید.
دبیر کمیسیون اجرایی ایمنی وسوانح رانندگی استان 
در ادامه افزود: براســاس این برداشــت مشــخص 
گردید13درصد راههای اســتان دچار خرابی شــدید 
ودراولویت اقدام اســت که میانگین کشوری در این 
زمینه برابــر 16درصد است.شــهامت در ادامه تاکید 
نمود: وضعیت روکش راههای فرعی وروســتایی در 
ســالجاری در اولویت اقدام قراردارد،زیرا بیشــترین 
استفاده از شبکه حمل ونقل توسط شهروندان استان 
مربوط به این راهها می باشد که عمدتًا می بایستی در 
شورای برنامه ریزی شهرستان ها تامین اعتبار گردد.

شـمالی  خراسـان  عشـایری  اتحادیـه  مدیرعامـل 
گفـت: زمسـتان پارسـال 10 هـزار تـن کنسـانتره با 
قیمـت یارانـه ای میـان عشـایر اسـتان توزیع شـد و 
امسـال هـم بـا توجـه بـه خشکسـالی 850 تـن جو 
بـا قیمـت یارانـه میـان ایـن تولیدکننـدگان بزودی 

می شـود. توزیـع 
روح اهلل ارشـادی بـه خبرنـگار مـا اظهار داشـت: به 
ازای هـر راس دام سـه کیلوگـرم از ایـن نهـاده بـا 
قیمـت مصـوب 23 هـزار ریـال بـرای هـر کیلوگرم 

در اختیـار ایـن قشـر قـرار مـی گیرد. 
شـمالی  خراسـان  عشـایری  اتحادیـه  مدیرعامـل 
تصریـح کـرد: تنهـا دامدارانـی از این نهـاده ها بهره 
منـد مـی شـوند کـه نسـبت بـه هویـت گـذاری و 

پـالک گـذاری دام اقـدام کـرده باشـند.
وی بـا اشـاره بـه فقـر مراتـع در عرصـه هـا گفـت: 
امسـال بـا توجـه بـه گرانـی نهـاده هـا، وابسـتگی 
عشـایر به مراتع بیشـتر شـده اسـت اما خشکسالی و 
کاهـش بارندگی ها سـبب شـده تـا تولیـد علوفه در 
مراتـع بسـیار کـم باشـد از ایـن رو عشـایر در تامین 

نهـاده هـا با مشـکل جـدی روبـه رو شـده اند.
شـمالی  خراسـان  عشـایری  اتحادیـه  مدیرعامـل 

گفـت: اکنـون 25 درصد از نهاده های مـورد نیاز دام 
عشـایر این اسـتان بـه صـورت یارانـه ای در اختیار 
ایـن تولیدکننـدگان قـرار می گیـرد و مابقـی از بازار 

آزاد و یـا در شـرایط چـرا تامیـن می شـود.
وی بـا اشـاره به اینکه در  سـطح ملـی کمک هایی 
بـرای عشـایر اسـتان در نظـر گرفته شـده اسـت اما 
قابـل توجـه نیسـت افـزود: هـر راس دام روزانه 1.2 
کیلوگـرم کنسـانتره مصـرف مـی کند امـا تنها 300 
گـرم از ایـن نهـاده بـه صـورت یارانـه ای در اختیار 

عشـایر قرار مـی گیرد.
شـمالی  خراسـان  عشـایری  اتحادیـه  مدیرعامـل 
تصریـح کـرد: گرانـی نهادهـا هـا سـبب شـده تـا 
عشـایر دام هـای خـود حتـی بـره های نـارس را به 
فـروش بگذارنـد و دام هـای مولـد را راهـی کشـتار 
کننـد.وی گفـت: در ایـن میـان، قیمـت خریـد دام 
زنـده بسـیار پایین اسـت و عشـایر از وضعیـت بازار 
ناراضی هسـتند این درحالی اسـت، قیمـت دام زنده 
کـش در اسـتان به طـور میانگین ۴50 هـزار ریال و 
بـرای دام پـرواری 510 هـزار ریال اسـت که بسـیار 

اسـت. پایین 
وی افـزود: فصل بهار و تابسـتان هر سـاله دامداران 

عشـایر علوفـه و خـوراک مورد نیاز دام را در شـرایط 
چـرا تامین مـی کردند حتی تـا 2 ماه ابتدایـی پاییز، 
دام در شـرایط چـرا تغذیـه مـی شـد امـا امسـال به 
نظـر می رسـد امسـال در تابسـتان هم عشـایر باید 
دام خـود را بـه صـورت دسـتی تغذیـه کننـد زیـرا 

مراتـع ضعیـف و تولیـد علوفه بسـیار ناچیز اسـت.
ارشـادی بـا اشـاره بـه خریـد ته چرا توسـط عشـایر 
گفـت: عشـایر هـر سـال تـه چـرای کشـاورزان را 
خریـداری مـی کننـد، امسـال هم نسـبت بـه پیش 
خریـد تـه چرا اقـدام کـرده اند امـا قیمت ها بسـیار 
بـاال اسـت و نسـبت بـه پارسـال چنـد برابـر شـده 

. ست ا
وی تصریح کرد: خشکسـالی سـبب شـده تا امسـال 
علوفـه ای در ته چرای کشـاورزان نباشـد زیراکه ته 
چـرا بسـیار ضعیـف اسـت و یـا اصـال چیـزی برای 

تغذیـه دام وجـود ندارد.
شـمالی  خراسـان  عشـایری  اتحادیـه  مدیرعامـل 
تامیـن  بـرای  اسـتان  از عشـایر  خواسـتار حمایـت 
نهـاده هـا شـد و گفـت: ایـن تولیدکننـدگان بـرای 
تـداوم فعالیـت خـود نیاز بـه تسـهیالت ارازن قیمت 

بـرای خریـد نهـاده هـای دامـی دارنـد.

سنجش ســالمت 19 هزار نوآموز استان برای ورود 
به مدرســه، از پایان همین ماه آغاز می شــود. البته 
والدین از 15 خردادمــاه می توانند برای نوبت گیری، 

اقدام کنند.
رئیس آموزش و پرورش اســتثنایی استان در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: ســنجش سالمت 19 هزار نوآموز 
اســتاننوبت گیری برای سنجش سالمت نوآموزان از 
نیمه خردادماه برای ورود به مدرســه، از پایان همین 
ماه آغاز می شود. البته والدین از 15 خردادماه می توانند 

بــرای نوبت گیری به ســامانه ســنجش یا مدارس 
مراجعه کنند.

علی متقیان افزود: سنجش سالمت در 1۴ پایگاه اولیه 
و یک پایگاه تخصصی صورت می گیرد.

وی گفت: خانواده هــا می توانند از مدارس محل ثبت 
نــام خود، زمان و مکان حضور در پایگاه ســنجش را 

دریافت کنند.
متقیان به خانواده ها درباره ســالمت فضای سنجش 
اطمینان داد و افزود: همه مســائل بهداشــتی رعایت 

می شود و سالمت عوامل اجرایی هم هر 3 روز یکبار 
بررسی می شود.

به گفته وی مدارک مورد نیاز برای ثبت نام نوآموزان 
نیزعبارتنــد از: شناســنامه کــودک و والدین، کارت 
واکسیناســیون و 50 هــزار تومان که بــا کارتخوان 

دریافت می شود.
واجدان شــرایط )متولدان نیمه دوم ســال 93 و نیمه 
اول ســال 9۴( می توانند برای ثبت نام و نوبت گیری 

به مدارس مراجعه کنند.

با توجه به گرم شــدن هــوا و افزایش مصرف برق 
برای کســانی که در خراسان شمالی به صورت غیر 
مجــاز اقدام به مصرف برق مــی کردند 30 پرونده 

قضایی تشکیل شد.
به گزارش اتفاقیه، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق خراســان شمالی با اشاره به تشکیل 30 پرونده 

قضایی برای متخلفان خبرداد.
علیرضا صبــوری افزود: با وجود این که انشــعاب 
غیرمجاز برق در استان به صفر رسیده، اما دستکاری 
در کنتور جای آن را گرفته است و بیشتر کسانی که 

جریمه شدند دستگاه ماینر داشتند.
وی میــزان مصرف هر ماینر را هــزار و 600 تا دو 
هــزار وات اعالم کرد و گفت: ایــن میزان مصرف 
تقریبا پنج برابر مصرف یک مشترک خانگی در یک 

دوره است.
صبــوری میانگین مصرف مشــترکان خانگی برق 
را 200 مگاوات اعالم کردوگفت: با احتســاب برق 
مصرفی مشترکان بزرگ صنعتی از جمله پتروشیمی، 
سیمان، ریخته گری و آلومینا، مصرف برق استان به 

380 تا ۴00 مگاوات می رسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
گفت: تاکنون ۴20مشــترک برق اســتان به علت 
دستکاری در کنتور برق جریمه شدند که بیشتر آنها 
ماینر غیرمجار داشــتند و در ایــن زمینه 30 پرونده 

قضایی تشکیل شده است.
علی رضا صبوری اظهار داشــت: بــا وجود این که 
انشــعاب غیرمجاز برق  در استان به صفر رسیده و 
برق دزدی نداریم اما دســتکاری در کنتور جای آن 

را گرفته است.
وی گفت: دســتکاری در کنتور هــا عموما در مورد 
مشــترکانی صدق می کند که  ماینــر غیرمجاز و 

مصرف باالی برق  دارند.
وی میزان مصرف هر ماینــر را بین هزار و 600 تا 
2 هزار وات بیان کرد و افــزود: این میزان مصرف 
تقریبا پنج برابر مصرف یک مشترک خانگی در یک 

دوره است.
وی خاطرنشــان کرد: شبکه فرســوده نیز در ایجاد 
تلفات برق نقش دارد به طوری که هم اکنون میزان 
تلفات برق شبکه های فرسوده در حدود 8.2 درصد  

است.
صبوری گفت: با این وجود تلفات برق در استان یک 
چهارم میانگین کشوری است، به طوری که تلفات 
توان )هدررفت انرژی برق( در کشور 10.2 درصد و 

در استان 8.2 درصد است.
وی افزود: تلفات برق را نمی توان هیچگاه به صفر 
رســاند اما می توان آن را با بازســازی شبکه های 

برق کاهش دارد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق افزود: بازسازی 
شــبکه های برق هر سال انجام می شود به طوری 
که فقط در ســال گذشته برای بازسازی شبکه های 
بــرق 3۴0 میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده ایم و با 
این اعتبار شبکه توزیع برق170 روستای استان که  

فرسوده است بازسازی می شود.
وی گفــت: با این اقدامات می تــوان امیدوار بود تا 
تلفات برق در اســتان در ۴ ســال آینده به 6 درصد 

برسد.

کارشــناس بهداشــت محیط معاونت بهداشــتی 
خراسان شمالی با اشاره به اینکه استفاده از قلیان در 
زنان و دختران رو به افزایش است، گفت: متاسفانه 

سن استفاده از قلیان به 13 سال رسیده است.
شــهاب عوض نیا در گفتگو بــا عصراترک اظهار 
داشــت: اعتقاد به اینکه دود قلیان اعتیادآور نیست، 
دود قلیان چون از داخل آب عبور می کند ناخالصی 
ها و مواد مضر موجود در آن تصفیه می شود و عدم 
مخالفت والدین برای اســتفاده از قلیان و شکسته 
شدن قبح اســتفاده از آن، از جمله دالیل افزایش 

استفاده از قلیان است.

وی ادامه داد: هر وعده استفاده از قلیان، 20 دقیقه 
تا یک ســاعت زمان صرف می شــود و دود تولید 
شــده در این مدت زمان برابر بــا 100 تا 200 نخ 

سیگار است.
عوض نیا اضافه کرد:  دود حاصل از سوختن تنباکو، 
حدود ۴000 ماده شیمیایی خطرناک دارد به طوری 

که سرطان زایی 65 مورد آن ثابت شده است.
این کارشــناس مسئول با اشــاره به مرطوب بودن 
محفظه آب و شــیلنگ قلیان گفــت: این مرطوب 
بودن باعث رشد باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها و 
در نهایت انتقال آن به فرد مصرف کننده می شود.

سرپرســت معاونت بازرســی و حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان شمالی از کشــف 80 حلب روغن خوراکی 
جامد احتکار شــده دریکی از فروشــگاه های بزرگ 

مرکز استان خبر داد.
علی وفاخــواه در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: 
80 حلب روغن خوراکی جامد احتکارشــده در یکی 
از فروشگاه های بزرگ مرکز خراسان شمالی کشف 

شد.
وی گفــت: با بررســی های به عمل آمده توســط 

بازرسان این ســازمان از سطح فروشگاه های بزرگ 
مرکز استان یک فروشــگاه به دلیل تخلف احتکار، 
اخفــا و امتناع از عرضه کاال بــه تعزیرات حکومتی 

معرفی شد.
سرپرســت معاونت بازرســی و حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان شــمالی از شــهروندان و هم استانی ها 
درخواســت داریم که در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلف اقتصادی اعم ازگرانفروشــی، احتکار و تقلب 

به 12۴ اطالع رسانی کنند.

برای اولین بار در استان ؛
آسفالت حفاظتی در 24 کیلومترازجاده های خراسان شمالی اجرا می شود

۸۵۰ تن نهاده یارانه ای میان عشایر خراسان شمالی توزیع می شود

نوبت گیری برای سنجش سالمت نوآموزان از نیمه خردادماه

مدیرعامل توزیع برق خراسان شمالی؛

تشکیل ۳۰ پرونده قضایی برای متخلفان برقی استان

استفاده از قلیان در زنان و دختران رو به افزایش است

کشف روغن احتکار شده در خراسان شمالی

پیگیری طرح ملی جام نشاط
 و ارتقاء سالمتی ویژه زنان سراسر 

کشور در استان 
معاونت توســعه ورزش بانوان خراسان شمالی گفت:در این 
طرح ملی زنــان و دختران بدون واســطه، برنامه تمرینات 
ورزشــی روزانه خود را با علم به چگونگی تاثیر براندام  های 

بدن به ساده  ترین شیوه سنجش میشوند.
فرانک سرایی در گفتگو ب ا خبرنگار ما اظهارداشت: هدف 
اصلی طرح ارایه اطالعات و برنامه های ورزشی به مخاطبان 
بــرای ایجاد عادت بــه ورزش کردن در زندگــی روزانه و 
جلوگیری از فقر حرکتی و ناهنجاری های جسمانی و روانی 

است.
ســرایی افزود:این طرح ویژه بانوان در کلیه شهرستان های 
استان با دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان صورت میگیرد.

قیمت شکر 2 برابر شد
مدیر امور بازرگانی داخلی ســازمان صمت خراسان شمالی 
گفت: قیمت هر کیلو شکر مصرفی خانوارها از 8700 به 15 

هزار تومان افزایش یافت.
وحیــدی در گفتگو با خبرنگار ما بــا بیان اینکه تا زمانی که 
سهمیه های جذب شده در استان موجود است، شکر به نرخ 
8700 تومان توزیع می شــود، افزود: پس از جذب سهمیه 
های جدید هر کیلو شــکر مصرفی خانوارها 15 هزار تومان 

توزیع خواهد شد.
وی تصریــح کرد: تاکنون هزار تن شــکر مصرفی خانوارها 
با نرخ قدیم 8700 تومان در اســتان جذب شده است که با 
وجود مصوبه تنظیم بازار، پس از تبدیل به قند و بسته بندی 
با همین قیمت در بازار توزیع خواهد شد، اکنون هیچ مشکلی 
در بازار نیست و شکر به میزان تقاضا در بازار موجود است.

آتش سوزی تریلی حامل کلش در 
خیابان خیام بجنورد

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بجنورد از آتش ســوزی تریلی حامل کلش در خیابان خیام 

بجنورد خبرداد.
گریوانی گفت: ساعت ۴:7 دقیقه صبح روزگذشته این حادثه 
به ســامانه 125 اعالم شــد که بالفاصله 27 آتش نشان از 
۴ ایســتگاه به محل اعزام شدند وآتش سوزی با 7 دستگاه 
خودروی اطفایــی که به تعداد 7 مرتبه آبگیری شــد مهار 
گردید و با تالش به موقع آتش نشانان از گسترش حریق به 
کشــنده تریلی و منازل مسکونی که در خطر سرایت حریق 

بودند جلوگیری شد.
وی افزود: در اثر این آتش ســوزی بــار تریلی به طور کامل 
از بین رفت و علت این آتش ســوزی نیز توسط کارشناسان 

سازمان در دست بررسی است.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بجنورد گفــت: رانندگان عزیز توجه داشــته باشــند برای 
پیشگیری از بروز آتش ســوزی در بارهای با قابلیت اشتعال 
باال حتما روی بار را با چادر برزنتی بپوشــانند تا از رســیدن 

جرقه و شعله احتمالی به آن جلوگیری شود.

تست رایگان رپید در دو درمانگاه 
خراسان شمالی

کارشــناس بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شــمالی گفت: تنها دو درمانگاه جواداالئمه و امام ســجاد 
نیــروی انتظامی از انجام تســت رپید به صــورت رایگان 
استقبال کردند.به گزارش اتفاقیه، فیض اله برزگر گفت: تنها 
دو جواداالئمه و امام ســجاد نیروی انتظامی از انجام تست 
رپید به صورت رایگان اســتقبال کردند.افزود: تست پی سی 
آر عالوه بر آزمایشگاه های مجهز استان و بخش خصوصی 
هم فقط یک آزمایشگاه جواز انجام این تست ها با مبلغ 3۴۴ 
هزار تومان برای پرواز های که برای بین المللی و دیگر امور 
انجام می شود.طرح واکسیناســیون کرونا طبق زمان بندی 

برای گروه های سنی هدف در حال انجام است.

خبر

آگهی تغییرات شــرکت توسعه یارا اخگر ایرانیان شــرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 70391 و شناســه ملی 14008803828 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1400/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق 
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: مدیریت، برنامه ریزی، طراحی، نظارت و 
انجام خدمات فنی و مهندسی، اقتصادی، پروژه های شهری، عمرانی، معماری، شهرسازی 
و نوسازی بافتهای فرسوده، نقشه برداری، سیستمهای اطالعات جغرافیایی و سنجش از 
دور، تهیه گزارش توجیه فنی اقتصادی، تهیه برنامه تفصیلی شناســایی ، تخریب و آماده 
ســازی اراضی برای اجرای طرح های عمرانی، انجام فعالیت ها و مطالعات در زمینه بافت 
های فرسوده، ارائه خدمات مدیریت شهری و مدیریت کنترل پروژه، خدمات نقشه برداری، 
کنترل پروژه و نظارت در زمینه امور پیمانکاری ســاختمان، مهندســی ارزش، مهندسی 
مجدد، بهسازی و نوسازی، پشتیبانی و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، شرکت و برپایی 
نمایشــگاهها و همایش ها، شــرکت در مزایدات و مناقصات، اخذ وام و اعتبار از بانک ها 
جهت شرکت، عقد قراردادهای با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام خدمات قابل واگذاری 
به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای الزم، خدمات نصب سیســتم های الکترونیکی ، 
مطالعه طراحی و تهیه و تجزیه و تحلیل و پشــتیبانی سخت افزار های عمومی و تخصصی 
پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشــد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )1137946(
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آیزاک سعیدیان، کارشناس اقتصادی
در 22 فرودین ماه سال 1392 حسن روحانی رسما 
نامــزدی خود را برای انتخابات ریاســت جمهوری 
اعالم کرد. مردم نیز با اعتماد بر شــعارهای دولت 
تدبیر و امید به ریاست جمهوری ۴ ساله روحانی رای 
دادند. در آن زمان روحانی در کمپین های انتخاباتی 
خود به مردم وعده های بسیاری داد؛ رفع تحریم ها، 
توافق ســر پرونده هســته ای ایران با 5+1، بهبود 

وضعیت اقتصادی ومعیشت مردم از آن دسته بود.
تصمیم اشتباه روحانی برای دالر

پــس از مدتی کوتاه از آغاز بــه کار دولت روحانی، 
گفتگو مابین کشــورهای عضو گروه 5+1 و ایران 
حول محور پرونده هســته ای ایران و رفع تحریم ها 
علیه کشورمان آغاز شــد. ماحصل ماه ها گفتگوی 
فشــرده بین مذاکره کننده گان ایرانی و کشورهای 
5+1 دستیابی به سند اقدام جامع مشترک یا همان 

توافق برجام بود.
بر اســاس ســند برجام، توافق شــده بود تا تمامی 
تحریم هــای اقتصــادی که به دلیــل فعالیت های 
هســته ای ایران وضع شده بودند، رفع شوند. کابینه 
روحانی تالش کرد پس از لغو تحریم ها، شرکت های 
بــزرگ بین المللــی را ترغیــب کند کــه در ایران 

سرمایه گذاری کنند.
البته سیاســت های دولت روحانی معطوف به جذب 
سرمایه گذاران خارجی بود و به همین روی حمایتی 
سازنده از تولیدکنندگان در داخل کشور نشد. با این 
حال پس از دســتیابی به برجــام، فضای مثبتی در 
جامعه ایجاد شــده بود و دولت یازدهم نیز کوشش 
کــرد ارزش پول ملی را در برابــر دیگر ارزها حفظ 
کرده و قیمت دالر را در همان 3 هزار و 500 تومان 

نگه دارد.
این در حالی اســت که میزان تولید ناخالص داخلی 
کشــور، نرخ سود بانکی و حجم نقدینگی تناسبی با 
قیمت ارز در آن دوران نداشــت. به بیان بسیار ساده 
دولــت یازدهم به هر دلیل – احتمــاال پیروزی در 
دور دوم انتخابات – کوشــید تا نرخ ارز را به صورت 
مصنوعــی در یک بــازه قیمت ثابت بــرای مدت 

طوالنی نگه دارد.
همین امر موجب شــد تا تولید در کشــور عمال به 
صرفه نباشــد و میزان واردات محصوالت مختلف 
در کشــور افزایش چشمگیری یافت. در عمل آنچه 
اتفاق افتاد ارائه ارز ارزان یا یارانه خاموش به واردات 

کاال بود.
متاسفانه نبود برنامه مدون در دولت یازدهم موجب 
شــد، تا پایه های اقتصاد ایران دچار تزلزل طوالنی 
مدت شــود. پس از آغاز بــه کار دولت دوازدهم به 
ریاســت جمهوری روحانی، بخت با او یار نبود. چرا 
که دونالد ترامپ به سمت ریاست جهموری ایاالت 
متحــده آمریکا انتخاب شــد و بزرگتریــن افتخار 
سیاسی کسب شــده توسط تیم حسن روحانی را به 

یکباره بی اعتبار خواند و از توافق برجام خارج شد.
با خروج آمریکا از توافــق برجام، بازار ایران به این 
امر واکنش نشــان داد و قیمت ارز در داخل کشور 
نیز روند افزایشــی خود را به صورت تصاعدی و به 
یکباره آغاز کــرد. در این دوره برخی از تحریم های 
نفتی با شدت بیشتری اعمال شده و بر اقتصاد ایران 

سایه افکندند.
البته باید تاکید کرد که در برهه زمانی حســاس یاد 
شــده دولت دوازدهم با اتخاذ تصمیمات عحوالنه 

و غیرکارشناسی، اقتصاد کشــور را دچار مشکالت 
بسیاری کرد که به صورت اجمالی به برخی از آن ها 

خواهیم پرداخت.
اشتباهی بزرگ دالر ۴200 تومانی

یکــی از بزرگترین اشــتباهات کارنامــه اقتصادی 
روحانــی دالر ۴200 تومانــی بــود. کابینه دولت 
دوازدهم در یک جلسه شــبانگاهی ناگهان تصمیم 
گرفت کــه ارز را تک نرخی اعالم کند و اســحاق 
جهانگیــری، معاون اول ریس جمهــور به صورت 
رسمی اعالم کرد که قیمت ارز در کشور تک نرخی 

و ۴200 تومان خواهد بود!
ارز ۴200 تومانی تصمیمی غیرکارشناسی بود و در 
برهه ای ضربه مهلک تر از تحریم ها بر اقتصاد کشور 
وارد کرد. از ســویی دیگر شکاف قیمت ارز آزاد در 
بازار با ارز تک نرخی موجب شد تا موجی از فساد ، 

رانت و قاچاق کاال در کشور ایجاد شود.
حســن روحانی دولت را با ارز 3500 تومانی در دور 
اول ریاســت جمهوری خود تحویــل گرفت اما در 
دولت دوازدهم قیمت دالر تــا مرز 33 هرار تومان 
جهش پیدا کرد و البته پیش بینی می شود این دولت 
نــرخ ارز را در مرز کانال 20 هراز تومان را به دولت 

آتی تحویل دهد.
جهش رشد نقدینگی

حجم نقدینگی و پایه پولی از ســال 57 تا کنون در 
همه دولت ها به نســبت دولت قبل افزایش داشته 
است اما حجم نقدینگی و پایه پولی کشور در دولت 
یازدهم و دوازدهم افزایش بی ســابقه ای داشــت؛ 
بــه طوری که نقدینگی ســرگردان در جامعه، تورم 

شدیدی را رقم زد.
از ســویی دیگر غول نقدینگی به وجود آمده، بدون 
پشتوانه واقعی تولید ناخالص داخلی بود و در نتیجه 
ارزش ذاتی ارز ملی به شدت افت کرد. در این میان 
مردم برای حفظ ارزش دارایی هایشان، تالش کردند 
نقدینگی خود را در بازارهای موازی سرمایه گذری 

کنند.
بحران کســری بودجه روز به روز عرصه را بر دولت 
دوازدهم تنگ کــرده بود و در تصمیمی ناگهانی به 
منظور تامین برخی از هزینه ها و پوشــش کســری 
بودجه، بنزین گران شــد. افزایــش قیمت به بنزین 
محــدود نماند و  با باال رفتن نــرخ ارز و موج تورم 
شدید در کشور، الجرم نرخ کاال و خدمات در کشور 

به شدت افزایش یافت.
با توجه به اتکای محــض دولت یازدهم به واردات 
و تخصیــص یارانه به کاالهــای وارداتی از طریق 
ثبــات مصنوعی نرخ ارز ، در زمان وقوع تحریم ها و 
افزایش نرخ ارز، ترخ کاالهای وارداتی سیر صعودی 

شدیدی داشتند.
همچینین با باال رفتن نرخ تورم لجام گسیخته کاال 
و خدمات داخلی نیز دچار یک شــوک بزرگ قیمت 
شــدند که با توجه به کاهش چشــمگیر ارزش پول 
ملی که در ۴0 سال اخیر سابقه نداشته است، ارزش 
ریالــی دارایی های مردم به شــدت کاهش یافت و 

قدرت خرید مردم کاهش قابل مالحظه ای داشت.
تالطم بازارهای مالی

افزایــش نرخ ارز ، تورم لجام گســیخته و نقدینگی 
ســرگردان از جمله عواملی بودند که طی ۴ ســال 
گذشته موجب جهش خیره کننده نرخ مسکن در اکثر 
شــهرهای ایران شدند و به موازات آن نرخ اجاره بها 
نیــز در طی این مدت به صورت فزاینده ای افزایش 

داشته اســت. همچنین بازار خودرو نیز مانند دیگر 
بازارها از رشد بی سابقه قیمت در طی مدت زمان یاد 

شده در امان نماند.
در میان این بازارها بازار ســرمایه )بورس( در دولت 
دوم حسن روحانی شاهد نوسانات و اتفاقات بسیاری 
بود. با توجه به افزایش نرخ کاال و خدمات و متناسب 
با افرایش نزخ ارز و تورم قیمت اکثر سهم ها در بازار 

سرمایه در ابتدا نرخ رشد مناسبی را تجربه کردند.
در همین اثنــا دولت اعالم کرد قصد دارد ســهام 
عدالت را به واجدین شرایط واگذار کند و به صورت 
مداوم از طریق رســانه های جمعــی مقامات عالی 
دولت، مردم را به ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه 

تشویق کردند.
به نظر می رســد در آن زمان دولت قصد داشــت تا 
نقدینگی ســرگردان جامعه، بار دیگر به سمت بازار 
ارز ســرازیر نشود. تبلیغات رســانه های مختلف به 
حدی زیاد بود که نقدینگی سرگردان مردم به سمت 

بورس روانه شد.
در برهــه زمانی یــاد شــده کارگزاری های بورس 
اعالم کردند ، میزان درخواســت کد بورسی به طور 
چشمگیری افزایش یافته است اما متاسفانه هشدار 
کارشناسان اقتصادی به دولت در مورد ایجاد حباب 

قیمت کاذب در بسیاری از سهم ها توجهی نشد!
از ســویی دیگر افسار بازار ســرمایه از دست دولت 
خارج شــده و در سال 99 بزرگترین ریزش تاریخی 
قیمت ســهام در ایران رقم خــورد. به طوری که از 
زمان شــروع ریزش بازار تاکنــون قیمت برخی از 

سهم ها تا 70 درصد افت کرده است.
در ایــن بین بســیاری از مردم که گاه با تشــویق 
دولتمردان و به جهت حفظ ارزش ذاتی پول خود به 
بازار سرمایه وارد شده بودند، متضرر و حتی مالباخته 
شــدند. البته ذکر این نکته ضرروی است که همه 
بازارهای مالی از ریسک های مختلف مصون نیستند 
اما هیچ گونه آموزش یا هشــداری از این دســت به 

توده مردم داده نشد.
در ایــن مدت اعتمــاد عموم مردم نســبت به بازار 
ســرمایه به حدی تخریب شده که احیای این اعتبار 
و اعتماد بسیار دشوار به نظر می رسد. حاال اما پرونده 
دولت تدبیر و امید، با همه کم و کاســتی ها ، تا ماه 
آتی در سپهر سیاســی اقتصادی ایران بسته خواهد 

شد .
حاال پرسش اصلی اینجاست که چه راهکاری برای 
بهبود وضعیت اقتصــادی در دولت آتی وجود دارد؟ 
امید اســت دولت آتی،بتواند با توجــه به نرخ تورم 
موجود، قیمت ارز را به صورت همگن با نرخ تورم و 
با ســرعت بسیار مالیم تعدیل کند و از سویی دیگر 
تمام اهتمام خود را به جهت ســوق دادان نقدینگی 
ســرگردان جامعه به ســمت تولید در داخل خاک 

کشور معطوف کند.
در این بین امید است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 
با راهکارهای عملی، بانک ها را از بنگاه داری برحذر 
دارند زیرا سالهاست بانک های کشور رسالت واقعی 
خود مبنی بر حمایت از چرخ تولید را رها کرده و به 

بنگاه داری می پردازند.
متاســفانه تا زمایــن که این امر محقق نشــود در 
بلندمدت ناگزیر شاهد افت ارزش پول ملی خواهیم 
بود و بانک مرکزی راهکاری به جز سوزاندن بخشی 
از نقدینگی که خود ســند بدهی این نهاد به شمار 

می رود، نخواهد داشت.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه 
ــم،  ــه می دهی ــواس ادام ــا وس ــن را ب ــای وی گفتگوه
کارگــروه  ویــن، هــر ســه  مذاکــرات  در  گفــت: 
پیشــرفت های قابــل توجهــی داشــته ولــی موضوعــات 

ــت. ــده اس ــی مان ــدی باق کلی
تجارت نیــوز،  از  نقــل  بــه  اتفاقیــه  گــزارش  بــه 
ســعید خطیــب زاده، در نشســت خبــری بــه تحــوالت 
ــرد  ــاره ک ــر اش ــه اخی ــک هفت سیاســت خارجــی در ی
ایــران و  و گفــت: آغــاز دور پنجــم گفتگوهــای 
ــه در  ــتیم ک ــه داش ــن هفت ــام را در ای ــای برج اعض
ســطح کارشناســی پیگیــری می شــود. همچنیــن 
ســفر محمدجــواد ظریــف بــه جمهــوری آذربایجــان و 

ارمنســتان را داشــتیم.
ــی 300  ــه اهدای ــال محمول ــه ارس ــاره ب ــا اش وی ب
بازگشــت  و  هنــد  بــه  اکسیژن ســاز  دســتگاه 
دانشــجویان ایرانــی از ایــن کشــور، دربــاره اظهــارات 
اولیانــوف درخصــوص عــدم تصمیم گیــری بــرای 
ــرد:  ــح ک ــن تصری ــرات در وی ــم مذاک ــاز دور شش آغ
ــی عــرض  ــای متوال ــران را در هفته ه ــن موضــع ای م
ــه  ــن را ادام ــای وی ــواس گفتگوه ــا وس ــه ب ــردم ک ک
ــودن را دارد  ــی ب می دهیــم. هــر دور قابلیــت دور پایان
ــل  ــرفت های قاب ــم. پیش ــل کنی ــد تعجی ــا نبای و اساس
ــده  ــی مان ــدی باق ــا مباحــث کلی ــتیم ام ــی داش توجه

ــت. اس
ــاره ســفر معــاون  ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درب
ــای  ــدم امض ــت ع ــران و عل ــه ای ــت وزیرعراق ب نخس
ــناد  ــر اس ــز ب ــفر متمرک ــن س ــت: ای ــه، گف تفاهم نام
ــویه  ــه و تس ــط دوجانب ــای رواب ــود. ارتق ــتی ب باالدس
بدهــی عــراق بــه ایــران مــورد توجــه قــرار گرفــت و 
اطمینــان داده شــد اگــر عــراق اقدامــات مناســبت را در 
خصــوص تعدیــل بدهــی انجــام دهــد، در ادامــه مســیر 

مشــکلی نخواهــد بــود.
ایــن دیپلمــات ارشــد دربــاره خبــر انتقــال 126 میلیون 
ــن  ــد واکس ــرای خری ــس ب ــه کواک ــراق ب دالر از ع
بیــان کــرد: میــزان بدهــی عــراق بــه ایــران مشــخص 
اســت و توافقاتــی بــرای تســویه بدهــی صــورت گرفته 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــم م ــاله ه ــن مس ــه ای ک
اســت.وی دربــاره خبــر رویتــرز مبنــی بــر خریــد یــک 
میلیــون بشــکه نفــت ایــران از ســوی آمریــکا عنــوان 
کــرد: از ایــن خبــر اطــالع نــدارم امــا می دانــم آمریــکا 
از زمــان رئیس جمهــور اســبق خــود بــه دلیــل برخــی 
قوانیــن، نفتــی از ایــران خریــداری نکــرده اســت.وی 

دربــاره برخــی خبرهــا مبنــی بــر تــالش غــرب بــرای 
ــچ  ــن گفــت: هی ــد مذاکــرات وی ــی کــردن رون طوالن
بن بســتی در مذاکــرات ویــن وجــود نــدارد و بــه 
ــه ای  ــه عجل ــیده ایم. ن ــدی رس ــائل کلی ــی مس بررس
بــرای توافــق داریــم و نــه اجــازه می دهیــم مذاکــرات 
دچــار فرســایش شــود. اگــر گفتگوهــا نیــاز بــه 
تصمیماتــی در تهــران داشــته باشــد، قطعــا ایــن مــوارد 
ــور  ــخنگوی وزارت ام ــرح می شود.س ــت مط در پایتخ
ــرای همیشــه  ــار ب ــک ب ــکا ی ــه داد: آمری خارجــه ادام
ــت  ــراث دول ــد می ــا می خواه ــه آی ــرد ک ــم بگی تصمی

قبلــی را ادامــه دهــد یــا خیــر.
ــه  ــوط ب ــوالت مرب ــن تح ــاره آخری ــب زاده درب خطی
گفتگوهــای ایــران و عربســتان گفــت: هیــچ گاه 
مرســوم نیســت جزئیــات مذاکــرات، پیــش از حصــول 
در  گفتگوهــا  مطــرح شــود.  رســانه ها  در  توافــق 
و  اســت  پیشــرفت  حــال  در  ســازنده ای  فضــای 
امیدواریــم کــه بتوانیــم بــه نتیجــه ســازنده ای برســیم.

ــه ای  ــا برنام ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــود دارد،  ــال وج ــج امس ــه ح ــران ب ــزام زائ ــرای اع ب
ــوع  ــن موض ــی در ای ــال رایزن ــرد: در ح ــح ک تصری
هســتیم و بایــد ببینیــم نتیجــه چــه خواهــد بود.رئیس 
ــور  ــز دیپلماســی عمومــی و رســانه ای وزارت ام مرک
ــکا  ــا آمری ــن ســوال کــه آی ــه ای خارجــه در پاســخ ب
پذیرفتــه تحریم هــای ترامــپ را بــردارد، گفــت: 
ــی  ــه تحریم های ــه هم ــن اســت ک ــران ای موضــع ای
ــا  ــرده اســت، ب ــال ک ــران اعم ــه ای ــپ علی ــه ترام ک
هــدف محــروم کــردن مــردم ایــران از مواهــب 
برجــام صــورت گرفتــه و هدفمنــد هســتند. مــا 
نظرمــان را قاطــع و روشــن بیــان کرده ایــم و در 
موضوعــات کلیــدی بایــد تصمیمــات مهمــی گرفتــه 
شــود. مــا براســاس همــان دســتورالعملی کــه از روز 
ــب زاده  ــه می دهیم.خطی ــیر را ادام ــتیم، مس اول داش
ــاو  ــاره خبــر منتشــر شــده مبنــی بــر اینکــه دو ن درب
ایرانــی بــه مقصــد ونزوئــال در حــال حرکــت هســتند 
و تهدیدهــای آمریــکا در ایــن خصــوص توضیــح داد: 
ــی حضــور دارد  ــای بین الملل ــواره در آب ه ــران هم ای
ــل دارد و  ــوق بین المل ــاس حق ــق را براس ــن ح و ای
می توانــد در آب هــای بین المللــی حضــور داشــته 
ــق  ــن ح ــه ای ــد ب ــوری نمی توان ــچ کش ــد. هی باش

ــد. ــدی کن تع
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی اضافــه کــرد: هشــدار 
می دهــم کــه هیــچ کســی اشــتباه محاســباتی نکنــد. 

نشســتند،  شیشــه ای  خانه هــای  در  کــه  آنهایــی 
ــند. ــب باش مراق

وی دربــاره تمهدیــات وزارت امــور خارجــه بــرای 
برگــزاری انتخابــات در خــارج از کشــور گفــت: وزارت 
ــه دارد کــه  ــور خارجــه ســتادی در داخــل وزارتخان ام
ــده  ــتاد را برعه ــن س ــئولیت ای ــولی مس ــاون کنس مع
دارد. مســئولیت برگــزاری انتخابــات در خارج از کشــور 
ــروز هــم نشســتی  ــا وزارت امــور خارجــه اســت. دی ب
در ایــن خصــوص در وزارت خارجــه برگــزار شــد. 
ســفارتخانه ها و سرکنســولگری ها دســتورالعمل های 

گرفته انــد. را  الزم 
امــور خارجــه دربــاره آخریــن  ســخنگوی وزارت 
بــا  زندانــی  تبــادل  بــرای  گفتگوهــا  وضعیــت 
آمریکایی هــا و تکذیــب آن بیــان کــرد: آنچــه تکذیــب 
ــچ  ــن هی ــای وی ــه گفتگوه ــت ک ــن اس ــود ای می ش
ارتباطــی بــه مســائلی از جملــه زندانیــان نــدارد. بــرای 
ــه گــروگان  جمهــوری اســالمی آزادی اتباعــی کــه ب
گرفتــه شــده  و بــه ناحــق و بــه بهانه هــای واهــی در 

ــت. ــت اس ــتند، اولوی ــکا هس ــای آمری زندان ه
خطیــب زاده یادآورشــد: اگرآمریــکا ایــن موضــوع 
انســانی را تســهیل کنــد، فضــای بهتــری بــرای 
ــرایط  ــر ش ــد. اگ ــاد می کن ــن ایج ــای در وی گفتگوه
ــه  ــرد ک ــم ک ــد نخواهی ــا ذره ای تردی ــود م ــم ش فراه

ــم. ــات دهی ــود را نج ــاع خ اتب
وی همچنیــن دربــاره کشــتی آزاد شــده ایرانی توســط 
اندونــزی گفــت: دربــاره کشــتی توقیــف شــده ایــران، 
ــور  ــه وزارت ام ــران ب ــزی در ای ــفیر اندون ــا س باره
خارجــه فراخوانــده شــد. در ســفر وزیــر امــور خارجــه 
ــرایط و  ــی و ش ــوع بررس ــم موض ــور ه ــن کش ــه ای ب
ابعــاد آن مــورد تبــادل نظــر دو طــرف قــرار گرفــت. 
ــن  ــه ای ــرد ک ــت ک ــم ثاب ــزی ه دادگاه صالحــه اندون
موضــوع خــارج از مالحظــات سیاســی بررســی شــد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه ســوالی 
ــه  ــه ب ــور خارج ــر ام ــاون وزی ــفر مع ــوص س درخص
ــور  ــع دو کش ــند جام ــوالت س ــن تح ــل و آخری کاب
ــتان  ــات در افغانس ــح و ثب ــده، صل ــرد: آین ــوان ک عن
ــند  ــد س ــت. 99 درص ــوده اس ــا ب ــی م ــز اصل تمرک
ــت  ــا اس ــور مدت ه ــای دو کش ــردی همکاری ه راهب
ــت  ــوع اس ــی، دو موض ــط یک ــده و فق ــاده ش ــه آم ک
کــه دولــت افغانســتان تصمیــم خــود را اعــالم نکــرده 
اســت. ضمــن اینکــه ســندهای راهبــردی، ســندهای 

ــتند. ــت نیس ــت و آن دول ــن دول ای

وزیر بهداشــت، از آغاز واکسیناســیون علیه کرونا با 
واکسن ایرانی و در مرحله اول به صورت داوطلبانه )به 
دلیل رعایت برخی پروتکل ها(، از هفته آینده خبر داد.

به گزارش  اتفاقیه و به نقل از تجارت نیوز، سعید نمکی 
در آیین پویش ره ســالمت در اســتان گیالن درباره 
واکســن کرونا تولید داخل گفت: خوشبختانه مطالعات 
فاز دوم واکسن کرونا در مجموعه انستیتو پاستور کشور 
به عنــوان اولین پایگاه و همچنیــن مجموعه برکت 
کامال تایید شد و فاز سوم دارد به خوبی پیش می رود.

وی افزود: قرارمان این بود اگر فاز یک و دو انسانی را 
به خوبی پاس کنند و فاز سه را شروع کنند و مقداری 
پیش رویم، مانند همــان کاری که چینی ها، روس ها، 
آمریکا و انگلیس و هند انجام دادند و فاز ســه را برای 
مطالعــات بالینی بردند در کشــورهایی مثل امارات و 
غیره، چرا ما این کار را برای واکسن خودمان در کشور 

خودمان انجام ندهیم.
وی گفــت: بنابراین همانطور که قــول داده بودم که 
در خرداد و پایان بهار واکســن ایرانی روی میز است 
و برای تزریق در مردم آماده اســت، ان شاءاهلل این کار 

را تا هفته دیگر آغاز می کنــد. اما برای رعایت برخی 
پروتکل ها این کار را داوطلبانه خواهیم کرد و خودم و 

همکارانم داوطلب این اقدام هستیم.
وزیر بهداشــت گفت: امروز، سالم ترین و بی ضررترین 
واکسن بومی را در اختیار داریم؛ چه واکسن پاستور که 
با انتقال دانش فنی اســت و چه واکسن برکت و …. 
بنابراین توانســتیم در کمتر از یک ســال بپیوندیم به 
مجموعه های با عظمت واکسن ساز دنیا و راه 20 ساله 
را یک ســاله طی کنیم. همانطور که رمدسیویر را 60 

روزه بچه های ما ساختند.

سهم روحانی از بن بست اقتصاد سخنگوی وزارت امور خارجه؛

همه تحریم های ترامپ باید رفع شود

آغاز واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی از هفته آینده

گزارش اتفاقیه ازخطر آتش سوزی در عرصه های طبیعی استان؛

عرصه های طبیعی خسته از 
خشونت آتش

گروه گزارش/الهام آقایی
سالهاســت وقوع حادثه هــا، جنگل را از 
پای انداخته اســت، عرصه های طبیعی 
همچنان خســته از خشــونت تخریب و 
تهدید و آتش اســت، آتش ســوزی یک 
تهدید دائمــی برای مراتــع و جنگل ها 
محســوب می شــود این در حالیست که 
تغییــرات اقلیمــی و گرمایــش جهانی 
نیز از سوی کارشناســان به عنوان یکی 
ازعوامــل موثر در تغییرشــدت و الگوی 
مطرح  اخیر  ســال های  آتش سوزی های 

شده است.
هر ساله با شــروع فصل گرما و خشکی 
هوا شاهد آتش سوزی در جنگل و مراتع 
کشور و استان هستیم، وقوع آتش سوزی 
در فصل گرم ســال یکــی از مهمترین 
معضــالت حوزه محیط زیســت و منابع 
طبیعی اســت که در تابســتان 1۴00 به 
علت کاهش  بی ســابقه بارندگی ها دور 

از انتظار نیست.
کارشناســان معتقدند کــه بازیابی ذخایر 
نیم قــرن طول   جنگل هــای ســوخته 
می کشــد و با توجه به تاثیرات تغییرات 
اقلیم و خشکســالی که امسال همه نقاط 
کشــور و استان با آن دســت به گریبان 
اکوسیســتم ها وضعیت بســیار  اســت، 
شــکننده ای پیدا کرده اند و همین مساله 
اهمیت تالش در جهت حفاظت از منابع 

طبیعی را بیش از پیش پررنگ می کند.
هر ســاله درصد زیادی از آتش سوزی ها 
در جنگل  و مراتع ناشــی ازعوامل انسانی 
اســت، ولی عوامــل طبیعــی همچون 

بارش های کم و تغییرات اقلیمی و خشک 
شدن درختان در افزایش آتش سوزی ها 

در جنگل نقش دارند. 
گســتره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان شــمالی دو میلیون و 33 هزار و 
36 هکتار اســت که از این وســعت یک 
میلیون و ۴00 هــزار هکتار مرتع، بیش 
از 183 هــزار هکتار بیابان و ۴3۴ هزار و 

550 هکتار جنگل است.
کاهــش میزان بارندگــی، افزایش درجه 
حــرارت، کاهــش رطوبــت بــه دنبال 
خشکســالی هــای اخیــر و نظایرایــن 
تهدیدات هــر روزه زمینه نابودی جنگلها 
و مراتع، حیات وحش و در نهایت نابودی 
حیات بشــری را فراهم آورده اســت. از 
طرفی آتش سوزی های سهوی و عمدی 
در عرصه های طبیعی به عنوان بحرانی 
عظیم و جبران ناشــدنی است و  حفظ و 
نگه داری ازمیراث ملی ضرورتی اجتناب 

ناپذیراست.
امسال ایام حریق زودتر از سال های 
گذشته منابع طبیعی استان را تهدید 

می کند
منابع طبیعی خراســان شمالی  مدیرکل 
در ایــن زمینه به خبرنــگار ما می گوید: 
متاسفانه با شــرایط به وجود آمده ناشی 
از خشکسالی و کاهش بی سابقه بارندگی 
ها و به دلیل افزایش دمای هوا بســیاری 
از گونه های گیاهی درعرصه های استان 
خشــک شده است و امســال ایام حریق 
زودتر از ســال های گذشته منابع طبیعی 

را تهدید می کند.

حســن وحید ادامه داد: تمــام تمهیدات 
جلوگیری از آتش سوزی در عرصه های 
منابع طبیعی استان پیش بینی شده است 
و تمــام نیروهای مــا در مناطق مختلف 
استقرار داده شده اند و با گرم تر شدن هوا 
پایگاه ها و نیروهای حفاظت این اداره به 

حالت آماده باش هستند.
وی می افزاید: هوای مســاعد بهار سبب 
شــده اســت تا حضور مردم در طبیعت 
بیشتر شــود به همین دلیل جنگل های 
هیرکانی به شدت در معرض خطر آتش 
ســوزی قرار دارد، از مردم انتظار می رود 
از روشن کردن آتش در این عرصه ها به 

جد خودداری کنند.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان با اشاره به 
اینکه وزش باد شــدید مــی تواند آتش 
را گســترش دهد، می گویــد: توصیه به 
گردشــگران، دامداران و مســافران این 
اســت که در عرصه هــای طبیعی آتش 
روشــن نکنند در صورتی که در طبیعت 
آتش روشن می کنند، پیش از ترک محل 
حتمــا از خاموش بودن آتــش اطمینان 

حاصل کنند.
زندان در انتظار عامالن آتش سوزی 

در طبیعت
منابع طبیعی خراســان شمالی  مدیرکل 
در ایــن زمینه به خبرنگار ما می گوید: با 
عامالن آتش ســوزی در طبیعت برخورد 

جدی می شود.
حســن وحید با اشــاره به اینکه زندان و 
مجازات در انتظار عامالن آتش ســوزی 
در طبیعــت خواهد بــود، ادامه داد: طبق 

قانون با عامالن آتش ســوزی در مراتع 
برخورد می شود .

نقش مردم در پیشگیری از حریق موثر 
است

وی خاطرنشــان می کنــد: حضور مردم 
در طبیعــت نباید موجب نابودی جنگل و 
ومراتع شده بلکه به ثبات و پایداری منابع 
کمــک نماید، بنابراین همــواره بر نقش 
مســئوالن و متولیان در زمینه  پیشگیری 
از وقوع آتش سوزی و مقابله به آن تاکید 
می شود اما نباید از نقش و همراهی مردم 
در این زمینه نیز غافل ماند، بنابراین الزم 
اســت مردم نیز ضمن مشارکت در حفظ 
منابع ملی کشــور با رعایت نکاتی مانند 
روشــن نکردن آتش و رها نکردن زباله 
در طبیعــت، به ویژه کشــاورزان با آتش 
نــزدن کاه و کلش باقــی مانده در زمین 
هــای کشــاورزی  و دامــداران با آتش 
روشــن نکردن در ارتفاعات به سهم خود 
در حفاظت از جنگل ها و مراتع کشــورو 

استان نقش داشته باشند.
گشت های یگان حفاظت اداره منابع 

طبیعی به حالت آماده باش هستند
سرپرســت اداره حفاظت و حمایت اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیر داری خراســان 
شمالی نیز در این باره به خبرنگار ما می 
گوید: با توجه به اهمیت محیط زیست در 
حیات بشرحفظ و نگه داری از این منابع 

اجتناب ناپذیر است.
وی با یبان اینکه پیامبــران و امامان ما 
نیز بر حفــظ و احیای منابع طبیعی تاکید 
داشتند، می افزاید: استان خراسان شمالی 

دارای بیش از دو میلیون و 33 هزار و 36 
هکتار عرصه هــای طبیعی اعم از مرتع، 
بیابان و جنگل اســت وتک تک ما باید 

برای حفظ این میراث بکوشیم.
عسکری می گوید: با افزایش دمای هوا 
و کاهــش نزوالت پیش بینی می شــود 
شاهد آتش ســوزی و افزایش حریق در 
مراتع را بدنبال داشــته باشد؛ تاجایی که 
هشــدارهای روزمره و گشت های یگان 
حفاظت ادارات منابع طبیعی هم پای کار 
آمده برای مهــار حریق های احتمالی در 

حالت کشیک قرار دارند .
اختصاص تجهیزات اطفاء حریق به استان

سرپرســت اداره حفاظت و حمایت اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیر داری خراســان 
شمالی عنوان می کند: با توجه به مکاتبه 
و جلسات متعدد با سازمان و دفتر حفاظت 
مقداری تجهیزات اطفاء حریق،تجهیزات  
شــبکه رادیویــی و اقالمــی را از جمله 

اســتان  به  دفاع شــخصی  تجهیــزات 
اختصاص یافت اما این تجهیزات به طور 
کامل جوابگوی اطفاء حریق در اســتان 
نیســت و نیاز است تا تجهیزات بیشتری 

فراهم شود.
عســکری ادامــه مــی دهد:همچنیــن 
تجهیزاتــی از جمله مخــزن آب، لباس 
اطفائ حریق، دســتگاه دمنده و برخی از 
دیگر تجهیزات از طریق اعتبارات استانی 
نیزخریداری شــده است و به پایگاه های 
مناطقی از استان که تهدید آتش سوزی 
در آنجا وجود دارد انتقال داده شده است.

سرپرســت اداره حفاظت و حمایت اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیر داری خراســان 
شــمالی تاکید می کند: برگزاری کالس 
های پیشگیری برای مردم، جوامع محلی 
و ان جی یو ها برگزار شده است و طبق 
برنامــه ریزی ها ، یــگان حفاظت ما در 
عرصه ها در حال گشــت زنی هستند و 

از مردم هم درخواســت داریم تا در زمینه 
حفظ منابع طبیعی به کمک ما بیایند و در 
صورت مالحظه هر گونه آتش سوزی و 
یا تخریب منابع طبیعی با شــماره 150۴ 

تماس بگیرند واطالع رسانی کنند. 
افزایش دما تا 40 درجه سانتی گراد 

در استان
کل  اداره  بینــی  پیــش  کارشناســان 
افزایش  نیزاز  هواشناسی خراسان شمالی 
دمــا و رســیدن آن به حــدود ۴0 درجه 
سانتی گراد تا پنج شنبه در منطقه حکایت 
دارد کــه این افزایش دما مزید بر به صدا 
درآمدن زنگ خطر آتش سوزی در مراتع 

طبیعی است.
کل  اداره  بینــی  پیــش  کارشناســان 
هواشناسی گفته اند روند افزایش دما طی 
هفته جاری در استان ادامه می یابد و در 
اغلب نقاط به حدود ۴0 درجه سانتی گراد 

خواهد رسید.

 

اکنون کــه به نیمه خــرداد نزدیک می 
شــویم دمای هوا داغ و داغ تر می شود 
و این شــرایط پیش رو بیشتر از هر زمان 
دیگرتهدیــد برای عرصه هــای طبیعی 

است.
رئیس پیش بینی اداره کل هواشناســی 
خراســان شمالی در گفتگو با  خبرنگار ما 
با بیان اینکه افزایش دما در بیشتر مناطق 
اســتان وجــود دارد، می گوید: شــرایط 
جوی موجود بر اثــر کاهش بارندگی ها 
و افزایش دمای هوا شرایط را برای خطر 
آتش ســوزی مراتع فراهم می کند که با 
وزش بادهای شــدید این خطر دوچندان 
می شود.مهری هاشمی دوین می افزاید: 
با افزایش دما و شــروع فصل گرم از این 
به بعد باید مراقبت و پیشــگیری از آتش 
ســوزی مراتع در دســتور کار نهاد های 

مربوطه باشد.
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گزارش اتفاقیه از اخرین وضعیت زلزله زدگان استان؛

 زلزله زدگان استان در انتظار سقف امید
 27 روز  ریشـتری   5.۴  .  5.5 زلزلـه  وقـوع  از  هفتـه   2 حـدود 
مانـه  و  جاجـرم  گرمـه،  هـای  در شهرسـتان  مـاه  اردیبهشـت 
و سـملقان گذشـته اسـت، از پـس لـرزه هـای پـی در پـی کـه 
بگذریـم، در ایـن مـدت اقدامـات خوبی برای کمـک و حمایت از 
آسـیب دیـدگان انجـام شـده اسـت و زندگـی در ایـن مناطق به 
حالت عادی بازگشـته اسـت، اما دغدغه رسـیدن فصل سـرما، از 

اکنـون سـبب نگرانـی زلزلـه زدگان شـده اسـت. 
مـردم خسـارت دیـده از زلزلـه 27 اردیبهشـت مـاه امسـال در 
شهرسـتان هـای  گرمـه، جاجـرم و مانـه و سـملقان در انتظـار 
سـقفی از امیـد هسـتند سـقفی کـه تـا پیـش از فصـل سـرما 

سـرپناهی امـن بـرای آنهـا باشـد.
بـه گـزارش خبرنگارمـا بسـیاری از اهالـی زلزله زده روسـتاهای 
شـوقان شهرسـتان جاجـرم عنـوان کردنـد: در حـال حاضـر بـا 
پیگیـری و  اسـتقرار بنیـاد مسـکن کار تشـکیل پرونـده و صدور 
پروانـه بـرای بازسـازی منـازل روسـتایی آغـاز شـده و سـرعت 
خوبـی دارد و مـردم ایـن مناطـق منتظـر تعیین تکلیـف پرداخت 
تسـهیالت و تصویـب آن از سـوی دولـت بـرای شـروع رونـد 

بازسـازی منـازل خـود هسـتند .

تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیالت 
طرح نوسازی و بهسازی مسکن

مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی خراسـان شـمالی در این 
بـاره بـه خبرنـگار ما گفـت: از تصویـب هیئت وزیران، نسـبت به 
تعییـن بانـک هـای عامل و سـهمیه آنها  توسـط بانـک مرکزی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای پرداخت تسـهیالت طـرح ویژه 
نوسـازی و بهسـازی 200 هـزار واحـد مسـکونی در روسـتاها 
و شـهرهای زیـر 25 هـزار نفـر جمعیـت و حاشـیه شـهرها، بـا 

ضمانـت سـفته زنجیـره ای در سـال 1۴00 خبـر داد.
مهنـدس علـي محمـدي در ادامـه عنـوان کـرد: سـقف فـردی 
تسـهیالت بـا رعایـت مقررات ملـی سـاختمان بـرای 200 هزار 
واحـد، مبلـغ یـک میلیـارد ریـال بـرای دوره مشـارکت مدنـی و 
فـروش اقسـاطی )مجموعـًا بـه مدت 20 سـال( در سـال 1۴00 
بوده و سـود سـهم متقاضی برای این تسـهیالت 5 درصد اسـت.

انقـالب  مسـکن  بنیـاد  همچنیـن   : کـرد  اضافـه  محمـدي 
اسـالمی مکلـف اسـت براسـاس طـرح جامع مسـکن روسـتایی 
بـا هماهنگـی سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، سـهم اسـتانی 
تسـهیالت را تعیین نموده و براسـاس سـهمیه ابالغ شـده توسط 

بانـک مرکـزی، نسـبت بـه توزیـع سـهمیه بانـک هـای عامـل 
بـه تفکیـک اسـتان، شناسـایی متقاضیـان واجد شـرایط، معرفی 
آنـان جهـت دریافـت تسـهیالت و نظـارت بر سـاخت و سـاز در 
چارچـوب قانـون نظام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان )نظام فنی 

اقـدام کند. روسـتایی( 
400 فقره پرونده بازسازی مناطق زلزله زده خراسان شمالی 

تشکیل شد
مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی خراسـان شـمالی گفت: 
تاکنـون ۴00 فقـره پرونـده بـرای بازسـازی واحد های مسـکونی 
مناطـق زلزلـه زده اسـتان تشـکیل شـده و اقدامات بـرای کمک 

بـه خسـارت دیـدگان از ایـن حادثـه در حال انجام اسـت.
علـی محمـدی اظهـار داشـت: بـا تشـکیل و راه انـدازی سـتاد 
بازسـازی مناطق خسـارت دیـده از زلزله، تشـکیل پرونـده برای 

بازسـازی واحد هـای آسـیب دیـده در حـال انجـام اسـت.
بازسـازی مناطـق زلزله زده خراسـان شـمالی در انتظـار تصویب 

ت تسهیال
مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی خراسـان شـمالی گفت: 
تهیـه نقشـه بـرای برای بازسـازی واحد های مسـکونی خسـارت 

دیـده از زلزلـه همچنیـن صـدور پروانه ها و آواربـراری به صورت 
رایـگان انجام می شـود.

او افـزود: تـالش داریـم تا بـرای سـرعت دادن به بازسـازی این 
مناطـق، پرداخـت تسـهیالت در نشسـت هیـات دولـت مصـوب 

. د شو
محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه تسـهیالت قـرض الحسـنه بـه 
زلزلـه زدگان پرداخـت می شـود گفت: خسـارت دیـدگان از زلزله 

بـه ازای هـر واحـد مسـکونی آسـیب دیـده 150 میلیـون ریـال 
تسـهیالت قـرض الحسـنه دریافـت می کننـد.

او گفـت: کار آواربـرداری مناطـق خسـارت دیـده به وسـیله سـه 
گـروه در حـال انجام اسـت و در ایـن زمینه بیش از 10 دسـتگاه 
ماشـین آالت بـه کار گرفتـه شـده اسـت، البته در صـورت نیاز از 
سـایر نهاد ها بـرای تامین نـاوگان آوار برداری کمـک می گیریم.

شـمالی  خراسـان  اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
خاطرنشـان کـرد: هنـوز نیـاز بـه تامیـن نـاوگان از سـایر نهاد ها 

نبـوده اسـت.
خسارت زلزله به یک هزار و 302 واحد مسکونی

محمـدی گفـت: زلزلـه در شهرسـتان های جاجرم، گرمـه و مانه 
و سـملقان بـه یک هزار 302 واحد مسـکونی خسـارت زد که در 
آن هـزار و 2۴5 واحـد مسـکونی در روسـتا ها و شـهر ها نیـاز بـه 
بازسـازی و 57 واحـد نیـاز بـه تعمیـر پیدا کرده اسـت.او بـا بیان 
اینکـه در زلزلـه اخیر 252 واحد در روسـتا های گرمـه، 679 واحد 
در روسـتا های جاجرم و 98 واحد در روسـتا های مانه و سـملقان 

نیـاز بـه تخریب و بازسـازی پیدا کرده اسـت.
محمـدی با اشـاره به اینکه هزار و 29 واحد مسـکونی روسـتایی 
اسـتان نیـاز بـه بازسـازی دارد اظهـار داشـت: در نقـاط شـهری 
جاجـرم 171 واحـد و در شـهر گرمه ۴5 واحـد و در مجموع 216 

واحد مسـکونی شـهری نیـاز به بازسـازی دارد.
او بـا بیـان اینکه در زلزله اخیر 121 واحد مسـکونی روسـتایی به 
طـور کامـل تخریب شـد اظهارداشـت: واحد های خشـتی و گلی 
کـه در زلزلـه اخیر دچار خسـارت جزئی شـده هم به عنـوان نیاز 
بـه نوسـازی قلمـداد شـده اسـت.مدیرکل بنیـاد مسـکن انقالب 
اسـالمی خراسـان شـمالی خاطرنشـان کـرد: به علـت زلزله، 38 
واحـد مسـکونی در روسـتا های گرمـه و 19 واحد در روسـتا های 

جاجـرم نیـاز به تعمیـر پیدا کرده اسـت.


