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ممنوعـه  دشـت های  فهرسـت  بـه  نگاهـی  بـا 
در  کشـور  دشـت   ۶۰۹ از  دشـت   ۴۱۰( ایـران 
سـال ۱۳۹۹(، میـزان مصرف منابـع تجدیدپذیر، 
تخریـب تاالب ها و زیسـتگاه های کشـور متوجه 
عـدم امنیـت آبـی کشـور می شـویم. ایـن عـدم 
امنیـت آبـی اغلب بـا اصطالحاتـی از قبیل تنش 
آبـی، بحران آبی و ورشکسـتگی آبـی در محافل 
علمـی معرفـی می شـود. ایـن عدم امنیـت صرفا 
نیسـت.  مشـاهده   قابـل  اطالعـات  و  آمـار  در 
مناقشـات اجتماعـی و درگیری هـای متعـدد )از 
قبیـل آنچـه در کازرون، حوضـه  دریاچـه ارومیه، 
خوزسـتان، شـرق اصفهـان، و... شـاهد بـوده و 
هسـتیم( آینـه تمام نمـای ایـن عـدم امنیـت آبی 

. ست ا
بـا توجـه به این موارد، الزم اسـت بررسـی شـود 
که ریشـه این عدم امنیت آبـی در کجا قرار دارد. 
به نظـر می رسـد کـه سیسـتم ضعیـف و از هـم 
 )water governance( گسـیخته حکمرانی آب
ایـن مشـکالت اسـت. در  کشـور ریشـه تمـام 
مجموعـه  عنـوان  بـه  آب  حکمرانـی  اینجـا 
و  اقتصـادی  اجتماعـی،  سیاسـی،  سیسـتم های 
اداری اطـالق می شـود کـه به منظـور مدیریـت، 
توسـعه  و تحویـل منابـع آبی در سـطوح مختلف 
تعبیـه شـده  اند. حکمرانـی آب گاهـی به اشـتباه 
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سرمقاله

مدیریـت آب تلقـی می شـود. مدیریت آب بـه فعالیت هایی 
از قبیـل پایـش، توسـعه و عملیات هـای روزمـره بـا هدف 
بهبـود وضعیـت منابـع آب می پـردازد. لیکـن، حکمرانـی 
آب بـه سـاختار و بسـتری اطـالق می شـود کـه اهـداف 
مدیریتـی در آن تعریـف می شـوند. سـازمان همـکاری و 
 Organisation for Economic( اقتصـادی  توسـعه 
Co-operation and Development, OECD( هفـت 
گسسـت مختلـف بـرای حکمرانـی معرفـی کـرده اسـت. 
در ایـن مقالـه بـر مبنـای چارچـوب معرفی شـده توسـط 
OECD بـه بررسـی گسسـت های سیسـتم حکمرانـی آب 

می پردازیـم. کشـور 
۱- گسسـت اداری: ایـن گسسـت ریشـه در عـدم تطابـق 
مرز هـای مدیریـت و مرزهـای جغرافیایـی حوضـه آبریـز 
دارد. تـا قبـل از سـال ۱۳۸۳، مقیـاس مدیریـت تقریبـا بـا 
گسـتردگی جغرافیایـی حوضه هـا همخوانی داشـته اسـت، 
لیکن در سـال ۱۳۸۳ و تصویب قانـون »تبدیل ادارات کل 
امـور آب اسـتان ها به شـرکت های آب منطقه ای اسـتان« 
عمـال مقیـاس جغرافیایـی مدیریـت از حوضـه بـه اسـتان 
تغییـر یافـت. هرچنـد منظـور اصلـی ایـن قانـون کوچک 
مقیـاس کـردن اقدامـات و مداخـالت مدیریـت آب از کل 
حوضـه آبریـز به اسـتان نبـوده اسـت، لیکن نتایـج عملی 
اجرای این قانون، اسـتانی شـدن مدیریـت آب حوضه بوده 
اسـت. نمونـه بارز ایـن گسسـت در مدیریت حوضـه آبریز 
گاوخونـی بـه روشـنی قابل مالحظه اسـت. حوضـه  ای که 
هم اکنـون چندیـن مدیـر از اسـتا ن های مختلـف مسـوول 

مدیریت آن هسـتند!
عـدم  اثـر  در  گسسـت  ایـن  اطالعـات:  گسسـت   -۲
بـه  اعتمـاد  قابـل  و  مناسـب  داده هـای  و  ارائه اطالعـات 
بازیگـران اصلـی و ذی نفعـان ایجـاد می شـود. اطالعـات 
راجـع بـه منابـع آب ایـران اغلـب در شـکل گزارش هـای 
کلـی و بـا عـدم قطعیـت بـاال توسـط وزارت نیـرو ارائـه 
می شـوند. وزارت کشـاورزی، به عنـوان مسـوول مدیریـت 
داده هـا و اطالعـات مناسـب و  تاکنـون  آب در مزرعـه، 
قابـل اعتمـاد پیرامـون میـزان و بهـره وری مصـرف آب، 
آبیـاری  کارآیـی سیسـتم های  و  مزرعـه  آب  حسـابداری 

ارائـه نـداده اسـت.
رویکـرد  اثـر  در  گسسـت  ایـن  سیاسـت:  گسسـت   -۳

یی سـیلو
)Siloed approach( در سیسـتم حکمرانـی ایجـاد شـده 
اسـت. طبـق قانـون اساسـی، متولـی اصلـی مدیریـت آب 
کشـور وزارت نیـرو اسـت. وزارت کشـاورزی نیـز مدیریت 
برهمکنـش  اینکـه  بـا  دارد.  برعهـده  را  مزرعـه  در  آب 
آب  مدیریـت  اصلـی  وزارتخانـه  دو  ایـن  بیـن  فراوانـی 
قابـل مشـاهده اسـت، ایـن دو وزارتخانـه دچـار مدیریـت 
سـیلویی هسـتند و تمایلـی به همـکاری، اشـتراک گذاری 
و درگیرکـردن سـایر ارگان هـای دولتـی و غیردولتـی در 

مدیریـت آب کشـور ندارنـد.
اسـاس  بـر  گسسـت  ایـن  سـرمایه گذاری:  گسسـت   -۴
مکانیسـم نامناسـب سـرمایه گذاری بـروز می کند و سـبب 
می شـود مدیـران نتواننـد به طـور موثـری وظایف خـود را 
انجـام دهنـد. به نظـر می رسـد سـرمایه گذاری در سیسـتم 
حکمرانـی آب کشـور بیشـتر نامتعـادل انجام شـده اسـت 
تـا ناکافـی. وزارت نیـرو اغلـب در پـی سـرمایه گذاری در 
سـاخت سـد و پروژه هـای بـزرگ انتقـال آب بـوده اسـت. 
نیـز  کشـاورزی  وزارت  عـراق،  و  ایـران  جنـگ  از  پـس 
سـرمایه گذاری هنگفتـی در توسـعه سیسـتم های آبیـاری 
تحت فشـار انجـام داده اسـت. جالـب آن اسـت کـه ایـن 
ایـن  منفـی  عواقـب  بـه  توجـه  بـدون  سـرمایه گذاری ها 
پروژه هـا از قبیـل مناقشـات آبـی، تخریـب زیسـتگاه ها و 
 )Jevons’ paradox( تاالب هـا، و بـروز تناقـض ُجونـز

انجام شـده اسـت.
ضعـف   مهم تریـن  گسسـت  ایـن  اهـداف:  گسسـت   -۵
سیسـتم حکمرانی آب کشـور اسـت و از هدف گذاری های 
ناهمگـون و در برخـی مـوارد متناقـض نشـأت می گیـرد. 
درگیری هـای  و  مناقشـات  بـروز  سـبب  گسسـت  ایـن 
فراوانـی بیـن وزارت کشـاورزی و نیـرو شـده اسـت. دلیل 
اصلـی ایـن گسسـت در حکمرانی آب کشـور عـدم تعادل 
بیـن سیاسـت ها و اهـداف تامیـن امنیـت آبـی و امنیـت 
غذایـی کشـور اسـت. هم اکنـون درصـد اتکایـی غذایـی 
کشـور ۸۵درصـد اسـت کـه ایـن خوداتکایـی )کـه الزامـا 
نمی تـوان آن را بـه امنیـت غذایـی ترجمـه کرد( بـه بهای 
در  منابـع آب تجدیدپذیـر کشـور  از  برداشـت ۸۹درصـد 
تمـام  بنابرایـن  اسـت.  یافتـه  تحقـق  بخـش کشـاورزی 
قوانیـن و پروژه هایـی )مثـل پـروژه احیـا و تعادل بخشـی 
منابـع آب زیرزمینـی کشـور( کـه بـرای تامیـن امنیت آبی 
غذایـی  امنیـت  تامیـن  برنامه هـای  بـا  وضـع می شـوند، 

کشـور در تناقـض می افتنـد!
۶- گسسـت ظرفیـت: ایـن گسسـت بیشـتر به دلیـل عدم 
ظرفیـت زیرسـاخت، فنـاوری و علمـی سیسـتم حکمرانی 
بـرای حـل معضـالت و تدویـن راهبردهـا بـروز می کنـد. 
چارچـوب حکمرانـی آب کشـور ظرفیـت کافی بـرای حل 
مشـکالت و چالش هـای جدیـد از قبیـل تغییـرات اقلیمی 
و نوسـانات متواتـر اقلیمی )خشک سـالی و سـیل( را ندارد. 
ایـن چارچوب بـدون یادگیری از شکسـت ها و ناکامی های 
گذشـته همچنـان تـالش می کند بـر مبنـای رویکردهای 
فنی-مهندسـی بـا مشـکالت جدیـد مواجـه شـود. ایـن 
 hydraulic( پارادایـم عملیـات هیدرولیکـی  بـه  رویکـرد 

mission paradigm( معـروف اسـت.
7- گسسـت مسـوولیت پذیری: این گسسـت عدم شفافیت 
در یـک سیسـتم حکمرانـی را کـه به دلیـل نبـود آگاهـی، 
توضیـح  می شـود،  ایجـاد  فسـاد  و  ذی نفعـان  مشـارکت 
می دهـد. همان طـور کـه قبـال توضیح داده شـد، سیسـتم 
حکمرانـی آب کشـور از گسسـت اطالعـات رنـج می بـرد. 
همچنیـن، اغلـب معلـوم نیسـت کـه تصمیمـات مدیریتی 
توسـط چـه کسـانی گرفتـه می شـود؟ ایـن عدم شـفافیت 
در نقش هـا و تصمیمـات، سـبب بروز پدیـده درب چرخان 
)revolving door( شـده اسـت. قبـل از تصویب آیین نامه 
اصالحـات ارضـی، حکمرانـی آب کشـاورزی کشـور بـه 
دلیـل وجـود سیسـتم های فنی-اجتماعـی بُنه تـا حدودی 
مشـارکتی محسـوب می شـد. امـا پـس از تصویـب ایـن 
آیین نامـه در سـال ۱۳۴۳ و رخداد انقالب سـبز مشـارکت 
جـدی  به طـور  کشـور  حکمرانـی  سیسـتم  در  ذی نفعـان 
نادیـده گرفتـه شـد. پس از آن نیـز تمام تالش هـا از قبیل 
طرح تشـکل آب بـران برای جلـب مشـارکت ذی نفعان در 
سـطوح بـه دلیـل نـگاه از بـاال بـه پاییـن و رئیس مآبانـه  

مدیـران آب کشـور بـا شکسـت مواجه شـده اسـت.
سیسـتم  شـد  مشـاهده  کـه  همان طـور  آخـر:  سـخن 
حکمرانـی آب کشـور با چالش هـا و گسسـت های فراوانی 
روبـه رو اسـت کـه بدون رفع آنهـا، حل معضـالت و تامین 

امنیـت آبـی کشـور امکان پذیـر نیسـت!

معاون امور بازرگانی سازمان صمت خراسان شمالی مطرح کرد؛

تعیین تکلیف قیمت نهایی نان 
معطل تعیین قیمت جدید آرد 

معاون امور بازرگانی ســازمان صمت خراسان شمالی 
گفت: کارگروه آرد و نان استان ها منتظر اعالم رسمی 
قیمت جدید آرد هســتند تا قیمت نهایی نان برای سال 

جاری تعیین تکلیف شود.
مهــرداد داودزاده در گفت وگو بــا عصراترک مبنی بر 
اینکه قیمت جدید نان در مرکز خراســان شــمالی که 
توســط اتحادیه نانوایان بجنورد اعالم و اعمال شــد، 
چرا دوباره با این نرخ جدید مخالفت شــد، اظهار کرد: 
ماه ها اســت که نانوایان مرکز استان خواستار افزایش 

قیمت نان بوده انــد.داودزاده گفت: آخرین نرخ گذاری 
نان در قبل از ســال ۱۴۰۰ مربوط به مهر ماه سال ۹۹ 
بوده و این در حالی اســت کــه هزینه های یک واحد 
نانوایــی برای تامین و پخت نان متاثر از تورم بســیار 
باال رفته اســت.وی بیان کرد: نرخ جدید نان در مرکز 
استان که در هفته گذشته اعالم و اعمال شد با تصمیم 
اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان مرکز استان بود که آنان 
منتظر برگزاری جلســه و تصمیم کارگــروه آرد و نان 

استان نماندند.

معاون امور بازرگانی ســازمان صمت خراسان شمالی 
تصریح کرد: در حال حاضر کارگروه آرد و نان استان ها 
منتظر اعالم رسمی قیمت جدید آرد هستند که با اعالم 
نرخ این کاال، قیمت گذاری نهایی نان در کارگروه آرد 

و نان  استان تعیین تکلیف می شود.
داودزاده خاطر نشــان کرد: تصور می شــود که تعیین 
قیمت نهایی نان در ســال جاری در کارگروه آرد و نان 
اســتان نزدیک به قیمت اعمال شــده یک هفته اخیر 

باشد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی گفت: برداشت ۳۰ رقم انگور جدید و زودرس 
که در ســال های گذشته کشت شده بود از چند روز 

گذشته آغاز و وارد بازار شده است.
مهنــدس محمدعلی شــریکیان در گفــت و گو با 
خبرنگار ما افزود: انگور اتم رویال، بلک ســیدلس، 
رعشــه، ترکمن ۴، رشه سردشــت، پیکامی، بیدانه 
قرمز، شــاهانی قرمز، یاقوتی، کندری، لعل، دیوانه، 
سپیداری و فلیم سیدلس از جمله ارقام جدید کشت 

شده در این استان است.
وی با بیان اینکه ســطح باروری ارقام انگور جدید 
بیش از ۳۰ هکتار اســت افزود: تالش می کنیم تا 

ارقام جدید را در سطح استان توسعه دهیم.
وی اظهار داشــت: ارقام عمده انگور اســتان شامل 
کالهداری، کشمشــی، عسکری، لعل، انگور سیاه و 
پیکامی اســت اما در چند سال اخیر ارقام جدید وارد 
اســتان شده اســت که هم اینک برخی از ارقام به 

باردهی رسیده اند.
مهندس شریکیان افزود: رقم سلطانی یا بی دانه در 
سطح استان به عنوان اولین برداشت از تاکستان ها 
در اواخر شــهریور ماه و کاله داری نیز در مهر ماه 
وارد بازار می شــد اما هم اینک محصول تاکستان 
ها کــه از ارقام جدید و زودرس هســتند وارد بازار 

شده اند.
وی بر تنوع بخشی محصوالت باغی در استان تاکید 
کرد و افزود: باید با توجه به تقاضا، ذائقه مشــتری 
و ســلیقه آنان تولید داشته باشــیم و بازار باید مهم 
ترین فاکتور برای بهره برداران این بخش باشــد و 
همچنین باید از نظر تولید همزمان نباشــند تا برای 

فروش دچار مشکل نشوند.
وی اظهار داشــت: بــا توجه به اینکه در خراســان 
شمالی در بیشتر سال ها سرمای دیررس بهاره وجود 
دارد و کشاورزان از این ناحیه خسارت هنگفتی می 
بینند که امســال نیز از این ناحیه بــاغ داران ضرر 
کردند باید ارقام جدیدی را بیشــتر توسعه دهیم که 

نسبت به سرما مقاوم باشد.
مهندس شــریکیان افزود: انگور رقم کندری بعد از 
سرمای دیررس بهاره دوباره زایش دارد این در حالی 
است که تمامی ارقام انگور این توانمندی را ندارند یا 

اینکه بسیار محدود است.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهادکشاورزی خراسان 
شــمالی اظهار داشت: توســعه باغ ها در این استان 
کمتر اتفاق می افتد اما باید اصالح و نوسازی باغ را 
داشته باشیم چرا که باید با توجه به نیاز بازار و ذائقه 

مشتری و حتی هدف صادراتی تولید داشته باشیم.
وی گفت: تاکداران باید ارقام جدید را در تاکســتان 

های خود کشــت کنند و بعد از مرحله باردهی تاک 
های قدیمی را به مرور خارج کنند.

مهندس شریکیان اظهار داشت: ارقام جدید انگور در 
سطح تاکســتان های این استان بیشر بر روی پایه 
های قدیمی پیوند زده شده است، تاج درخت عوض 
شــده اما ریشه همان ریشه قدیمی و بومی است که 

با مناطق استان نیز سازگاری دارند.
وی افزود: همچنین عملیات پروژه سرشــاخه کاری 
انگور با اســتفاده از ارقام برتر تجاری آبی و دیم به 
صورت الگویی در ســطح برخی از تاکســتان ها با 
همکاری مرکز تحقیقات در شهرستان های بجنورد 
و فاروج انجام شــده اســت که از کشــاورزان می 

خواهیم به این روش عمل کنند.
مهندس شــریکیان هدف این طرح را خارج کردن 
ارقامــی که باردهی اقتصــادی ندارند عنوان کرد و 
افزود: بهــره برداران به مرور ارقام کــم بازده را از 
تاکســتان خارج و ارقام جدید را جایگزین می کنند، 
این طرح همچنین در راستای رونق تولید نیز انجام 

می شود.
وی افزود: سطح زیر کشت این محصول ۱۸ هزار و 
۵۲۰ هکتار اســت که سطح کشت آن در شهرستان 
های فاروج، شــیروان، بجنورد، اســفراین و مانه و 

سملقان پراکنده است.

مدیرعامل شــرکت گاز خراسان شــمالی با بیان 
اینکه در هشــت سال گذشته تمامی شرکت های 
تولیدی و صنعتی استان از یارانه برقراری انشعاب 
گاز به عنوان سوخت بهره مند شدند، گفت: اینک 
سوخت ۸۸ واحد صنعتی این خطه به گاز شهری 

تبدیل شده و مابقی هم در دست اقدام است.
حســن رضا میربلوکی روز شنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا  اظهار داشت: ۱۰۹ واحد صنعتی از 
صنایع اســتان مشمول گازرسانی بند »ق« است 
که تاکنون ۸۸ مورد از سوخت گاز برخوردار شده 
۱۴ واحد دیگر در دســت اقدام و هفت مورد نیز 

فاقد شرایط گازرسانی است.
بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ســال ۹۳ تکالیفی 
را بــر عهده وزارت نفت می گذارد که شــامل ۲ 
بخش توســعه میادین با اولویت میادین مشترک 

و بهینه سازی انرژی و افزایش راندمان و کارآیی 
انرژی است.

وی بــه مصوبه شــورای اقتصــاد در خصوص 
گازرســانی بــه واحدهای صنعتــی و تولیدی و 
تخصیص یارانه برای اجرای خط اختصاصی اشاره 
کرد و گفت: بر این اســاس عملیات گازرسانی به 

واحدهای عمده و صنعتی انجام شده است.
میربلوکی با بیان اینکه با گازرسانی به تمامی این 
واحد ها مشمول بیش از چهار میلیون و ۳۳7 هزار 
لیتر صرفه جویی در سوخت خواهد شد افزود: در 
نتیجه گازرســانی به ۸۸ مورد تاکنون در مصرف 
ســه میلیون و ۸۳۵ هزار لیتر سوخت مایع صرفه 

جویی شده استو
وی گفت: این واحدها از نعمت گاز برخوردار شده 
اند که عالوه بر کاهش هزینه های خرید، حمل و 

نقل و نگهداری سوخت واحدهای صنعتی، کمک 
شایانی به حفظ محیط زیست شده است.

 مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شمالی گفت: 
گازرســانی به ۱۴ واحد صنعتی نیز هم اکنون در 
حال اجرا است که ۴۰۴ هزار میلیون لیتر سوخت 
مایع با پایان عملیات گازرســانی شــهری صرفه 

جویی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هفت مورد از صنایع استان نیز 
فاقد شرایط گاز رســانی هستند اقزود: این تعداد 

نیز ۱۳۹ هزار میلیون لیتر سوخت مصرف دارند.
مدیرعامل شــرکت گاز خراسان شــمالی سهم  
ســبد گاز مصرفی اســتان را  ۳۶ درصد مربوط 
به مشــترکین خانگی، تجــاری و عمومی ، ۳۳ 
 درصد نیــروگاه و ۳۱ درصد نیز شــامل صنایع

 اعالم کرد.

معــاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان شــمالی گفت: هشت آلبوم و 
۲۳ ترک برای حفظ و نگهداشــت ملودی های بومی 
استان توســط هنرمندان تولید شده است.۸ آلبوم در 
خراسان شــمالی برای حفظ ملودی های بومی تولید 
شد,ابوالحسن حیدری درگفت وگو با خبرنگارما اظهار 
کــرد:  در دو ســال اخیر  با مجوز فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی هشــت آلبوم  و ۲۳ ترک در این راستا تولید 
شــده که به طور قطع می تواند منبع و مســتندهای 
خوبی برای معرفی ملودی های این خطه و مطالعات 

دقیق تر باشد.حیدری همچنین به پژوهش ها و کتاب 
هایی که تاکنون در راستای صیانت از فرهنگ بومی 
اســتان نگاشته شده اند نیز اشــاره کرد و گفت: این 
اقدامات قابل توجه در راستای حفاظت از ملودی های 
بومی انجام شده است.وی در بخش دیگری از سخن 
خود تصریح کرد: آموزشگاه های آزاد هنری استان نیز 
در عرصه موسیقی مقامی فعالیت بسیار موثری داشته 
و دارند که قطعا در این راســتا اثرات مطلوبی خواهند 
داشــت.معاون اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراســان شمالی، تربیت و آموزش ساالنه حدود ۲۰۰ 

نفر هنر آموز در زمینه موسیقی مقامی و کسب مهارت 
در این حوزه در آموزشگاه های موسیقی مقامی استان 
و برگزاری بزرگداشــت مفاخر و پیشکسوتان درحوزه 
های فرهنگی، هنری  و موســیقی را از دیگر اقدامات 
برشــمرد.حیدری خاطرنشان کرد: خوشبختانه فضای 
مجــازی با وجود تهدیداتی که بــرای فرهنگ بومی 
داشــته، فرصت هایی را هم ایجاد کرده است به گونه 
ای که شــاهد هســتیم این ملودی ها به سهولت در 
فضای مجازی در دسترس و مورد استفاده عموم واقع 

می شوند.

معــاون تربیت بدنی و ســالمت آمــوزش و پرورش 
خراسان شمالی گفت:»طرح ملی سنجش شایستگی 
های حرکتی نوآموزان بدو ورود به دبســتان« از ۲7 

تیرماه در بجنورد آغازو تا پایان مردادماه ادامه دارد.
مهــدی خطیــب زاده در گفــت وگو بــا خبرنگار ما 
اظهارداشت: طرح ارزیابی شایستگی های حرکتی نو 
آموزان بدو ورود به دبســتان امسال در سراسر کشور 
و استان انجام می شود که در استان خراسان شمالی 
این طرح با حضــور معاون آمــوزش ابتدایی وزارت 

آموزش و پرورش افتتاح شد.
خطیــب زاده افــزود: ایــن طرح ملی امســال برای 

نخستین بار در کشور و در خراسان شمالی و در سال  
تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰با همــکاری معاونت تربیت 
بدنی وســالمت  اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
وآموزش و پرورش اســتثنایی برای ۵۰۰نوآموز دختر 
و پسر بدو ورود به دبستان همزمان با  طرح سنجش 

انجام می شود .
وی تصریح کرد: در ایــن طرح، چهار مؤلفه؛ »تعادل 
ایستا و پویا«، »هماهنگی بینایی حرکتی«، »چابکی« 
و »اســتقامت عضالنی« مورد ارزیابــی قرار خواهند 
گرفت و اگر دانش آموزی دچار اختالل حرکتی باشد 
به پایگاه های ذی ربط ارجاع و خانواده آنها پیگیر رفع 

و اصالح حرکتی  دانش آموز خود می شود.
گفتنی اســت؛ تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۲۶۳ نوآموز 
جهت انجام  ســنجش نوبت گیــری کرده اند که در 
مجموع ۶هزار و ۲۹۴ کودک از ابتدای طرح در پایگاه 
های ســنجش آموزش و پرورش این اســتان مورد 

ارزیابی قرار گرفتند.
همچنیــن نوآمــوزان اســتان در ۱۵پایگاه، شــامل 
۱۴پایگاه ســنجش اولیه و یک پایگاه تخصصی است 
که در صورت تشخیص احتمال نارسایی، نوآموزان در  
سنجش اولیه برای بررسی بیشتر به مراکز تخصصی 

معرفی خواهند شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با 
اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، طی ۲۴ 
ســاعته گذشته و تا ظهر روز دوم مرداد ماه، متاسفانه 
یک نفر از بیماران مبتال به کرونا در استان فوت شد.

دکتر ســید احمد هاشــمی افزود: با بستری ۵۸ بیمار 
جدید طی ۲۴ ساعت گذشــته، هم اکنون ۳۰۴ بیمار 

دارای عالیم بیماری کووید ۱۹ در بیمارســتان های 
استان بستری هستند.وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
شاهد استقرار اپیدمی پنجم کرونا در استان هستیم و 
در روزهای آتی تعداد موارد بســتری افزایش خواهد 
یافت.دکتر هاشــمی افزود: عوامــل متعددی به ویژه 
عادی انگاری و عدم رعایت مسائل بهداشتی و نزدن 

ماســک در مجامع عمومی و برگزاری و شــرکت در 
دورهمی ها و مراســم عزا و عروسی و رفتن به سفر 
در این خصوص تاثیرگذار بوده است.وی افزود: میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در استان ۵۱ درصد 
است و در برخی از شهرستان ها رعایت پروتکل های 

بهداشتی و استفاده از ماسک کم است.

عضو منتخب شورای شــهر بجنورد گفت: هیچ 
شــخصی خارج از فراخوان برای شهردار درنظر 
گرفته نشــده اما کســانی که در ایــن فراخوان 
ثبت نام کردنــد عده ای داوطلبانه و عده ای دیگر 
بــه دعوت اعضای شــورای شــهر ورود کردند 
که مصاحبه گرفته شــده وهفته آینده مشخص 

می شود.
اعظم السادات افشــین فر در گفت وگو با خبرنگار 
فارس اظهار کرد: هیچ شخصی خارج از فراخوان 
برای شــهردار درنظر گرفته نشده اما کسانی که 
در این فراخوان ثبت نام کردند عده ای داوطلبانه 
و عده ای دیگر به دعوت اعضای شــورای شهر 

ورود کردند.
وی گفت: با وجود اینکه برخی دعوت شده اند اما 
انتخاب بر اساس مقایسه ی رزومه ها، عملکرد و 
پاســخ به مصاحبه اخیر صورت خواهد گرفت و 

فرد خاصی مدنظر نیست.
عضو منتخب شورای شهربجنورد، تصریح کرد: 
مصاحبه ها انجام شده، هر عضو شورا ۲ سوال از 
داوطلبین پرسیده است وحاال پاسخ ها به مشورت 

گذاشته خواهد شد.
وی در پایان عنوان کرد: هفته آینده نتیجه اعالم 
خواهد شد و از بین این ۲۰ نفر فردی که بهترین 

رزومه و برنامه را داشته باشد انتخاب می شود.

قائم مقام شرکت برق خراســان شمالی از افزایش 
مصرف برق در این استان طی یکی دو روز گذشته 

خبر داد.
علیرضا علیخانی در گفت و گو با ایسنا، گفت: میزان 
مصرف برق طی امروز به ۲۶7 مگاوات رسید این در 
حالی است که سهمیه برق اختصاصی ۲۶۵ مگاوات 

بوده است.
وی افــزود: بــا افزایــش مصرف، بــرق چاه های 

کشاورزی و صنعت استان قطع شد.
علیخانی تاکیدکرد: اگر مصرف برق به ۲7۰ مگاوات 
برسد برق بخش خانگی استان نیز قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از بخش هایی که در این استان 
برق زیادی را مصرف می کردند بانک ها بودند که 
با ســخت گیری های اعمال شــده بر روی آن ها، 

میزان مصرف برق در این حوزه تا ۲۰ درصد کاهش 
یافته است.

این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
بیشــترین مصرف برق مربوط به بخش خانگی می 
شــود که علت اصلی آن نیز استفاده از کولر گازی 

است.
وی گفت: خراسان شمالی دارای ۳7۰ هزار مشترک 
است که بخش عمده این مشترکان در حوزه خانگی 
هســتند که تعداد مشــترکان خانگی در این استان 

۳۴۰ هزار نفر است.
به گفته قائم مقام شــرکت برق خراســان شمالی 
۱۲درصد از مشــترکان برق در این استان یعنی دو 
هــزار و 7۰۰ مشــترک در حوزه صنعــت و ۱۶۰۰ 

مشترک نیز در حوزه کشاورزی هستند.

مدیر شیالت ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان 
شــمالی گفت: نهاد های حمایتــی همچون کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی نیز می توانند در 
راستای توانمند ســازی مدد جویان و اشتغال آنها ، 
کمک های خود را به سمت تولید ماهی سوق دهند.

مهدی میرقراچورلــو در گفتگو با خبرنگار ما افزود: 
ایــن نهاد ها برای ایجاد اشــتغال در این حوزه می 
توانند تســهیالت با نرخ کم در اختیــار متقاضیان 

اجرای طــرح ها قرار می دهنــد و در قبال آن نیز 
کارآفرینــان نیروی کارشــان را از بین مدد جویان 

انتخاب کنند.
وی بر استفاده از ظرفیت استخرهای پرورش ماهی 
در استان تاکید کرد و اظهار داشت: تنها با اقداماتی 
می توان فضای استخرهای ذخیره آب کشاورزی را 
به اســتخری برای پرورش تولید ماهی نیز استفاده 

کرد که بسیار صرفه اقتصادی نیز دارد.

معاونت توســعه مدیریت ومنابع شهرداری بجنورد 
گفت: ارزش معامالتی کمیســیون ماده صد نیز به 

تخفیفات شهری اضافه شد.
محســن روشــن ضمیر اظهارداشــت : درشرایط 
شــیوع همه گیر بیماری کرونا که به شدت شرایط 
ویژه ای را در اقتصاد کشــور بوجــود آورده و توان 
اقتصادی شــهروندان را کاهش داده اســت ، طرح 
اعمال تخفیفات شــهرداری برای پرداخت عوارض 
نوســازی و ساختمانی تا پایان مردادماه مشمول ۳۰ 
درصد تخفیف درصــورت پرداخت نقدی و تا پایان 
شــهریورماه به مبلغ ۲۰ درصــد تخفیف درصورت 

پرداخت نقدی اعمال می شود.
روشن ضمیر افزود: ارزش معامالتی کمیسیون ماده 
صد نیز به دلیل درخواســتهای مکرر شــهروندان و 

بدهکاران به شهرداری ، توسط شهرداری با شورای 
اسالمی شهر مورد مکاتبه قرارگرفت و با اخذ مجوز 
و موافقــت شــورای محترم اســالمی ، ازاین پس 
پرداخت جرایم کمیسیون ماده صد نیز مشمول این 

تخفیفات می شود.
این مســئول ، تخفیفات را فرصت مناســبی برای 
شهروندان توصیف کرد که می توانند با بهره مندی 
از آن کلیه بدهی های عقب افتاده و معوقه شان به 

شهرداری را تسویه کنند.
روشــن ضمیر اظهــار امیدواری کرد با مشــارکت 
شــهروندان در پرداخت به موقع عوارض نوســازی 
و ســاختمانی عالوه بر بهره منــدی از تخفیفات ، 
امکان تامین اعتبار بودجه شهرداری در ارائه خدمات 

عمرانی به شهر را تداوم بخشند.

بررسی نقشــه های پیش یابی اداره کل هواشناسی 
خراسان شــمالی بیانگر جوی نسبتا پایدار تا اواسط 
هفته در منطقه است و براین اساس فعال از کاهش 
دما و بارش باران در استان خبری نیست.دمای ۴۰ 

درجه در خراسان شمالی ماندگار است,
به گزارش اتفاقیه، هادی زاده، کارشناس پیش بینی 
اداره کل هواشناســی استان پدیده غالب تا دوشنبه 
در ساعات بعدازظهر وزش باد گاهی شدید و گرد و 

خاک محلی خواهد بود.
هادی زاده اعالم کرد: از لحاظ دمایی تغییرات قابل 
مالحظه ای در اســتان نداریم و هوای گرم و دمای 

حدود ۴۰ درجه همچنان در منطقه حاکم است.
وی خاطر نشان کرد: بر اســاس اعالم هواشناسی 
طی ۲۴ســاعت منتهی به صبح جمعه آشــخانه با 
بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتی گراد باالی صفر گرم 

ترین نقطه استان بود.

برداشت ۳۰ رقم جدید و زودرس انگور در تاکستان های خراسان شمالی

سوخت ۸۸ واحد صنعتی خراسان شمالی به گاز شهری وصل شد

۸ آلبوم در خراسان شمالی برای حفظ ملودی های بومی تولید شد

آغاز اجرای »طرح ملی شایستگی های حرکتی نوآموزان  بدو ورود 
به دبستان« در خراسان شمالی

یک فوتی و 5۸ بستری جدید کرونایی در استان

هفته آینده شهردار جدید بجنورد معرفی 
خواهد شد

مصرف برق در خراسان شمالی دوباره رکورد زد

ورود نهاد های حمایتی به صنعت شیالت 
خراسان شمالی

 ارزش معامالتی کمیسیون ماده صد نیز 
به تخفیفات شهرداری بجنورد اضافه شد

ماندگاری دمای ۴۰ درجه طی هفته 
جاری در خراسان شمالی 
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توسعه گازرسانی در دولت تدبیر و امید با سرمایه گذاری 
۴۰ هــزار میلیارد تومانی، اتصــال بیش از ۹۵ درصد 

جمعیت کشور به شبکه گاز را به دنبال داشته است.
 به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، توســعه گازرسانی 
با استفاده از منابع ایجاد شده از محل صرفه جویی در 
ســوخت مایع و همچنین افزایش ظرفیت تولید گاز 
کشور در ۸ سال گذشــته با شتاب زیادی انجام شده 

است.
اگرچه این گازرســانی در مناطق شــهری نیز اتفاق 
افتاده و در این مدت ۱۹۴ شــهر به شبکه گاز متصل 
شــدند اما اتفاق اصلی در این زمینه در توسعه شبکه 
گازرسانی به روســتاهای کشور رخ داد تا آنجا که در 
دولت تدبیر و امید، در مجموع بیش از ۲۰ هزار روستا 

گازدار شده اند.
همچنین درصد بهره مندی جمعیت شــهری کشور از 
گاز طبیعــی تا پایان دولــت دوازدهم به ۹۸.۴ درصد 
و درصد بهره مندی جمعیت روســتایی کشــور از گاز 
طبیعی تا پایان این دولت به ۸۵ درصد خواهد رسید.

نکته مهم آن است که بدون استفاده از منابع دولتی، 
مجموع اعتبارات ســرمایه گذاری شده در دولت های 
یازدهم و دوازدهم برای گازرســانی، ۴۰هزار و 7۴۱ 

میلیارد تومان برآورد می شود.
این اقدام عالوه بر آنکه ســوخت آسان و پاک را در 
اختیار روســتاییان قرار داد، از تخریب محیط زیست 
و اســتفاده از چوب به ویژه در روستاهای استان های 

غربی کشور جلوگیری کرد.
در ایــن مدت همچنین ۲ میلیون و ۴۱7 هزار و ۵۹۶ 
خانوار نیز به جمع مشترکان گاز اضافه شدند. افزایش 
گازرســانی سبب شــد تا بیش از ۹۵ درصد جمعیت 
کشور تحت پوشش شــبکه های گازرسانی قرار دارند 

و مصرف سوخت مایع کاهش و صادرات فرآورده های 
نفتی افزایش یابد.  

از ســوی دیگر، افزایش تولید گاز بــه هزار میلیون 
مترمکعب یکی از اهداف وزارت نفت در این ســال ها 
بوده که سال ۱۳۹۹ توانست به آن دست یابد، تولیدی 

که معادل روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت است.
با این افزایش تولید گاز، ایران در جمع سه تولیدکننده 
بــزرگ گاز جهان قرار گرفت. ایــران هم اکنون و با 
ســهم ۶.۱ درصدی پس از آمریکا و روسیه در جمع 
بزرگ ترین کشــورهای تولیدکننــده گاز قرار گرفته 

است.
بــا توســعه تولید و مصــرف گاز در کشــور نیاز بود 
تــا زیرســاخت های الزم بــرای رســاندن گاز بــه 
مصرف کنندگان ایجاد شود. در این میان شبکه انتقال 
گاز در ایران طی ۸ سال گذشته حدود ۳۴ درصد رشد 

را به خود اختصاص داد.
در حالی که ظرفیت انتقال گاز در ایران در ســال ۹۲، 
حدود ۲۱ میلیــارد و ۲۹۱ میلیون متر مکعب بود که 
این ظرفیت در سال ۹۹ به ۲۸ میلیارد و ۶۴۲ میلیون 

متر مکعب رسید.
از آنجا که حدود 7۵ درصد از گاز مصرفی کشــور از 
پارس جنوبی تامین می شــود، توسعه ظرفیت انتقال 
گاز مانع از حبس گاز در این میدان مشــترک شــد و 
ایران توانســت گاز بیشتری نســبت به قطر برداشت 
کنــد. همچنین این ظرفیت تولید پایدار از این میدان 

مشترک را فراهم کرد.
افزایش گازرسانی به نیروگاه ها را هم باید بعنوان یکی 
از مهمترین اقدام های وزارت نفت دولت تدبیر و امید 
قلمداد کرد؛ اقدامی که افزون برای ایجاد اشتغال، به 

حفظ محیط زیست هم کمکی شایانی کرده است.

سهم سوخت مایع در سبد ســوخت مصرفی نیروگاه  
ها که در ســال ۱۳۹۲ برابر بــا ۴۳ درصد یعنی ۲7 
میلیارد لیتــر بود اکنون با افزایــش تولید گاز به ۱۰ 
درصد رسیده است. ارزش روز ۲7 میلیارد لیتر سوخت 

۱۸ میلیارد دالر بوده است.
به گــزارش ایرنا، نکتــه قابل توجه این اســت که 
»گازرســانی« کمک بزرگی به توسعه زیرساخت ها و 
ایجاد صنایع تکمیلی در روســتاها کرده است و این 
اقــدام چه در بُعد احداث خطــوط اصلی انتقال گاز و 
به طور ویژه در مرحله ایجاد شــبکه توزیع با پشتوانه 
سازندگان داخلی و با به کارگیری متخصصان و نیروی 

کار ۱۰۰ درصد ایرانی انجام می شود.
عمق ســاخت داخل در بخش توزیع نیز ۱۰۰ درصد 
است و گازرسانی سبب زنجیره ای از اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم و ایجاد تقاضا برای کاالهای ایرانی در 

کشور شده است.
ارزش افزوده ایجاد شــده به دلیل جایگزینی مصرف 
گاز به جای ســوخت مایع، دستاورد ارزشمند دیگری 
به واســطه تولید گاز در پارس جنوبی اســت. تا چند 
ســال پیش به دلیل کمبود گاز مصرف سوخت مایع 
باال بود. به گفته وزیر نفت در سال ۹۲ نیروگاه ها ۲7 
میلیارد لیتر ســوخت مایع مصرف کردند، اما این عدد 
در ســال های اخیر به یک ســوم تقلیل یافت و به ۹ 
میلیارد لیتر رسید که این مقدار باز هم کمتر می شود.

تولید گاز در پارس جنوبــی یک برنده دیگر نیز دارد 
که آن محیط زیست اســت، دیگر کمتر کسی هیزم 
و چــوب برای گــرم کردن خانه خــود و پخت و پز 
مصرف می کند، از طرفی گاز یک انرژی پاک اســت 
که بی شــک آثار زیست محیطی توسعه گازرسانی در 

چند سال آینده بیشتر خود را نشان می دهد.

وزیــر نیرو گفت: از نیمه دوم ســال ۹۸ تاکنون ۶۲۸ 
طرح آب، برق، فاضالب با ســرمایه گذاری ۱۳۲ هزار 
میلیــارد تومان به مدار بهره بــرداری آمده که بخش 

عمده این طرح ها مربوط به سدهای مخزنی است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از  ایرنا، رضا اردکانیان روز 
شــنبه، دوم مرداد در هشتاد و چهارمین برنامه جهش 
تولید که افتتاح ویدئوکنفرانسی طرح های ملی وزارت 
نیرو آغاز شد به شرح گزارش فعالیت های اخیر وزارت 

نیرو پرداخت.
وزیر نیرو گفت: بر اســاس جلســاتی که برگزار شد 
مسئوالن استان خوزســتان محدودیت هایی را برای 
برخی کشــت های پرآب بر در نظر گرفتند اما اکنون 
کشــت هایی صورت گرفته که آب بر هستند. با توجه 
به این که معیشــت کشــاورزان همیشه حائز اهمیت 
بوده، باید با نوعی مصالحه بین شرایط امروز، شرایط 
محتمل پاییز، مصارف کشاورزی که کشت پاییزه دارد 
و شــرب مردم خوزستان در نیم سال دوم، به فرمول 

خوبی برای حل مسائل دست پیدا کرد.
اردکانیان تشــریح کرد: مســئوالن کشاورزی استان 
جلســاتی را برگزار کردند و امید است که برای هر دو 
مساله آب و معیشت کشاورزان تدابیری اندیشیده شود. 
فرمایشات روز گذشــته رهبر معظم انقالب اسالمی 
و توصیه هــا و تاکیداتــی که همــواره در دولت های 

مختلف داشته اند، مالک عمل تمام ما بوده و هست. 
امیدواریم نویدهایی که برای تامین منابع مالی بیشتر 
داده شده طرح های آب و فاضالب، مدیریت سیالب 
و جمع آوری آب های سطحی سرعت بیشتری بگیرند 

و تکمیل شوند.
وی با بیــان این که امروز آخرین جلســه مربوط به 
پویــش هر هفته الف-ب-ایــران در دولت دوازدهم 
اســت، افزود: ایــن پویش از نیمه دوم ســال ۹۸ تا 
کنون برگزار شــده است. به واســطه این پویش در 
ســال ۲۲7 طرح بزرگ آب و برق با ســرمایه گذاری 
۳۳ هــزار میلیارد تومانی در ســال ۹۸، ۱۰7 طرح با 
ســرمایه گذاری ۸۱ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹، 
و ۹۴ طرح با ســرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد تومانی 
در ۵ ماه ابتدایی ســال۱۴۰۰، به بهره برداری رسیده 

است.
وی دربــاره طرح هایی کــه امروز با دســتور رئیس 
جمهوری افتتاح می شــود، تاکید کرد: امروز عملیات 
اجرایی پنجاه و هفتمین ســد مخزنی ملی در دولت 
تدبیر و امید به انتها می رسد ۲۵ سد در دولت یازدهم 
و ۳۲ سد در دولت دوازدهم به بهره برداری رسیده اند 
و آمار نشــان می دهد در این زمینه شاهد افزایش۳۰ 

درصدی در دولت دوازدهم بودیم.
اردکانیان افزود: امروز ســی و چهارمین تصفیه خانه 

آب در دولت دوازدهم به بهره برداری می رســد. جمعا 
۵۴ تصفیــه خانه آب در دولت افتتاح شــده اســت. 
ضمن این که امروز نــود و پنجمین تصفیه فاضالب 
نیز به بهره برداری خواهد رســید که نسبت به دولت 
یازدهــم۴۰ درصد افزایش داشــته اســت. با توجه 
به آمــاری که وجود دارد، اکنــون حدود ۱۰۰ درصد 
طرح هایی که وعده شده بود در بخش های آب و برق 

و فاضالب به نتیجه رسیده است.
اردکانیان تصریح کرد: به طور خاص امروز طرح هایی 
با اعتبار ۲هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد. 
در استان فارس پروژه آبرســانی به حاجی آباد مرکز 
شهرســتان زرین دشــت و اتمام عملیات اجرایی سد 
هایقر، پنجاه و هفتمین سد بزرگ و ملی دولت تدبیر 
و امید با ســرمایه گذاری مجموعا ۳۸۵ میلیارد تومان 
و همچنین سه واحد نیروگاه مقیاس کوچک جمعًا به 
ظرفیت ۱۹.۳ مگاوات اعتبــار ۲۴۲ میلیارد تومان به 

بهره برداری رسید.
وزیر نیــرو افزود: همچنیــن آبگیری ســد خائیز با 
اعتبــار ۱7۰ میلیــارد تومان و افتتاح ســد ارغون با 
ســرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومان در بوشــهر و ۱۳ 
نیروگاه خورشــیدی با مجموع ظرفیت ۲۹.۶ مگاوات 
در ۹ استان کشــور با اعتبار ۴۱۰.۶ میلیارد تومان با 

دستور رئیس جمهوری افتتاح شد.

خانوارهای ایرانی نســبت به ســال گذشــته به طور 
متوســط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید 

کاال و خدمات مورد نیاز خود داشته اند.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایســنا، بررســی جزئیات 
تورمــی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه ســال جاری 
اعالم کرد نشــان داد که شاخص های تورم ساالنه و 
ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه 
به نقطه که به نوعی نشــان دهنــده  جریان افزایش 
هزینه خانوارها در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 
اســت اندکی کاهش داشــت. با این وجود همچنان 
رشــد ۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به 
پارسال مشهود است.آنچه از آمار بر می آید تمامی کاال 
و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نســبت به خرداد 

امســال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه 
منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش 
دارد و هیچ کاالیی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.

 در بین اقالم مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی ها بالغ 
بر ۵7 درصد گران شــده است که در بین آن ها گروه 
روغن و چربی ها بــا ۱۰۹.۴ درصد در صدر قرار دارد. 
البتــه این گروه کاالیی چندین ماه اســت که افزایش 
قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و در مقاطعی 

بالغ بر ۱۳۰ درصد نیز رشد داشته است.
 افزایــش قیمــت باالیی ۵۰ درصــدی قیمت نیز در 
بســیاری از اقالم دیده می شود،گوشــت قرمز و سفید 
با ۵۳.۸، گوشــت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی 
ها و صدف داران 7۱.۵، شــیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، 

سبزیجات 7۲.7، شــکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، 
چای، قهوه و کاکائو 7۶.۶ و یا در سایر گروه ها مبلمان 
و لوازم خانگــی با ۵۹.۶ و هتل و رســتوران با ۶۲.۳ 
از جمله اقالمی هســتند که افزایش قیمت باالی ۵۰ 

درصد دارند.
بهداشت و درمان در بین بیشترین گرانی ها

 در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت 
کاال مربوط به هتل و رســتوران با ۶.۸، بهداشــت و 

درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است.
حوزه بهداشــت و درمان در شرایطی در بین بیشترین 
تــورم ماهانه قرار گرفته که نســبت به تیرماه ســال 
گذشــته هزینه های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ 

درصد بوده است.

به گزارش شــبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران، 
در ۳ ماهه اول امسال )۱۴۰۰( بیش از ۱۰ هزار و ۸۹۱ 
میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت 

شده است.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید 
و تجارت ایران )شــاتا( در ۳ ماهه اول امسال )۱۴۰۰( 
بیش از ۱۰ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال تسهیالت به ۶۵ 

واحد صادراتی پرداخت شده است.

در ایــن بازه زمانی ۳  ماهه همچنین ۵۱ واحد صادرات 
گــرا بــرای دریافت ۱۲ هــزار و 7۰۴ میلیــارد ریال 

تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند.
همچنین از ابتدای خرداد ۱۳۹۹ تا پایان خرداد امسال 
)۱۴۰۰( بیش از ۲۳ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال تسهیالت 

به ۱۳۹ واحد صادراتی اعطاء شده است.
در این بازه زمانــی، ۳7۹ واحد صادراتی برای دریافت 
تسهیالت ثبت نام نموده اند که از این تعداد ۲۱۳ فقره 

معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۴۰ هزار و ۲۸۳ 
میلیارد ریال تسهیالت انجام شده است.

کمک به مثبت شــدن تراز تجاری کشــور به موازات 
توســعه صادرات، یکی از راهبردهــای اصلی وزارت 

صمت به شمار می آید.
در این راســتا سیاســت های تجاری سال ۱۴۰۰ قطعا 
مبتنی بر توسعه تولید و اشتغال و توسعه صادرات غیر 

نفتی و در نهایت ورود به بازارهای جدید خواهد بود.

در سال جاری نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی 
ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل 

در بخش معدن و صنایع معدنی اجرایی خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به وضعیتی که کشور در 
تامین ارز مورد نیاز برای صنایع دارد، به طور قطع بدون 
بومی سازی، رســیدن به افق چشم انداز ۱۴۰۴ دور از 

دسترس خواهد بود.
در همین پیوند، ایمیدرو از ابتدای پارســال سیاســت 
بومی ســازی و توسعه ساخت داخل را بر مبنای اهداف 
کالن وزارت صنعــت، معدن و تجارت ابالغ کرد و بر 
اساس آن عملکرد شرکت های زیرمجموعه را دریافت 

و پایش می کند.
شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، فوالد خوزستان، 
فوالد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، ذوب آهن، فوالد 
هرمزگان،  معدنی و صنعتی چادرملو، فوالد خراسان و 
آلومینای ایران در این مدت به ترتیب با تامین قطعات 
و تجهیــزات مورد نیاز از ســازندگان داخلی، عالوه بر 

حمایت از تولیدکنندگان کشــورمان، به اجرای برنامه 
بومی سازی پرداخته اند.

طبق برنامه ریزی انجام شــده، امســال بومی ســازی 
بیــش از ۵۰۰ میلیــون دالری قطعــه و فرآیند تولید 
انجام خواهد شــد و با احتســاب بومی سازی هایی که 
در طرح های توســعه ای انجام می شود، در سال جاری 
نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناشی از 
بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل خواهیم داشت.

این در حالی است که پارسال نیز بیش از ۶۱7 میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی از محل اجرای سیاســت های 

بومی سازی توسط شرکت های بزرگ ایجاد شد.
ارزآوری

یکی از اثرات ســرمایه گذاری و توسعه بخش معدن و 
صنایع معدنی ایجاد زمینه ای برای ارزآوری و در عین 
حال جلوگیری از خروج ارز از کشــور و تحقق اقتصاد 

مقاومتی بوده است.
پارســال با وجود تشــدید تحریم ها، این حوزه هفت 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر ارزآوری حاصل از صادرات 
برای کشور به دنبال داشت. این در حالی است که سال 
پیش از آن این حوزه توانسته بود نزدیک به ۱۰ میلیارد 

دالر ارزآوری برای کشور داشته باشد.
این امر عالوه بر ورود ارز به کشــور، کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشــته است و انتظار 
می رود امسال نیز شاهد افزایش ارزآوری این بخش از 

اقتصاد برای کشور باشیم.
به گزارش اتفاقیه بــه نقل از ایرنا، امروز افزون بر ۶۰ 
میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده 
که از این رقم حدود ۳7 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه 
احتمالی است. شــمار مواد معدنی اکتشافی در کشور 
۶۸ ماده اســت که ســهم مصالح ساختمانی نسبت به 

فلزی غالب است.
ایــران دارای ۱۰ هــزار و ۴۰۰ معــدن دارای پروانه 
بهره برداری اســت که پنج هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال 

است.

توسعه گازرسانی با سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در ۸ سال گذشته وزیر نیرو اعالم کرد:

بهره برداری از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان طرح صنعت آب و برق

افزایش ۴۳ درصدی هزینه خانوارها

پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به صادرکنندگان

هدف گذاری برای بومی سازی یک میلیارد دالری در بخش معدن و 
صنایع معدنی

آغاز ترخیص روزانه ۶۰هزار تن 
کاالی اساسی از بندر امام خمینی 

چندی پیش اعالم شــد که 7میلیون تن 
کاالی اساسی و ۴میلیون تن نهاده های 
دامی بــه دلیل طوالنی بودن پروســه 
ترخیص و مشــکل تخصیــص ارز در 
گمرکات کشــور رسوب شــده اما حاال 
معاون فنــی گمرک از آغــاز ترخیص 
روزانه ۶۰هزار تن از ۲میلیون تن کاالی 
اساســی موجود در بندر امام خمینی خبر 

داده است.
ناهماهنگــی بین ارگان هــای دولتی و 
وزارتخانه هــا، تداخل در وظایف و تضاد 
قوانین بحث امروز و دیروز نیست و این 
موانــع بار ها منجر به ایجاد مشــکالت 
بسیاری شده است؛ به عنوان مثال طبق 
گفته مدیر کل خدمات بازرگانی خارجی 
وزارت جهاد کشــاورزی در یک تجارت 
خارجی ۱۲سازمان و ارگان دخیل هستند 
امــا هر چند ماه یکبار شــاهد رســوب 
چند صد تن کاال ی اساســی و تولیدی 
در گمرکات کشــور بــه دالیل متعدد از 
جمله تاخیر در تخصیص ارز، کشمکش 
نهاد های ذیربط برای صدور مجوز خروج 
کاال، مشکالت حمل و نقل و موارد دیگر 

هستیم.
چندی پیش هم یک مقام مســئول در 
گمرک از رســوب بیش از 7میلیون تن 
کاالی اساســی و ۴میلیون تن نهاده در 
بنادر کشور ناشی از طوالنی بودن پروسه 
ترخیص و همچنین مشــکل تخصیص 
ارز خبــر  داد؛ به گفته وی بیشــتر این  
کاالها نیاز به دریافــت مجوز از وزارت 
جهاد کشــاورزی دارند و مجوز دیگری 
هم بــرای عرضه کاال در بــازارگاه نیاز 
است اما حداقل زمانی که مجوز بازارگاه 
به گمرک ارائه می شــود ۴۵روز به طول 
می انجامد و تا آن زمان گمرک مجاز به 

ترخیص کاال نیست.
البته این مشکل فقط مختص کاال های 

اساســی نیســت چراکه حتی مواد اولیه 
وارداتی هم که با ارز نیمایی یا آزاد تامین 
می شــوند، برای خروج کاال از گمرکات 
کشور دچار مشکل هستند؛ درواقع مواد 
اولیه تولیدی وارداتی ملزم به دریافت ارز 
از سامانه نیما هستند اما واردکنندگان این 
کاال ها برای تسریع روند ثبت سفارش و 
معطل نماندن بــرای دریافت ارز، اقدام 
به ثبت ســفارش با ارز آزاد می کنند که 
در این صــورت کاال پــس از ورود به 
کشــور طبق مصوبه ترخیص ۹۰درصد 
امکان خروج از گمرک خواهد داشــت. 
در چنین شــرایطی وارد کننده حتی پس 
از آزاد کــردن ۹۰درصد کاال هم موظف 
است برای دریافت مجوز ترخیص مابقی 
کاال ها از ســوی بانک مرکزی، در صف 
دریافت ارز نیمایــی قرار بگیرد و با این 
قانون وارد کننــده عمال دو بار یعنی هم 
از طریق بانک مرکزی و هم بازار آزاد ارز 

مورد نیاز خود را تامین می کند.
حاال فارغ از چرایی بروز این مشــکل و 
اینکــه کــدام ارگان در ترخیص کاال ها 
از گمرک کوتاهی می کند، ریشــه اصلی 
چنین اختالالتــی دخالت بی جای دولت 
در امــور اقتصادی اســت؛ دســتکاری 
تجارت خارجــی، مغایرت قوانین، ایجاد 
نهاد  هــای نظارتی متعــدد و تخصیص 
ارز دولتی از جمله مشــکالتی است که 
با ورود مستقیم دولت به بخش تجارت 
کشور ایجاد شده  و ثمره آن بالتکلیفی 
تجار و احتمال فاسد شدن صد ها کانتینر 
کاال در گمرکات و کمبود بسیاری از این 

اقالم در کشور است.
آخرین آمار کاال های دپو شده در گمرک

حاال مهــرداد جمــال ارونقــی معاون 
فنی گمــرک، در گفت و گو بــا خبرنگار 
اعــالم جدیدترین  اقتصادآنالین ضمن 
آمار مربوط به کاال های موجود و رسوب 

شــده در گمرک، از آغاز ترخیص روزانه 
۶۰هــزار تــن از ۲میلیون تــن کاالی 
اساســی موجود در بندر امام خمینی که 
دارای مجوز خــروج از گمرک بوده اند، 
خبــر داد و اعالم کرد که بــا ادامه این 
روند، تا حــدود یکماه آینــده تمام این 
کاال های دپو شده ترخیص خواهند شد.

این مقام مســئول با ارائــه آخرین آمار 
از میــزان کاال هــای اساســی مانده در 
گمرکات کشــور بیان کرد: طبق آخرین 
آمــار تــا ۲۹تیر مــاه امســال بیش از 
۴.7میلیون تن کاالی اساســی در بنادر 
و گمرکات کشــور وجود دارد که از این 
میزان ســهم گندم بالغ بر ۱7۹هزار تن، 
ذرت ۱.۶میلیون تن، جو حدود ۹۵۲هزار 
تن، سویا 7۸۰هزار تن، برنج ۳۸هزار تن، 
شــکر ۳۸هزار تن، روغن خام ۴۶۵هزار 
تن و دانه های روغنی ۴۹۰هزار تن است.

معــاون فنی گمرک اضافــه کرد: بیش 
از ۲۰فروند کشــتی کنار اسکله در حال 
تخلیه حدود ۴۳۰هزار تن کاالی اساسی 
کــه اغلب ارز دولتی دریافــت  کرده اند، 
وجود دارد اما حدود ۲۴فروند شناور  هم 
با داشــتن ۱.۲میلیون تن کاالی اساسی 
در لنگرگاه به دلیل مشکالت اسنادی یا 

انتقال مالکیت امکان تخلیه بار ندارند.
به گفته ارونقی، با این حساب در مجموع 
بالــغ بر ۶.۴میلیون تن کاالی اساســی 
در گمرکات کشــور وجود دارد که با در 
نظر گرفتن کاال های اساســی موجود در 
گمــرکات داخلی نظیر گمــرک تهران، 
حجم کل کاال های اساسی رسوب شده 
در تمام گمرکات کشــور حدود 7میلیون 

تن برآورد شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بندر امام 
خمینی بیشترین میزان کاال ی اساسی را 
در خود جای داده، خاطرنشــان کرد: از 
7میلیون تن کاالی اساســی موجود در 

دپو  کاالی  میزان  بیشــترین  گمرکات، 
شده یعنی بالغ بر ۳.۵میلیون تن در بندر 
امام خمینی قرار دارد درحالی که ظرفیت 
استاندارد انبار های این گمرک نگه داری 

۳میلیون تن کاالست.
وی از آمادگــی ترخیــص ۲میلیون تن 
کاالی اساسی موجود در بندر امام خبر داد 
و گفت: گمــرک با ترخیص ۹۰درصدی 
حدود ۲میلیون تن کاال ی اساسی موجود 
در بنــدر امام به رغم مشــکالتی که در 
اسناد و تامین ارز داشتند، موافقت کرده 
و در حال حاضر این مقدار کاال با داشتن 
پروانــه خروج آماده ترخیص اســت؛ به 
ایــن ترتیب از ۲۹تیر مــاه روزانه حدود 
۶۰هزار تن کاالی اساسی از این بندر در 
حال ترخیص است و برآورد شده که در 
صورت تداوم این روند، تمام این کاال ها 
تا حدود یک مــاه آینده از گمرک خارج 

خواهند شد.
افزایش دو برابری ظرفیت حمل ونقل 

کاال در گمرک
ارونقی با افزایش ظرفیت حمل ونقل در 
بندر امام هم اشاره کرد و گفت: مجموع 
کامیون هــا و واگن های حامل کاال های 
وارداتــی در بندر امام ۲۴۲۳دســتگاه و 
وزن خروجی کاال از این گمرک با حدود 
دو برابر افزایــش ظرفیت حمل ونقل در 
مقایسه با قبل، حدود ۶۰هزار تن در روز 
اســت؛ البته با توجه به تکمیل ظرفیت 
انبار ها بیشــتر اقالم اساسی در محوطه 
رو باز تخلیه می شوند که با دمای حدود 
۵۰درجه خطر فســاد این کاال ها وجود 
دارد و بــر همین اســاس باید ظرفیت 
خروج کاال  به روزانه ۸۰هزار تن افزایش 

پیدا کند.
آخرین وضعیت کاال های وارداتی غیر 

اساسی
معــاون فنی گمرک در بخش دیگری از 

صحبت های خود درباره آخرین وضعیت 
کاال های وارداتی غیر اساسی نیز توضیح 
داد: در ســال۹۹ بالغ بر ۴.۸میلیون تن 
کاالی غیر اساســی در بنادر و گمرکات 
کشــور وجود داشــت که ۸۵درصد آن  
شامل مواد اولیه و نهاده های تولیدی بود 
که از آذر ماه پارســال بر اساس پیشنهاد 
گمــرک و مصوبــه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، اجازه داده شد تا گمرک 
برای این کاال ها نیــز بدون دریافت کد 
رهگیری بانک مرکزی نسبت به ترخیص 

۹۰درصدی اقدام کند.
وی تصریــح کــرد: وزارت صمت بیش 
از ۳هــزار قلــم کاال را در ردیف نهاده 
تولیدی قــرار داده و گمــرک با همین 
مصوبه ۹۰درصدی اقدام به ترخیص این 
کاال ها می کند؛ همچنین گفتنی است که 
با اجرای این مصوبــه تا کنون مجموع 
کاال های غیر اساســی مانده در گمرک 
از ۴.۸میلیــون تن به حدود ۳میلیون تن 

کاهش یافته است.
ارونقی با تاکید بر اینکه مشــکلی برای 
ندارد،  تولیدی وجود  نهاده های  ترخیص 

بیان کرد: اگر فرآیند تخصیص و تامین 
ارز نیمایی هم زمان بر باشد صاحبان کاال 
می توانند با مصوبــه مذکور تا ۹۰درصد 
کاالی خود را ترخیص و تولید را شروع 
کنند و ۱۰درصد مابقی هم با دریافت کد 

رهگیری از بانک ترخیص خواهد شد.
این مقام مســئول اضافه کرد: در سال 
جدیــد شــاهد مشــکلی در ترخیــص 
کاال های غیر اساسی نبوده ایم و حتی اگر 
در مواردی برخــی نهاده های تولیدی از 
سوی وزارت صمت در لیست ۳هزار قلم 
معرفی نشده باشد صاحب کاال با حمایت 
گمرک موفق به ترخیص حدود ۵۰درصد 
از کاالی خود شــده و یا اینکه بالفاصله 
با تعامل گمرک و وزارت در لیست اقالم 
تولیدی قرار گرفتــه و ۱۰۰درصد کاال 

ترخیص شده است.
ترخیص ۴.۵میلیارد دالر کاالی اساسی 

تا نیمه تیر ماه
ارونقی به روند تخصیــص و تامین ارز 
کاال های اساسی هم اشاره کرد و گفت: 
برای واردات کاال های اساســی در نیمه 
نخست امسال ۶میلیارد دالر ارز در نظر 

گرفته شده و طبق ادعای بانک مرکزی 
از ایــن میزان بالغ بــر ۴.۶میلیارد دالر 
تامیــن ارز صــورت گرفته کــه از این 
میزان حدود ۶۰۰میلیون دالر سهم دارو، 
واکسن و ســایر اقالم پزشکی و مابقی 

سهم دیگر کاال ها بوده است.
بنابر اعالم معاون فنی گمرک، از ابتدای 
سال تا ۱۵تیر ماه بالغ بر 7.۶میلیون تن 
کاال به ارزش ۴.۵میلیــارد دالر کاالی 
اساســی از گمرک ترخیص شده و بیش 
از 7میلیون تــن کاال همچنان در بنادر 
کشــور موجود است؛ البته بخشی از این 
کاال ها ســال قبل به صــورت اعتباری 
ترخیص شده و درحالی که بانک مرکزی 
ارز آن را امســال تامین کــرده اما این 
میزان ارز را هم در آمار ارز تامین شــده 

سال جاری محاسبه کرده است.
وی از عدم تامیــن ارز برای ۱.۸میلیارد 
یورو کاال خبر داد و گفت: با بررسی های 
انجام شــده بعــد از خــروج ۲میلیون 
تن کاالی اساســی از بندر امام، ســایر 
کاال هــای مانــده در گمــرک بیش از 
۳میلیــارد یورو ارز نیــاز دارند که از این 

میزان حدود ۱.۸میلیــارد یورو کاال صد 
درصد تامین ارز صورت نگرفته است.

ارونقی در پایان گفت: اگرچه مشکالتی 
همچــون طوالنی بودن پروســه صدور 
مجوز خــروج برخی کاال های اساســی 
از ســوی بــازارگاه و همچنین تاخیر در 
تخصیــص و تامین ارز وجــود دارد اما 
درکل می توان گفت مابقی اقالم اساسی 
مانده در گمرک اگر مشــکلی در اسناد و 
مدارک نداشته باشند با مصوبه ترخیص 
۹۰درصدی کاال از گمرک خارج خواهند 

شد.
براســاس این گزارش هرچنــد باتوجه 
به اظهارات این مقام مســئول ترخیص 
کاال های اساسی روی غلطک افتاده، اما 
مسئله رسوب کاال در گمرکات کشور و 
موانع پیش روی آن یک معظل تکراری 
اســت و اگرچه پس از گذشت مدتی از 
حجم کاال های مانده در گمرک کاســته 
می شود اما تا زمانی که ریشه مشکالت 
موجود یعنی همان دخالت بی جای دولت 
در امور اقتصادی پابرجا باشد، معضالت 

اقتصادی هم ادامه خواهد داشت.



  Vol.1،No.28،  .Mar 5،2011

WWW.ETEFAGHYEH.IR

صاحب امتیاز   :   حسین رفیعی
مدیر مسئول     :   حسین رفیعی

ســردبیــر      :   کاظم شهریاری

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی استان خراسان شمالی

آدرس دفتر مرکزی: خراسان شمالی، بجنورد
بلوار استقالل - نبش چهارراه نگارستان 

ساختمان نیکان - طبقه سوم
روابط عمومی :      ۰58۳2255411
شماره فکس :        ۰58۳2255۶77

ECONOMIC، POLITICAL NEWSPAPER

WWW.ETEFAGHYEH.IR

ETEFAGHYEH DAILY NEWSPAPER

روزنامه صبح استان خراسان شمالی

ECONOMIC، POLITICAL NEWSPAPER

etefaghyeh@gmail.com  :پست الکترونیک

Vol.2328 ، No.2338 . June ،2021یکشنبه 1400/05/03 سال یازدهم - دور جدید - شماره 2338 - مسلسل 2328

طالبان: تا زمانی که رئیس جمهور غنی برکنار و دولت جدید تشکیل نشود، صلح 
حاصل نخواهد شد

ســخنگوی طالبان: ما نمی خواهیم قدرت را در انحصار خود داشــته باشیم، اما تا 
زمانی که رئیس جمهور غنی برکنار و دولت جدید تشــکیل نشــود، صلح حاصل 
نخواهد شــد. گفت وگوهای دوحه آغاز خوبی اســت، اما تا زمانی که دولت غنی 
برکنار نشــود، آتش بس بیهوده اســت. قصد حمله به کابل را نداریم و هدف مان 
جنگ داخلی نیســت. قبل از توافق بر سر آتش بس، باید دولت جدیدی که مورد 

قبول همه طرف ها باشد، بر سر کار بیاید.

ساحل مازندران جای سوزن انداختن نیست
این روزها در ساحل مازندران جای سوزن انداختن نیست و جمعیت زیاد در سواحل 
مازندران ـ آن هم بدون رعایت مســائل بهداشــتی ـ نگرانی ها را بیشتر می کند.

موضوع نگران کننده بی توجهی به هشدارها و توصیه هاست؛ با وجود اینکه شنا در 
شب، شــنا در دریای مواج و شنا در مناطق سنگ چین ممنوع است، وقتی ناجیان 
این موضوع را به مردم گوشــزد می کنند، این هشــدارها و توصیه ها را مانعی بر 
شــادی خود می دانند.رئیس هیات نجات غریق و غواصــی مازندران در این باره 
می گوید: با توجه به شــرایط کرونایی مازندران، حضور مردم به ویژه در شب ها در 

سواحل نگران کننده است./فارس

بارهایی که بدون اطالع مسافران در فرودگاه شیراز ماند
ظهــر امروز ایران ایر در یک اتفاق عجیب، بدون اطالع قبلی به مســافران پرواز 
شــیراز به بندرعباس، بارهای آن ها را در فرودگاه شــیراز باقی گذاشــت و هیچ 
توضیحی به مســافران نداد. بسیاری از مســافران این پرواز می گویند که داروها 
و کلید خانه  و بســیاری از وســایل ضروری خود را در چمدان خود گذاشته بودند 
و از ندادن اطالع قبلی گالیه داشــتند. درحال حاضر این مســافران به مشــکل 
برخورده اند؛ اما مسئوالن فرودگاه هیچ توضیحی به آن ها نمی دهند و حتی به آن ها 

اطالع نداده  بودند که وسایل ضروری خود را بردارند./کن نیوز

ادعاهای سخنگوی پنتاگون علیه ایران
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا بدون ارائه هیچ گونه مستندات و مدارکی به تکرار 
ادعاهای ضد ایرانی پرداخته اســت.»جان کربی«، سخنگوی پنتاگون در گفت وگو 
با شــبکه خبری العربیه بدون ارائه هیچ گونه ســند و مدرکی، مدعی شده ایران، 
»شــبه نظامیانی« را که به نیروهای آمریکایی در عراق حمله می کنند، تســلیح و 
تأمین مالی می کند. کربی مدعی شده، ایران باید حمایت خود از »شبه نظامیان در 
عراق« را متوقف کند. ادعای وی در حالی صورت گرفته که تحلیلگران می گویند 
جریان مقاومت در برابر حضور نظامی آمریکا در منطقه واکنش طبیعی به اقدامات 
واشــنگتن بوده است؛ برای نمونه، در عراق، مخالفت ها با حضور نظامی آمریکا از 
زمانی شــدت گرفت که پنتاگون اقدام به ترور ســردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده 
سابق نیروی قدس سپاه پاسداران و »»ابومهدی المهندس«، جانشین سابق رئیس 
ســازمان الحشد الشــعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد کرد. پارلمان عراق، بعد از این 
اقدام آمریکا، مصوبه ای برای خروج نظامیان خارجی از خاک آن کشور به تصویب 

رساند.

علل افول حزب موتلفه در سیاست از زبان آرین منش
عضو ســابق حزب موتلفه اســالمی بیان کرد: حزب موتلفه از پیشــینه درخشانی 
برخوردار اســت؛ قبل از انقالب فعال بوده و ســابقه سیاســی خوبی داشته؛ بعد از 
انقالب نیز شخصیت هایی مثل آقای عسگر اوالدی به عنوان نماد حزب موتلفه با 
شــخصیت خودشان به موتلفه اعتبار می بخشیدند و تدریجا با ارتحال آقای عسگر 
اوالدی، حزب موتلفه چهره های شــاخص خود را یکی پس از دیگری از دســت 
داد و هیچ گاه نتوانســت نه در مجلس و نه در ســایر موقعیت ها از جایگاه خوبی 
برخوردار باشــد و در انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل زمانی که آقای میرسلیم 
مطرح شــد، موفقیتی کســب نکرد و میزان حمایت و آرای مردم از حزب موتلفه 
ناچیز بود و در حد قابل توجهی نبود. موتلفه نیز مثل ســایر احزاب به افول رفت و 
جایگاه شایســته ای در دولت ندارد.او تاکید کرد: در مقاطعی یکی دو وزیر منتسب 
به حزب موتلفه بودند، ولی امروز بعید می دانم آقای رییسی بخواهد از چهره های 
منتســب به موتلفه استفاده کند. جایگاه موتلفه رو به رشد نبود و رو به افول است.

او اظهــار کرد: دلیل کناره گیری من این بود کــه برخی از نظریات من با نظرات 
ســایر اعضای موتلفه متفاوت بود. من نظریات خــود را در مصاحبه با خبرنگاران 
مطرح می کردم ولی نظریات من با دیدگاه های موتلفه، انطباق نداشــت و از من 
به عنوان عضو موتلفه و مســئول موتلفه استان یاد می شد و من ترجیح دادم، اگر 
گفتگویی و دیدگاهی طرح می کنم به عنوان فردی مستقل مطرح کنم چون موتلفه 

خود سخنگو دارد.

آقایی: اصالح طلبانی که فکر می کردند به هر قیمتی باید در قدرت باشند، سرشان 
به سنگ خورد

یک فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: تصمیم گیران در جریان اصالحات باید 
به داخل مردم بیایند و حرف های آن را با پشتوانه خودشان به گوش تصمیم گیران 
و کسانی که سیاست گذار هستند، برسانند.هدایت آقایی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
وضعیت جریان اصالحات بعد از انتخابات که بسیار مورد هجمه و انتقاد قرار گرفت 
و حتی برخی  از کارشناســان عنوان کردند، شاید دیگر این جریان نتواند به عرصه 
سیاســی کشور بازگردد و افزود: یک مثالی در فرهنگ مذهبی ما وجود دارد، مبنی 
بر این که زمانی که شــخصی از دنیا می رود، هنگام تشــییع جنازه اش فکر می کند 
که باید از جا برخیزد و لحظه ای که این کار را انجام می دهد سرش به سنگ لحد 
می خورد و آن وقت متوجه می شــود چه اتفاقی افتاده اســت.این عضو کارگزاران 
سازندگی تاکید کرد: به اعتقاد من با این اتفاقاتی که در این دوره از انتخابات روی 
داد، هم جریان اصالحات و هم جریان اصولگرا اگر بیدار شــده باشند، باید سرشان 
به ســنگ خورده باشد که امیدوارم با این ســر به سنگ خوردن، بفهمند وضعیت 
چگونه اســت.وی افزود: برخی در جریان اصالح طلب در یک فضای فکری ســیر 
می کردند و آن این بود که در قالب حاکمیت به هر شــکلی باشــند تا این حضور 
باعث شود یک تغییراتی در ســاختارها، رویه ها، سیاست گذاری ها، قانون گذاری و 
در نهایــت در عملکردها به وجود بیاورند تا اتفاقی رخ دهد که نتیجه آن بهبود در 
وضعیت مردم باشد.آقایی با بیان این که رویه اصالح طلبی با این شکل و شمایلی 
که تا امروز وجود داشــت نتیجه اش همین شــد و مردم از اصالحات ناامید شدند، 
اظهــار داشــت: در صورتی که اصالحات به ذات چیز بدی نیســتـ  چون اگر ما 
مشــکالت را نه در کشور خودمان، بلکه در تمام دنیا با این رویه حل و فصل کنیم 

ـ از انقالب بسیار بهتر است.

مطالبه یک اصالح طلب از رئیسی
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: اگر آقای رئیسی مسیری را باز کند که قطب های 
مخالف هم نقد های خود را مطرح کنند، اقدام مثبتی است.حســین نقاشــی، عضو 
شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به دیدار آقای رئیســی با برخی شــخصیت های جریان اصــالح طلب گفت: البته 
وقتی می گوییم شخصیت های اصالح طلب یعنی عناصر سیاسی برجسته و شناخته 
اصالح طلبان در جامعه. اگر مقصود دیدار با همه کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
اســت که این کار خوبی است، ولی دیدار با شخصیت های اصالح طلب محسوب 
نمی شــود و اگر هم منظور دیدار با اعضای رســانه های اصالح طلب بوده که این 
هم اقدام پســندیده ای بوده که هرچند بعد مشخص شد در جهت در میان گذاشتن 
دغدغه های صنفی روزنامه نگاران بوده اســت.او ادامه داد: فارغ از موضوع چینش 
کابینه به صورت فراجناحی که مخالف آن هستم و معتقدم دستاورد خوبی نه برای 
جامعه خواهد داشت و نه اعضای کابینه پاسخگوی پایگاه رای خود خواهند بود. اگر 
آقای رئیســی بتواند مسیری را باز کند که قطب های مخالف هم نظرات و نقد های 
خود را با او چه به صورت مســتقیم و چه از سوی رسانه ها در میان بگذارند، بسیار 
اقدام مثبتی است. نقاشی افزود: به بیانی دیگر یعنی فضا آزاد باشد و رسانه ها آزادانه 
بتوانند نقد و نظرات خود را نسبت به عملکرد دولت و حاکمیت ارائه دهند؛ عالوه بر 
این اگر دیدارهای مداومی با دبیران کل احزاب نظیر رئیس دولت اصالحات داشته 
باشد اقداماتی است که باعث تغییرات بسیار ارزنده ای در فضای جامعه خواهد شد.

خبر یک نماینده درباره زمان معرفی کابینه رئیسی به مجلس
نماینده مردم جیرفت در مجلس گفت: مقرر شــده است که رییس جمهور منتخب 
در چهاردهم مرداد ماه در حین برگزاری مراســم تحلیف، کابینه خود را به مجلس 
تقدیم و معرفی کند و پس از آن نمایندگان فرصت دارند تا رزومه افراد معرفی شده 
را بررسی کنند. »ذبیح اهلل اعظمی ســاردوئی«، نماینده مردم جیرفت در مجلس، 
در گفت و گو با برنا در رابطه با جلســه رای اعتماد به کابینه دولت سیزدهم گفت: 
با توجه به اینکه آقای رییســی در ابتدای ورود به میــدان انتخابات اعالم کردند 
که مســتقل به میدان آمده اند  و اغلب گروه ها و جناح های سیاسی نیز از ایشان 
حمایــت کرده اند، انتظار می رود که گروه ها و جناح های مختلف سیاســی توقع 
ســهم خواهی از کابینه دولت سیزدهم نداشته باشند. متاسفانه در هفته های اخیر، 
مشــاهده شده که گروه های سیاسی، درخواست هایی برای حضور در دولت آقای 
رییســی مطرح کرده اند که این موضوع پذیرفته نیست. آقایان اجازه دهند رییس 
جمهور منتخب کابینه خود را با فراغ بال و براســاس تخصص و کارآمدی انتخاب 

کنند.

انتقاد تند نقدعلی از روحانی
نماینده خمینی شــهر در مجلس گفت: قانون اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
کاماًل مشــخص اســت، زیرا هیچ تکلیفی جز لغو تحریم ها از طرف غربی مطالبه 
نکرده و همان چیزی است که از روز اول مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشته اند. 
محمدتقــی نقدعلی درباره اظهارنظر حســن روحانی مبنی بــر اینکه اگر مصوبه 
مجلس با موضوع اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نبود، تحریم ها لغو شــده بود، 
اظهار داشت: واقعیت آن است آنچه در مذاکرات هسته ای وین بین آقای عراقچی 

و طرف های ۵+۱ رخ داده است، جرم محسوب می شود.

وی افــزود: مجلس از همه جزئیات مذاکرات هســته ای آگاه اســت. دولت آقای 
روحانی انتظار داشــت که مجلس با چوب حراج زدن بــه باقی مانده های صنعت 
هســته ای و دستاوردهای کشــورمان موافقت کرده و آبروی داشته هایمان را به او 
بدهیم موافقت کند؛ چنین چیزی را به هیچ  وجه نمی پذیریم. این در حالی است که 
حتی آقای عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشــد کشورمان زیر بار این درخواست 
حســن روحانی نرفت و اعالم کرد که من حتی اگر دیانت و آخرت خود را مدنظر 
قرار ندهم فردا روز مرا با تقی زاده ها و غرب زدگان دوران مشروطه مقایسه خواهند 
کرد.نماینده خمینی شــهر در مجلس گفت: کاری که حســن روحانی با موضوع 
مذاکرات هسته ای انجام می دهد، از منظر حقوقی کتمان حقیقت و شانتاژ مجرمانه 
محســوب می شود؛ لذا من از دستگاه های امنیتی و قضایی و به ویژه دادستانی کل 
کشــور می خواهم به این موضوع ورود کرده و مانع این شانتاژ تبلیغات کذب دولت 

حسن روحانی شوند و حتی دستگاه عدلیه می تواند علیه او اعالم جرم کند.

قول جهانگیری به مردم خوزستان
اول رئیس جمهور در سفر به استان خوزستان به مردم اطمینان خاطر داد که با به 
کارگیری تمامی توان ، مشــکالت پیش آمده حل خواهند شد .اسحاق جهانگیری 
که به منظور بررســی و پیگیری تنش آبی و مشــکالت ناشی از آن در روستا های 
استان خوزســتان، از طریق فرودگاه دزفول وارد استان شد، در گفت وگویی گفت: 
متاسفانه یا خوشبختانه، برخی ســفر های دولتی به استان خوزستان در اوج گرد و 
غبار در ســال ۹۵ و ســیالب ۹۸ که مردم استان شرایط سختی داشتند بود که در 
کنار آن ها حاضر شــدم و هم اکنون در پایان دولت، در زمان بی آبی و خشکسالی 
به خدمت مردم رسیدم.اســحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه هر چه در توان دولت 
و کشــور باشد، براساس فرمایش های مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس 
جمهــور منتخب به نمایندگی از نظام به کار خواهیم گرفت، افزود: در این ســفر، 
پیگیری های الزم را انجام می دهم و مشــکالت بررسی و راهکار ها ارئه می شود تا 
دغدغه های مردم اســتان به حداقل ممکن برسد.وی با اشاره به کم آبی امسال و 
خشکســالی و مشکالت کشــاورزی افزود: تامین آب مورد نیاز مردم یک مساله و 
تامین آب در فصل پاییز مســاله مهم تر است که باید در خصوص آن همه جوانب 

بررسی شود.

ادعایی درباره حضور نماینده عربستان در مراسم تحلیف رئیسی
یک منبع آگاه با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی پیش از نیمه 
مرداد گفت: ایران از عربســتان برای حضور در این مراسم دعوت کرده است و به 
نظر می رســد ســعودی ها هم نظر موافق خود را اعالم کرده باشند.یک منبع آگاه 
در گفت وگو با اعتمادآنالین، از احتمال حضور نماینده ای از پادشــاهی عربســتان 
در مراســم تحلیف سیدابراهیم رئیسی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به حل وفصل 
تمامی موارد اختالفی دوجانبه، هر لحظه امکان اعالم بهبود روابط تهران و ریاض 
و بازگشایی سفارتخانه ها وجود دارد. در حال حاضر مذاکرات در پایتخت های برخی 
از کشــورهای عربی در جریان است و بیشــتر موارد اختالفی نه در مورد مناسبات 
ایران و عربســتان، بلکه در رابطه با وضعیت کشورهای یمن، لبنان و عراق است.

این منبع آگاه با بیان اینکه احتمال می دهم در مراســم تحلیف آقای رئیسی اتفاقی 
رخ دهد، ادامه داد: طرفین در حال مذاکره هســتند که در مراســم تحلیف حرکت 
منبع: تابناک نمادینی انجام شده و پس از آن روابط آغاز شود. 

میز خبر

عکس روز

 گونه  های نادر جانوری استان
چند نمونه از گونه  های نادر جانوری در استان خراسان شمالی شامل شاه بوف،قوچ اوریال،یوزپلنگ آسیایی است.


