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مشارکت حداکثری، اقتدار 
در عرصه بین المللی

محسن پاک آیین 
انتخابات، یکی از شاخص های عزت و همبستگی 
ملی و اقتدار نظام اســت و حضور حداکثری مردم 
در انتخابات موجب استواری و ثبات کشور بوده و و 
عنصری برای ناامید کردن دشمن تلقی می شود.

بررســی  اجمالی برگزاری انتخابات مختلف نشان 
می دهد که مشــارکت حداکثری مــردم در کنار 
نمایش همبســتگی ملی، قدرت و استحکام ایران 
در عرصه سیاست خارجی را نیز در پی داشته است. 
در زمان پیروزی انقاب اســامی  در ۲۲ بهمن 
۱۳۵۷ دشمنان ایران خود را آماده می کردند که با 
تهاجم نظامی و اســتفاده از عوامل نفوذی خود در 
داخل ایران، انقاب اسامی را شکست دهند. اما 
حدود ۲ ماه بعد از پیروزی انقاب، مشــارکت ۹۸ 
درصد از مردم ایران در  نخســتین انتخاب در ۱۱ 
فروردین ۱۳۵۸ و انتخاب جمهوری اســامی به 
عنوان نظام مورد نظر، دشمن را ناامید و نقشه آنان 
را برای حمله نظامی به ایران خنثی کرد. در دوره 
جنگ تحمیلی و تجاوز صدام حســین به ایران با 
پشتیبانی آمریکا، دشمنان را به شکست جمهوری 
اســامی امیدوار کــرد. اما در کنار سلحشــوری 
رزمندگان اسام در جبهه ها، مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات ریاســت جمهوری در ۵ بهمن 
۱۳۵۸ که نماد پشتیبانی مردم از نظام بود و تکرار 
این تجربه در نخســتین انتخابات مجلس شورای 
اسامی، پیروزی های رزمندگان اسام را تکمیل 
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کرد. حضور گسترده مردم در پنجمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در ســال ۶۸، آغازی برای شــکوفائی دیپلماسی 
ایــران در جهان، برای رهیــدن ازحجم خرابی های جنگ و 
حرکت در مسیر سازندگی کشور شد. این اتفاق با مشارکت 
۶۴ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۲ 
موجب شد تا توطئه های دشمن خنثی و روند تعامل با جهان 

در اجرای برنامه سازندگی تسریع کند.
در دهه های گذشته تداوم روند مشارکت مردم در دوره های 
بعدی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسامی 
و انتخاب آگاهانه و هوشمندانه برای روی کار آمدن روسای 
جمهــور و نمایندگان ملت، مایه اقتدار و کارآمدی نظام بوده 
و فرصت های زیادی برای مقابله با راهبرد »ایران ستیزانه« 

استکبار جهانی علیه ایران ایجاد کرده است.
مشــارکت حداکثری مردم برای تعیین سرنوشــت خود، در 
روابط خارجی و دیپلماســی کشور نیز تاثیرات غیرقابل انکار 
داشته و کیفیت و کمیت این حضور بسیاری از معادالت بین 
المللی بخصوص در عرصه دفاع از منافع هسته ای را به نفع 

ایران رقم زده است.
چند سال قبل در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه 
گاردین در گزارشی با عنوان »ایران آماده برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری می شــود«، نوشت: »برگزاری موفقیت آمیز 
انتخابات ریاست جمهوری ایران سبب می شود تا نمایندگان 
هســته ای ایران از موضعــی قوی در مذاکرات هســته ای 
حضور یابند. حضور میلیونی ملــت ایران پای صندوق های 
رای به جهانیان نشــان خواهد داد که برنامه هسته ای ایران 
مســالمت آمیز بــوده و از مشــروعیت و محبوبیت عمومی 

برخوردار است.«
طبعا اســتقبال ملت از صندوق های رای، چشم انداز مثبتی 
از ایــران را بــه جهانیان ارائه کرده و نمایش ثبات کشــور 
موجب تشــویق همکاری های اقتصادی دیگر کشــورها با 
ایران بخصوص در حوزه صادرت کاال و افزایش درآمد ملی 
خواهد شــد.  این حضور قدرت چانه زنــی ایران در مذاکره 
با کشورهای دوســت برای تامین منافع ملی و همچنین در 
مذاکرات هســته ای برای رفع تحریم هــا را دوچندان می 
سازد. مشــارکت حداکثری مردم موجب ایجاد امید به آینده 
در ســطح دخلی و مایوس شدن دشــمنان و بدخواهان در 
عرصه خارجی و در یک جمله، بیمه ساختن ایران در مقابل 

تعرضات خارجی خواهد شد.
شــواهد نشــان می دهد که برای انتخابات پیش رو در ۲۸ 
خردادمــاه نیز جبهه اســتکبار و در رأس آنها آمریکا و رژیم 
صهیونیستی از ماه ها پیش سناریوهای خود را برای کاهش 
مشارکت مردم طراحی کرده اند. تشدید فشارها و فضاسازی 
های رسانه ای از طریق ادعای »نقض حقوق بشر« در ایران، 
حفظ تحریم ها و فشــارهای اقتصــادی علیه ملت و نگران 
ســاختن مردم نســبت به خطر کرونا از جمله سناریوهای 

دشمن برای کاهش حضور مردم در انتخابات است.
در معــادالت پیچیده  بین المللی، امروز نقش مردم به عنوان 
یک منبع قدرت برای نظام های سیاســی تثبیت شده است 
و مشــارکت بیشــتر ملت در انتخابات صرف نظر از گرایش 
های گروهی و جناحی، محاســبات دشمنان در قبال ایران 

را تغییر خواهد داد.
رهبر انقاب اسامی در سالگرد ارتحال امام خمینی، تشویق 
به مشــارکت در انتخابات را وظیفه همه مردم دانســتند و 
گفتند: »تک تــک مردم خود را موظف بدانند که همه آحاد 
مردم اعم از خانواده، دوســتان و آشنایان را به مشارکت در 
انتخابات دعــوت کنند و این، مصــداق »تواصی به حق« 

است«.
امید است در چنین شرایطی نه فقط افراد صاحب نفوذ بلکه 
آحاد مردم باید در مســیر تواصی بــه حق حرکت کرده و با 
دعوت و ترغیب مردم به حضور در انتخابات، حماسه دیگری 
رقم زده و اقتدار ایــران عزیز در عرصه ملی و جهانی را به 

نمایش گذارند.

تغییر ساعت کاری ادارت هم چاره ساز نشد؛

رکورد مصرف برق استان شکسته شد
سرپرســت معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان در این باره بیان کرد: رکورد 
مصرف برق در خراسان شمالی از ابتدای سال تاکنون، 
روز گذشــته )۲۳ خردادماه جاری( شکسته شد، میزان 
مصرف برق در استان، در دو روز گذشته در ساعت ۱۵: 

۱۵ از مرز ۲۴۶ مگاوات گذشت. 
دره کی سقف مشخص شــده میزان مصرف استان را 
۲۲0 مــگاوات ذکر کرد که دو روز گذشــته با افزایش 
مصــرف، این رقم از ۲۲0 مگاوات گذشــت و به ۲۴۶ 

مگاوات رسید.
وی یادآور شــد: این در حالی است که میزان مصرف 
برق اســتان در مدت مشابه سال گذشته، ۲۳0 مگاوات 

بوده است.
معاون فروش و خدمات امور مشــترکین شــرکت برق 
خراسان شــمالی در گفتگو با خبرنگار ما گفت:با وجود 
تغییــر کاری ادارات نه تنها مصــرف برق کاهش پیدا 
نکرده بلکه از سهیمه استان نیز ۲۶ مگاوات بیشتر بوده 

است.
مسعود کاظمی افزود: با تغییر ساعت کاری ادارات باید 

۱0 مگاوات مصرف برق در استان کاهش پیدا می کرد.
به گفته وی برنامه ریزی شــده بود با تغییر ساعت کار 
ادارات ۵0 درصد مصرف کاهش و بعد از تعطیلی ادارات 
این کاهش به ۹0 درصد برســد کــه این مهم تحقق 
نیافت.کاظمی در ادامه از ارائه لیست ادارات پرمصرف 
به اســتانداری خبرداد و گفت: یکی از علت های اصلی 
افزایش مصرف برق در اســتان اســتفاده از کولر های 

گازی است.
به گفته کاظمی خراسان شمالی استانی سردسیر است و 
می توان با استفاده از کولرآبی و حتی پنکه به دمای رفاه 

در بخش های خانگی، تجاری و ادارات رسید.
بــرای مدیریت مصــرف و کاهش برق از چهارشــنبه 
نوزدهم خرداد ســاعت کاری ادارات خراسان شمالی از 

شش و نیم صبح آغاز شد و تا یک و نیم ادامه دارد.
با افزایش دمای هوا از قله مصرف کشور عبور کردیم

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 
از افزایش مصرف برق بــه دلیل گرمای زودرس هوا، 
افزایش مصرف انرژی و به تبع آن عبور از پیک مصرف 

بار در کشور خبر داد و گفت:

مهندس علیرضا صبوری بیان کرد: همه ساله با شروع 
فصل گرما شاهد افزایش میزان مصرف انرژی هستیم 
به طوری که سال گذشته در ۲ مرداد اوج مصرف برق 
را تجربه کردیم این در حالی است که به دلیل گرمای 
زودرس امسال، اوج مصرف بار در ۱۳ خردادماه جاری 

رقم خورد و از قله مصرف کشور عبور کردیم. 
وی همچنین بــه افزایش مصارف جدید مانند مصارف 
غیر مجاز رمزارزها که منجر به مصرف ۲ هزارمگاوات 
انرژی شــد، اشاره کرد و افزود: با اشاره به این که از ۶ 
خردادماه جاری تاکنون به دلیل رعایت الگوی مصرف 
توسط مردم، خاموشــی در استان اعمال نشد، از مردم 
خواســت همان طور کــه در ۲ هفته گذشــته الگوی 
مصــرف را رعایت کردند، در روزهای آینده و در تیرماه 
که دمای هوا نیز افزایش مــی یابد، الگوی مصرف را 
رعایت کنند تا بتوانیم این ایام را نیز بدون خاموشــی 

سپری کنیم. 
وی استفاده از دستگاه های استخراج رمز ارزها را حتی 
اگر دارای مجوز از ســازمان صمت باشــد، در شرایط 
کنونی و از اول خردادماه تا پایان شهریور ممنوع اعام 

کــرد و گفت: جایزه تا ســقف ۲0 میلیون تومان برای 
معرفی کنندگان دســتگاه های غیر مجاز رمز ارزها در 
نظر گرفته شــده است و هم اســتانی های عزیز می 
توانند مراکزی را که به طور غیر مجاز از دستگاه های 
استخراج رمز ارز اســتفاده می کنند، معرفی و تا سقف 

۲0 میلیون تومان پاداش دریافت کنند.
بنا به این گزارش هم اســتانی ها می توانند با تماس با 
شماره ۳۲۷۴۸0۵۱-0۵۸، مراکز استخراج رمز ارزهای 
غیر مجاز را به دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق 

خراسان شمالی به صورت محرمانه اطاع دهند.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی خراسـان شـمالی 
جهـاد  هفتـه  گرامیداشـت  مناسـبت  بـه  گفـت: 
کشـاورزی دو طرح بزرگ کشـاورزی بصـورت ویدئو 
کنفرانـس بـا حضـور ریاسـت جمهـوری افتتـاح می 

. د شو
عبدالـه یوسـفی ایـن طـرح هـا را شـامل سـاختمان 

چندیـر  زهکشـی  و  آبیـاری  فرعـی  هـای  شـبکه 
شهرسـتان راز و جرگان و پرورش گوسـفند داشـتی 

اصـاح نـژاد شهرسـتان جاجـرم عنـوان کـرد.
وی خاطرنشـان کـرد: سـاختمان شـبکه هـای فرعی 
آبیـاری و زهکشـی چندیـر شهرسـتان راز و جرگان 
بـا حجـم عملیـات ۵۶0 هکتـار، اشـتغالزایی ۱۸ نفرو 

اعتبـار دولتـی ۱۱0 میلیـارد ریـال بـه بهـره بـرداری 
رسـد. می 

دکتر یوسـفی گفت: پرورش گوسـفند داشـتی اصاح 
نـژاد شهرسـتان جاجـرم نیز بـا ظرفیـت ۷000 راس، 
اشـتغالزایی ۷۵ نفـر و ۴۷0 میلیـارد ریـال سـرمایه 

گـذاری در بخـش خصوصـی افتتـاح می شـود.

مدیرکل راه و شهرســازی خراســان شمالی گفت: 
تاکنــون بــرای اجرای پنــج پروژه راهســازی در 
محورهای اصلی و فرعی اســتان که هم اکنون در 
دست اجرا است ۱۱۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

قاسم قاســمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: این پروژه های راهســازی بــه طول ۲۱ 
کیلومتر در دســت اجرا اســت که برای تکمیل آن 

هزار و ۴۳0  میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون چهار پروژه راهسازی در 
بجنورد و یک پروژه در اسفراین در دست اجرا است.  
وی افــزود: یکــی از پــروژه های راهســازی در 
محورهای اصلی استان تقاطع غیر همسطح کنارگذر 
جنوبی بجنورد اســت که به طــول ۳.۴ کیلومتر در 

دست اجرا است.

مدیر کل راه و شهرســازی خراســان شمالی گفت: 
باند دوم محور بجنورد- اســفراین، حد فاصل پلیس 
راه اســفراین تا ورودی شــهر اسفراین به طول ۱0 

کیلومتر از دیگر طرح ها است.
وی خاطرنشــان کرد: ســاخت باند دوم و رفع نقاط 
حادثه خیز محور بجنورد- اســفراین به طول یک و 
نیم کیلومتر، تکمیل، تعریض و بهســازی بخشی از 
محور نمایشگاه بین المللی استان به طول ۶ کیلومتر 
و احداث راه دسترســی ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد به 

طول یک کیلومتر از دیگر پروژه ها است.
مدیر کل راه و شهرسازی خراســان شمالی افزود: 
طول بزرگراه های اســتان ۱۸۵ کیلومتر، راه های 
اصلــی ۴۲۱ کیلومتر و راه های فرعی ۷۴۵ کیلومتر 

است.

نماینــده مردم خراسان شــمالی در مجلس شــورای 
اســامی گفت: زمان مظلوم نمایی برای کســانی که 
خودشــان عامان اصلی جریان اتــاف بیت المال و 

متصل به نظام بانکی اند تمام شده است.
محمــد وحیــدی در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
بجنورد، اظهار کرد: در مناظره های گذشته یک حرکت 
خزنده و حساب شــده ای توســط افــرادی که خود را 
صاحب نظر می دانســتند وجود داشت که معتقد بودند 
فضــای جامعه باید دوقطبی باشــد و در این فضا نیز 
آن کســی که مظلوم نمایی کرده و کشــور را بحرانی 
می کند تا خودزا نجات دهنده معرفی کند پیروز مناظره 

شود. 
نماینده مردم پنج شــهر خراسان شــمالی در مجلس 
شــورای اســامی در ادامه تصریح کرد: در مناظرات 
کلیدواژه هایی ازجمله طرفداری از آزادی، صلح،  مدافع 
محرومین، اقلیت های مذهبی و دیگر کلمات به کاربرده 
شد که بعد انتخابات نیز در مسیر عکس شعارهای خود 
حرکت کردند و همچنین در مناظره امســال نیز قصد 
این بود در بدنه مناظرات طراحی صورت بگیرد اما به 
نظر می رسد آن شــاخصه ممتازی که داشت، حضور 
برخی از افراد از خود دولت در مناظره است و باعث شد 

حتی کسانی که با دولت همراه بودند نیز نگاه انتقادی 
به شرایط موجود داشته باشند. 

وحیدی تأکید کرد: خود افراد چون می دانستند وعده ها 
عملی نشده و مردم نیز ناراضی اند مخالف دولت به نقد 
پرداختند و حتــی اظهار کردند کــه منتقد به وزارت 
اقتصاد بوده و بورس را آن ها به مشکل افکندند و البته 
در پی این بود بگویند مــن منجی اقتصادی بودم اما 

اختیار نداشتم که این موضوع جا نیفتاد. 
نایــب رئیس اول کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و 
فنــاوری بابیان اینکه برخی با دروغ گویی نســبت به 
دیگــر کاندیداها پیش رفتند افــزود: دروغ گویی هایی 
علیــه کاندیداهایی صورت گرفت کــه در دوره قبل 
جــواب داد اما این دوره که بیان، خوشــبختانه مردم 

نپذیرفتند.
این مقام مســؤول عنــوان کرد: زمــان مظلوم نمایی 
برای کســانی که خودشــان عامــان اصلی جریان 
اتاف بیت المال و متصل به نظام بانکی اند تمام شــده 
اســت و در مورد برجــام نیز حرف جــدی ای مطرح 
نشــد و نتوانستند دفاع کنند اما اآلن زمان افرادی که 
می توانند از برجام اســتفاده کنند فراسیده و باید اقتدار 

خودشان را نشان دهند. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: 
حدود ۱۶ هزار هکتار جنگل دست کاشت برای مهار بیابان 
زدایی استان در هشت سال گذشته ایجاد شد که بیشتر آن 
در مناطق کم آب و خاک های شور این استان بوده است.

حســن وحید در نشســت خبری با اصحاب رسانه اظهار 
داشت: بخشی از این میزان جنگل کاری در مناطق خشک 
که خاک و مواد معدنی الزم را برای رویش گیاهان مرتعی 

ندارند انجام شده است.
وی گستره بیابان های خراسان شمالی را ۱۸0 هزار هکتار  
دانســت و افزود: در این گســتره چهار هزار هکتار کانون 
بحرانی شناسایی شده  و بنا به بررسی ها و اعام سازمان 
محیط زیست کشــور هم اکنون این کانون ها مهار شده 

است.
وی با بیان این که  نهالکاری یکی دیگر از اقدامات بیابان 
زدایی اســت افزود: از ســال ۸۳ تا ۹۹ فقط هفت هزار و 
۵۳0 هکتار نهال کاری شــد و امســال نیز برنامه کاشت 
نهال در ۷۷۵ هکتــار از منابع طبیعی از اولویت های این 

اداره کل است.
وی گفت: از دیگر سو طرح های آبخیزداری نیز در بیابان 
زدایی موثر است به طوری که این طرح ها حجم فرسایش 
خاک در کانون های بحرانی خراســان  شــمالی را تا ۵0 

درصد کاهش داده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: 
تا به کنون در ســطحی بیش از ۱۵ هزار و ۸00 هکتار از 
عرصه منابع طبیعی استان به منظور مقابله به بیابان زایی، 

جنگل های دست کاشت ایجاد شده اند.
وی عنوان کرد: از سال ۸۳ تا سال ۹۹ در سطح هفت هزار 
و ۵۳0 هکتار از این مناطق بیابانی استان نهال کاری انجام 
شده که در سال جاری نیز نهال کاری در سطح ۷۷۵ هکتار 

انجام خواهد شد.
وی افزود: طی همین مدت، در مناطق بیابانی اســتان در 
سطح چهار هزار هکتار روان آب ها با روش های مختلف 
جمع آوری شده اند که در سال جاری جمع آوری روان آب 

ها در سطح ۴00 هکتار انجام خواهد شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی خاطر 
نشــان کرد: طی این مدت، در این مناطق بیابانی استان 
عملیات قرق و حفاظت از درختکاری های انجام شده نیز 

اجرایی شده است.
وی همچنین بیان کرد: در مابقی عرصه بیابانی استان طرح 
های مدیریت چرای دام، مدیریت قرق و طرح ترســیب 

کربن اجرایی شده است که در حال انجام هستند.
درباره مهار چهار هزار هکتار کانون بحران واقع در عرصه 
بیابانی استان نیز اظهار کرد: پیرامون این کانون طرح های 
احیا و بازسازی عرصه طبیعی را با مشارکت جوامع محلی 
این مناطق اجرایی کرده ایم که توسعه این منطقه کانون 

بحران در استان مهار شده است.
وحید اعام کرد: به طور کلی، تا به کنون در ســطح ۱۵ 
هزار و ۸۱۳ هکتار از عرصه منابع طبیعی اســتان جنگل 
های دست کاشت به منظور مقابله با بیابان زایی در استان 

اجرایی شده است.

وی در ادامه درباره اجرای طرح ترســیب کربن در استان 
نیز بیان کرد: خراســان شمالی در زمینه اجرای این طرح 
در مناطق بیابانی به منظور مقابله با بیابان زایی جزو چهار 

استان پیشرو در کشور است.
وی گفت: از سال ۹۳ اجرای این طرح در استان در منطقه 
میان دشــت شهرستان اسفراین در مســاحت ۱۲۶ هزار 
هکتار با پوشش ۱۸ روســتای باالی ۲0 خانوار آغاز و دو 
سال پس از آن نیز اجرای این طرح به مناطق سنخواست 
شهرســتان جاجرم و دهستانی در شهرستان گرمه تسری 
یافت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی 
افزود: به طور کلی، محدوده اجرای طرح ترســیب کربن 
در استان در سطح ۴0 روستا با ۱۷ هزار نفر جمعیت است.

وی بیــان کرد: تا به کنون، در راســتای اجرای این طرح 
در مناطق تحت پوشــش به ۱۷0 هزار نفر از جمعیت این 
مناطق، آموزش های فنی و حرفه ای، اشتغالزایی همچنین 

آموزش های زیست محیطی ارائه شده است.
وی گفت: در این محدوده، سه شرکت تعاونی تشکیل شده 
همچنین در ۲۱ روستا از پوشش این طرح، صندوق های 
خرد اعتباری با هزار و ۹00 نفر عضو تشــکیل داده اند که 
سرمایه این صندوق ها به یک میلیارد و ۷0 میلیون تومان 
رسیده است.وحید با بیان اینکه از محل این صندوق ها به 
اعضا وام قرض الحســنه و بدون ضمانت نامه اعطا شده 
است، خاطر نشان کرد: تا به کنون از محل دریافت وام از 
این صندوق ها و دریافت کمک های تسهیاتی از منابع 
سایر برای ۲۴۸ نفر فرصت اشتغال ثابت ایجاد شده است.

خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  فرهنگی  معاون  باحضور 
در  عادل  غامرضا  شد،  زده  پروژه  این  کلنگ  کشور 
آیین کلنگ زنی  مجموعه مذهبی ، فرهنگی و تاریخی 
امامزاده سید عباس بجنورد افزود: با اجرایی شدن طرح 
فوق امامزاده سید عباس )ع( به قطب فرهنگی تبدیل 

خواهد شد. 
طرح فاخر امامزاده سید عباس )ع( ، رنگ محرومیت 

را از استان میزداید
از  برداری  بهره  با  گفت:  نیز  شمالی  خراسان  استاندار 
مجموعه عظیم و فاخر توسعه امامزاده سید عباس )ع( 
شاهد  زیرا  شود  می  زدوده  استان  از  محرومیت  رنگ 
اشتغالزایی بیش از هزاران جوان در این پروژه خواهیم بود.

محمد علی شجاعی در آیین کلنگ زنی  مجموعه مذهبی 
، فرهنگی و تاریخی امامزاده سید عباس )ع( بجنورد با 
تاکید بر اینکه منفعت اصلی از این طرح به استان، زائران 
و مسافران آن خواهد رسید ، افزود: در سفر بی نظیر مقام 
معظم رهبری به این استان، ایشان محور توسعه استان را 

پس از کشاورزی ، گردشگری عنوان کردند. 
وی تصریح کرد: با توجه به تردد سالیانه بیست میلیون 
را  امامزاده  این محور مجموعه عظیم توسعه  از  مسافر 
تعریف کردیم تا سود آن نصیب تمام مردم استان شود. 
توان  نمی  افزایی  بدون هم  اینکه  به  اشاره  با  شجاعی 
پروژه ای را به سرانجام رساند، خاطرنشان کرد: ما بعنوان 
مسئوالن این نظام در بخش های مختلف حاکمیت باید 
داشته های خود را در اختیار مردم قرار دهیم، برای به 
سرانجام رسیدن یک پروژه کسی به گفتن و نوشتن نمره 
نمی دهد بلکه باید پروژه به مرحله اجرا برسد لذا برای 
پروژه امامزاده منتظر دستور مسئوالن کشوری نیستم زیرا 

بحث اصلی مردم استان هستند. 
شجاعی تصریح کرد : تنها کسانی که ذهن ناتوان دارند 
به دنبال عدم نشدن این پروژه عظیم هستند زیرا تاکنون 
هر پروژه ای که در استان کلنگ زنی شده به سرانجام 

مطلوب رسیده است. 
وی با بیان اینکه بهره برداری از پروژه فوق بیش از پنج 
سید  امامزاده  پروژه  افزود:  انجامد،  نمی  طول  به  سال 
عباس)ع( در زمان بندی مشخص انجام و کار به بخش 
خصوصی واگذار می شود اما تمام موانع موجود بر سر راه 

بخش خصوصی را حل خواهیم کرد.
نزدیکی به انتخابات مسئوالن فعلی را از خدمت باز 

ندارد
امام جمعه بجنورد با تاکید بر اینکه باید تا آخرین دقایق 
مسئولیت به مردم خدمت کرد، گفت: نباید به علت اینکه 

انتخابات نزدیک است، تاش را کنار گذاشت.
حجت االسام والمسلمین رضا نوری در مراسم کلنگ 
زنی مجموعه فرهنگی، مذهبی و تاریخی امامزاده سید 
عباس بجنورد، اظهار کرد: این طرح بسیار عظیم و جامع 

است که می تواند فواید بسیاری را به استان برساند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: پروژه های 
فقط  برخی  اما  شده  اجرا  استان  در  تاکنون  سنگینی 
هم  مجموعه  این  اما  بودند  فرهنگی  یا  و  اقتصادی 
فرهنگی و تاریخی است و هم جنبه اقتصادی دارد لذا 

همه جانبه است.
وی افزود: تمام الزامات پیشرفت در این طرح وجود دارد 

لذا جامع ترین و وسیع ترین طرح در استان است.
این  پیگیری  با  مسئوالن  گفت:  نوری  االسام  حجت 

طرح، نتایج خوبی را برای استان رقم بزنند.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: این طرح در مکانی اجرا 
می شود که مورد توجه اقشار مختلفی مانند خانواده شهدا، 
متدینان، مسافران و… است لذا باید از تمام جهات مد 

نظر قرار گیرد.
استان  افزود:  استان،  مهم  جاذبه های  به  اشاره  با  وی 
استفاده  آن ها  از  اما  دارد  خوبی  گردشگری  جاذبه های 
نشده لذا این کمبودها با طرح توسعه امامزاده اندکی رفع 

می شود.

بصورت ویدئو کنفرانس با حضور رییس جمهور انجام می شود؛

 افتتاح دو طرح بزرگ کشاورزی در خراسان شمالی 
 ۱۱۶ میلیارد ریال برای پنج پروژه راهسازی

 خراسان شمالی هزینه شد

زمان مظلوم نمایی برای کسانی که عامالن وضع 
موجوداند، تمام شده است

حدود ۱۶ هزار هکتار جنگل دست کاشت در خراسان شمالی ایجاد شد

گام بلند خراسان شمالی در مسیر توسعه فرهنگی و مذهبی؛
کلنگ پروژه امامزاده سلطان سید عباس )ع( بجنورد زده شد

واژگونی تریلر با 3۰ هزار لیتر نفت گاز در 
بجنورد

به گزارش اتفاقیه، مدیرعامل سازمان آتش نشانی بجنورد گفت: 
تریلر با ۳0 هزار لیتر نفت گاز در منطقه بیدک در ورودی غربی 
شهر بجنورد، واژگون شد و چیزی در حدود ۶0 درصد محتویات 
آن )با توجه به امکانات ضعیف شــرکت نفت اســتان( در زمین 
جاری شــد.مجید گریوانی افزود: احتماال نقص فنی ترمز )ناشی 
از ســرعت باالی کشــنده(  علت حادثه است.راننده مصدوم به 
بیمارســتان منتقل شد.این تریلر از ســاری به مقصد بجنورد در 

حرکت بود.
چاپ دفترچه بیمه سالمت از تیرماه 14۰۰ 

به صورت کامل متوقف می شود
مدیرکل بیمه ســامت خراســان شــمالی گفــت: از ابتدای 
اردیبهشت سال جاری در تمامی شهرهای استان نسخه نویسی 
الکترونیک آغاز شده است و چاپ دفترچه کاغذی بیمه سامت 
از تیرماه ۱۴00 به صورت کامل متوقف می شود.محسن رعنایی 
در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه چاپ 
دفترچه برای بیمه شــدگان روستایی، عشــایر و شهرهای زیر 
۲0 هزار نفر تعطیل شــده و از ابتدای تیرماه چاپ دفترچه بیمه 
ســامت در تمامی بخش ها متوقف خواهد شــد. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر ۱00 درصد بیمارســتان های استان در این 
طرح وارد شده  و همکاری می کنند، گفت:  پیش بینی شده در 
بخش خصوصی  و دولتی روند ارائه خدمات الکترونیکی و نسخه 
نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی تا پایان خرداد ماه ۱۴00  به 
صورت کامل محقق شــود.وی اضافه کرد: استفاده از دفترچه و 
کاهش تدریجی اســتفاده از آن، براســاس برنامه های سازمان 
بیمه ســامت از ابتدای اردیبهشت سال جاری آغاز شده و بیمه 
شــدگان نیازی به دریافت دفترچه ندارند و تنها با ارائه کدملی 
به پرونده الکترونیکی خود دسترســی پیدا می کنند و از خدمات 

بهره مند می شوند.
رعنایی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۳0 درصد نسخه ها در 
اســتان به صورت ۱00 درصدی و کامل الکترونیکی انجام می 
شوند، افزود: در اسفند ماه ۹۹، پنج درصد نسخه ها در فروردین 
ماه هشت درصد از نسخه ها به صورت الکترونیک انجام می شد 
.وی ادامه داد: ۱۱۹ پزشــک طرف قرارداد بیمه سامت هستند 
که از این تعداد ۱۱۶ نفر نسخه نویسی الکترونیک را آغاز کرده 
اند اما ارائه خدمات به صورت ۱00 درصدی نیســت.رعنایی با 
اشاره به اینکه از ۷۷ داروخانه ای که طرف قرارداد بیمه سامت 
هســتند، ۷۲ داروخانه نســخه را به صورت الکترونیکی بررسی 
می کنند، گفت: پنج داروخانه دیگر در لیســت مراکز روستایی، 
عشــایر و شهرهای زیر ۲0 هزار نفر هستند که تامین دارویشان 
بر عهده دانشــگاه علوم پزشکی است و در واقع ارتباط کاری با 
بیمه سامت ندارند، براین اساس ۱00 درصد داروخانه ها نسخه 

نویسی را به صورت الکترونیکی انجام می دهند.

خبر

ستاد مرکزی تبلیغات انتخاباتی
 دکتر قاضی زاده هاشمی /خراسان شمالی
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عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: افزایش 
تولید نفت به معنای خام فروشــی نیست، زیرا تکمیل 

زنجیره ارزش نیز مورد توجه است.
علی آقامحمدی در مراســم گشــایش رسمی پارک 
نوآوری و فناوری صنعت نفت با اشاره به اینکه تاش 
بــرای افزایــش طرفیت نفت و گاز پــس از پیروزی 
انقاب اسامی انجام شد، افزود: در اقتصاد مقاومتی 
بعد از مشــخص شــدن تحریم ها، نقطه ضعف مورد 
توجــه قرار گرفت و بخش نفت در اقتصاد مقاومتی با 
جزییات مورد توجه قرار گرفته اســت.    عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ادامــه داد: تغییرات زیادی 
اتفاق افتاد و تکنولوژی های جدیدی وارد بازار شــد. 
همچنین رقبای جدیدی در تولیــد خودنمایی کردند 
از جملــه آمریکا که تمــام فعالیت های ممنوعه تولید 
نفت را لغو کرد.وی افزود: روســیه نیز تولید نفت خود 
را به باالی ۱0 میلیون بشــکه رساند. همسایگان نیز 
تولید خود را افزایش دادند.آقا محمدی تاکید کرد: این 
در حالی اســت که مصرف جهانی با ورود انرژی های 

جدید در حال کاهش است.  
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،  تا ۳0 
ســال آینده، کشور جوانی هســتیم اما ۳0 سال آینده 

این فرصت را از دســت می دهیم. در این ۳0 ســال 
بزرگترین ســرمایه ما نیروی انســانی است تا کشور 
را به کشــور پیــر ثروتمند تبدیل کنیــم.  وی ادامه 
داد: در مطالعــه ای امکان افزایــش تولید نفت تا ۶.۵ 
میلیون بشــکه و در مطالعــه ای دیگر تا ۷.۴ میلیون 
بشکه اعام شده اســت.آقامحمدی با تاکید بر اینکه 
با افزایــش ظرفیت تولید، یک هــزار و ۵00 میلیارد 
دالر منابع به کشــور تزریق می شد، گفت: این منابع 
می تواند توســعه آینده کشــور را رقم بزند به شرطی 
که وارد بودجه دولتی نشــود و صرف توســعه کشور 
شود.  به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
افزایش تولید نفت مســاوی خام فروشی نیست. گاز 
اکنون در باالدست کامل شده و در برنامه هفتم پایین 
دست پتروشــیمی تکمیل می شود.به گزارش  اتفاقیه 
و به نقل از ایرنا، صبح روز دوشــنبه  ، پارک فناوری 
و نــوآوری صنعت نفــت در زمینی به مســاحت ۳۲ 
هکتار در محل سابق استقرار پژوهشگاه صنعت نفت 
)منطقه باقرشهر، جنب پاالیشگاه تهران( ایجاد شده، 
نهادی دولتی و غیرانتفاعی اســت که با هدف توسعه 
فناوری های مرتبط با این صنعت در میان دانشگاه ها، 
مؤسسه های تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی 

و بازار و تسهیل فرآیندهای زایشی شرکت های متکی 
بر نوآوری از طریق کانون های خاقیت و شکوفایی، 
مراکز رشد، شــتاب دهنده ها و مراکز نوآوری فعالیت 
می کند.این پارک، مؤسســه ای پژوهشــی و فناوری 
مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشــور اســت که با فعالیت در حــوزه ارتقا و تعمیق 
فناوری، توسعه بازار، اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی 
تخصصی می کوشــد فضایی کیفی برای اســتقرار و 
هم افزایی حرفه ای بین شــرکت های فناور کوچک و 
متوسط، مراکز فناوری شرکت های پیشرو، نمایندگان 
تخصصی نهادهای پژوهشــی و فناوری دانشگاهی و 
غیردانشگاهی، مراکز رشد و شتابدهی، سرمایه گذاران 
خطرپذیــر، کارگزاران نوآوری باز و مشــاوران خبره 
صنعتــی )منتورها( ایجاد کنــد و مکمل ظرفیت های 
موجود در زیرســاخت علم و فناوری کشــور در حوزه 
نفــت و گاز باشــد.پارک نوآوری و فنــاوری صنعت 
نفت، زمینه ســاز توســعه همکاری های سازنده میان 
نقش آفرینان زیســت بوم نوآوری و فناوری این حوزه 
با شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک و دیگر  
پارک هــای علم و فناوری و مراکــز فناوری فعال در 

کشور خواهد بود.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، در مورد صدور 
مجوز بــرای واکســن های ایرانی گفت: اجــازه مصرف 
اضطراری برای واکسن ایرانی کووایران برکت، دیروز صادر 
شــد و در مورد مجوز واکسن پاستور نیز هفته آینده اقدام 
می کنیم.به گزارش اتفاقیه و به نقل از  تجارت نیوز، ســعید 
نمکی در در بیســت و نهمین آیین پویش ره سامت در 
اســتان مرکزی در توضیح صدور مجوز برای واکسن های 
ایرانی گفت: امروز می خواهم یک خبر خوشــی را در این 
اســتان بگویم کــه آن هم اجازه مصرف واکســن ایرانی 
کووایران برکت اســت که دیروز صادر شــد.نمکی ادامه 
داد: درباره واکســن تولید مشــترک پاستور و کوبا نیز قرار 
شــد پاســتور مدارک را آماده کند و طی هفته آینده اقدام 
کنیم. بنابراین واکسن برکت به مجموعه واکسیناسیون ما 

می پیوندد و پاستور هفته آینده خواهد پیوست.
وزیر بهداشــت گفت: روزهای اول ورود کرونا، هیچ یک 
از ما ویروس را نمی شــناختیم، رفتارش را نمی دانستیم و 
نمی دانســتیم که با ما چه خواهد کرد. روزهای سختی بر 
همه ما گذشــت و خدا را شکر می کنم که امروز ما عاوه 
بر اینکه در باتاق کرونا نماندیم، اقدامات خوبی هم انجام 

دادیم.
وی افــزود: موج چهارم کرونا که یکی از ســهمگین ترین 
امواج با ویروس انگلیســی بود و دیدید که در شــهرهایی 
در پیشرفته ترین کشورهای دنیا، با مجهزترین زیرساخت ها، 

بــا خزانه های پر و دالرها و پوند فــراوان و دروازه های باز 
و بدون تحریم بیماران شان پشت در بیمارستان سرگردان 
شــد، اما اینجا به لطف خداوند حتی یک بیمار در پشت در 
هیچ بیمارستانی سرگردان نشد و از آن افتخارآمیزتر اینکه 
ما بیمار غیرکرونایی نیازمند به آی ســی یو و خدمات ویژه 
هم نگذاشتیم که ســرگردان شود.وزیر بهداشت ادامه داد: 
اجازه مصرف واکسن ایرانی دیروز صادر شد. من شب های 
زیادی نخوابیدم که از اضطراب بود، اما دیشب از ذوق این 
خبر نخوابیدم. مــا چند قول به مردم دادیم. اول آنکه قول 
دادیم نمی گذاریم در هیچ شرایطی هیچ بیماری پشت درب 
بیمارســتان ها سرگردان شــود. قول دادیم در اوج تحریم 
نخواهیم گذاشت داروی اساسی به دست مردم نرسد؛ البته 
ممکن است بعضی وقت ها نوساناتی داشتیم اما ۴۷۵0 قلم 
دارو در شرایط سخت تحریم تامین کردیم. گاهی می گویم 
خاک بر فرق من و تمثیل من، پس از فشــاری که بر اهل 
بیت پیامبر در حصر آب آمد، دیگر چنین تحریم ســختی 
بر امتی روا نشــد که بر این مملکت روا شد. در این تحریم 
حتــی در یک اتاق عمل به دلیل فقدان داروی بیهوشــی 

عملی کنسل نشد.
آزمایش واکسن های خارجی در ایران را قبول نکردیم

وی در مــورد صدور مجوز برای واکســن کرونا افزود: از 
کشورها خواستیم برای ساخت واکسن با ما کار کنند، ذره 
ذره بــا آنها پیش رفتیم و وقتی به فاز تحقیقات رســیدند 

خواستند در ایران تست کنند که گفتیم ما زیر بار نمی رویم. 
بعد کشــورهای منطقه کــه می گویند واکســن زدند، در 
کلینیکال ترایال واکســن سایر کشــورها بودند و ما قبول 
نکردیم مردم ما تحت آزمایش واکسنی قرار گیرند. به یک 
شرط حاضر به همکاری هستیم که بیایید و باهم واکسن 
بســازیم و تنها کشوری که در انتقال دانش فنی با ما کنار 
آمد کوبایی ها بودند که تازه آن هم فاز یک و دو در کشور 

خودشان طی شد و فاز سوم را در ایران انجام دادیم.
نمکــی ادامه داد: راه دیگری که رفتیم راه ســبد کووکس 
بود. حاال برخی افاضه می کنند که فانی واکسن داشت و 
نخریدیم، درست نیست. من پوستم از این حرف ها کلفت تر 
است اما این شیوه های غیرمنصفانه که دل فرماندهان این 
عملیات بــزرگ را در نبردی بی امــان خالی کند، صحیح 

نیست. 
نمکی تاکید کرد: حرکت بزرگ واکسیناسیون در کشور 
راه افتاد و ناگهان بعضی ها واکســن را بر ما قطع کردند. 
دوســتان بر ما قطع کردند، دشمنان که جای خود دارند. 
به این دوســتان گفتیم چرا قطع کردید؟ گفتند به دلیل 
شــیوع بیماری در کشــور خودمان قرار است روزی ۱۵ 
میلیون واکسیناســیون انجام دهیم و حتی حاضر نشدند 
از ایــن تعداد در عالم رفاقت، ۵0 هزار واکســن برای ما 
بفرستند. چه کسی باید این مطلب را جبران کند به جز 

تولید داخلی؟

افزایش تولید نفت به معنای خام فروشی نیست
صدور مجوز برای واکسن »کووایران برکت«

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری مطرح کر؛

سهم ۸۰ درصدی صنعت نفت در 
تولید محصوالت بار اولی

معــاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
گفت: ۸0 درصد از محصوالتی که برای 
نخســتین بار در  کشــور تولید می شود، 

مربوط به صنعت نفت است.  
به گزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا، سورنا 
ستاری، امروز در مراسم گشایش رسمی 
پارک نــوآوری و فنــاوری صنعت نفت 
افــزود: یکی از مــواردی که در پژوهش 
بحث می شــود چند موضوع است. یکی 

از این موضوعات ساخت هواپیما است.
وی ادامه داد: در ابتدای قرن ۲0 میادی 
همه کشورها می خواستند هواپیما بسازند 

و هزینه های زیادی کردند.
ســتاری با اشــاره به اینکه بــا توجه به 

شکســت های متوالی، هواپیما ســاخته 
نشــد، گفت : نیویورک تایمز اعام کرد 
که تا ۱00 ســال دیگر هــم نمی توانیم 
هواپیما بســازیم اما به فاصله کوتاهی ۲ 
نفر دوچرخه ساز توانستند هواپیما بسازند. 

بنابراین باید نگرش خود را تغییر دهیم.
وی افــزود: محصــول حاصل ســرمایه 
گذاری بخــش خصوصــی در پژوهش 
اســت. پول دولتی در پژوهش محصول 

تولید نمی کند.
ســتاری با بیان اینکه باید یک زیســت 
بوم برای توســعه پژوهش داشته باشیم، 
ادامه داد: نیروی انســانی اکوسیستم باید 

از استارتاپ ها تامین شود.

وی تاکید کرد: اقتصاد سیستم در شرکت 
های دانش بنیان است که در پژوهش و 

فناوری هزینه می کنند.
معــاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
با اشاره به اینکه باید فضایی آماده شود تا 
استارتاپ ها نوآوری خود را شکوفا کنند، 
گفت: شرکت های فناوری این فرصت را 

فراهم می کنند.
وی ادامــه داد: ۱0 برابر پولی که بخش 
دولتــی در این پارک هزینــه کرده باید 

توسط بخش خصوصی تامین شود.  
به گفته ستاری، پژوهش صنعت نفت باید 

از طریق بخش خصوصی تامین شود.
وی افزود: پژوهشــگاه صنعت نفت می 

تواند پلتفرم عالی باشــد اما نمی توان از 
یک محقق در پژوهشــگاه صنعت نفت 

انتظار داشت محصول ارائه کند.
معــاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
ادامه داد: پارک باید زمینه تولید محصول 
را فراهم کند و بعد به بازار متصل شــود. 
این موضوع به ویژه در محصوالتی که بار 

اول اهمیت ویژه دارد.
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت صبح 
امروز )دوشــنبه، ۲۴ خردادماه( با حضور 
بیژن زنگنه وزیر نفت، ســورنا ســتاری 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
و جمعی از مدیران ارشــد نفت و فعاالن 
حوزه پژوهش و فناوری کشور افتتاح شد.
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نگهداری راههای شهرستان گرمه 35 میلیارد ریال اعتبار دارد اجرای 2۰ کیلومتر راه روستایی مانه و سملقان در قالب طرح ابرار 
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان گرمه 
گفت: امســال نگهــداری راه های این شهرســتان در 
محورهای اصلی ۳۵ میلیارد ریال اعتبار دارد که در این 

زمینه اجرای ۱۲ پروژه هدف گذاری شده است.
مهندس علیپور در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: خط 
کشــی به طول ۱۷۹ کیلومتر،  بوته کنی به میزان ۳00 
کیلومتر،  انجام امور راهداری زمســتانی و  نصب عائم 

ایمنی از جمله اقدامات نگهداری راه ها است.
وی افــزود: لکه گیری ســطح جــاده و تعمیر و تجهیز 
راهدارخانــه ها از دیگر پروژه هایی اســت که در قالب 

طرح های نگهداری راه ها انجام می شود.
وی اظهار داشــت: امســال برای نگهــداری راههای 
روستایی شهرستان گرمه ۲0 میلیارد ریال اعتبار منظور 
شــده اســت که در این زمنیه هم ۹ پروژه برنامه ریزی 

شده است.
وی خطرنشــان کرد: خط کشــی به طول ۲۹ کیلومتر، 
تســطیح راههای شــنی در چندمرحله بــه میزان ۱۲0 
کیلومتر،  ریزش برداری، شــن ریزی، برفروبی و شن و 
نمک پاشی، تهیه و نصب عائم ایمنی و تعمیرات ابنیه 

فنی  از جمله این پروژه ها است.
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان گرمه 

با بیان اینکه امســال برای بهسازی و آسفالت راههای 
روستایی در سطح شهرستان سه میلیارد و ۲00 میلیون 
ریال اعتبار منظور شــده اســت افزود: این اعتبار صرف 
روکش آســفالت محور دشت،چشــمه خان و آرمادلو و 

احداث ابنیه فنی راههای روستایی می شود.
وی درباره طرح های در دســت اجرا در این شهرستان 
گفت: امســال برای احداث پل ۳ دهانه ۳ متری محور 
شــورک ۱0 میلیارد ریال اعتبار، بهسازی جاده روستایی 
دشت و دیوار ســاحلی چهار میلیارد ریال اعتبار و برای 
تکمیل راه گرمه بــه میامی ۱00 میلیــارد ریال اعتبار 

پیشنهاد شده است.
وی گفت: تاش داریم تا یک دســتگاه کمرشــکن و 
کشــنده برای تقویت ناوگان راهداری این شهرســتان 
خریداری شــود که در این زمینه ۵0 میلیارد ریال اعتبار 

مورد نیاز است.
وی احداث ابنیه فنی در راههای روســتایی، احداث ابنیه 
فنــی راههای فرعی و مرمت ابنیــه فنی راههای حوزه 

استحفاظی را از دیگر برنامه های امسال عنوان کرد.
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان گرمه 
افزود: برای شن ریزی و زیرسازی محور گلمندره بطول 
پنج کیلومتر ۳0 میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد شده است.

 وی در خاتمه اشــاره نمودسال گذشــته  ایمن سازی 
و اصــاح نقطه حادثه خیر پیچ مرغــزار و پیچ بوریا نیز 
انجام شــده است.شهرســتان گرمــه دارای ۱۸+۷00 
 ۱0۳ اصلی-  راه  کیلومتــر  کیلومتربزرگراه-۱۲۴+۲00 
کیلومتــر راه خاکی و دسترســی  بــوده و از ۳۶+۷00 

کیلومتر آسفالت راه روستایی برخورداراست.

مدیـر راهـداری و حمل و نقل جاده ای شهرسـتان مانه 
و سـملقان گفـت: امسـال ۲0 کیلومتـر راه روسـتایی در 

قالـب طرح ابـرار اجرا می شـود.
بـا خبرنـگار مـا اظهـار  مهنـدس جعفـری در گفتگـو 
داشـت: راه هـای روسـتایی در قالـب طـرح ابـرار بـه 

صـورت پیمانـی و یـا امانـی اجـرا مـی شـود.
وی افـزود: تاش شـده اسـت تـا در این طـرح از توان 
ماشـین آالت و نـاوگان راهـداری بهره بـرداری گردد تا 
از ایـن قبـل در بخشـی از هزینه ها صرفه جویی شـود.

گیـری  لکـه  بهسـازی،  ترمیـم،  داشـت:  اظهـار  وی 
و روکـش آسـفالت، ماسـه آسـفالت و فوکسـیل در در 
راههـای فرعـی روسـتایی و نیـز محورهـای اصلـی در 
برنامـه اسـت کـه بر اسـاس قـرارداد، کـه در مـاه های 
آتـی منعقـد می شـود، اجرایـی می گـردد.وی با اشـاره 
بـه اینکه اصـاح نقاط پرتصـادف از رسـالت های مهم 
ایـن اداره اسـت گفت: درسـال گذشـته تعـداد ۱۱ نقطه 
حادثـه خیـز شهرسـتان در ایمـن سـازی و رفـع گردید.

وی گفـت: اجـرای روکـش آسـفالت محـور حصـه گاه 
- سـد شـیرین دره بـه طـول ۳ کیلومتـر، تعریـض و 
اصـاح دور برگـردان کارخانـه آرد شـریعت در محـور 

آشـخانه – بجنـورد، تعمیـر و مرمـت پـل هـا و سـایر 
ابنیـه فنـی محور هـای حوزه اسـتحفاظی به تعـداد ۱۶ 
دسـتگاه از اقدامـات انجـام شـده در این شهرسـتان در 

سـال گذشـته است.
وی خاطرنشـان کرد: بـرای تامین ایمنی تـردد در جاده 
هـای شهرسـتان اصاح شـیب شـیروانی به طـول پنج 
کیلومتـر، تیـغ زنـی و تسـطیح راههـای شـنی در طول 
۱۶۲ کیلومتـر، پاکسـازی پارکینـگ راهها بـه میزان ۵0 

هـزار متـر مربع انجام شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه وقـوع سـیل و بـروز مشـکل در تردد 
روسـتاییان اظهـار داشـت: در این زمینه سـال گذشـته، 
انجـام شـد و  احـداث دیـوار سـاحلی محـور شـیرآباد 
سـاخت چهـار دسـتگاه پـل در محـور خرتـوت - کهنه 
اجـرا  حـال  در  کـه   گرفـت  قـرار  برنامـه  در  جلگـه 
مـی باشـد .مدیـر راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
شهرسـتان مانـه و سـملقان اظهـار داشـت: احـداث پل 
باکسـی محـور هـاور بـا اسـتفاده از ۳0 عـدد باکـس از 
دیگـر اقدامـات برای حل مشـکل تـردد روسـتاییان در 
زمـان سـیل اسـت.وی در خاتمـه بیان داشـت در سـال 
گذشـته  تعـداد ۹  نقطـه پرتصادف ایمنی سـازی شـده 

و ۳ کیلومتـر روکـش راه و لکـه گیـری کلیـه محـور ها 
بـه صـورت کامـل در حـد تـوان اداره شهرسـتان  اجرا 

است  شـده 
دارای۴۲.۱کیلومتربزرگـراه- مانـه وسـملقان  شهرسـتان 

۷0.۶کیلومتـر راه اصلـی- ۹۹.۹کیلومتـر راه فرعی بوده و 
از ۳۳۸.۴۵ کیلومتر آسـفالت راه روسـتایی برخورداراسـت.

رئیــس ســازمان عمــران و بازآفرینــی 
شــهرداری بجنورد از ادامــه بتن ریزی و 
زیرسازی در محات کم برخوردار شهری 
خبــرداد و گفت: بتن ریزی و تســطیح و 
رگاژ معابــر در ناظر آباد ۲۵ و۱۵ و ۹  و 

کوی امام هادی درحال انجام است .
مهنــدس پارســاپور افزود: بعــد از اتمام 
زیرسازی ، عملیات آسفالت را اجرا خواهیم 
کرد.به موازات انجام این امور ، لکه گیری 
و مرمــت در معابــر افق و کوچه شــهید 

فرهادی آغاز شده است .
رئیــس ســازمان عمــران وبازآفرینــی 
شــهرداری بجنــورد همچنیــن از ایجاد 
سرعت گیردرسطح شهر خبر داد و افزود: 
به  بجنورد  بازآفرینی شــهرداری  سازمان 
ایمنی در ترددهای شهری  ارتقای  منظور 

اقدام به احداث سرعتگیر می کند.
پارســاپور افزود: احداث این سرعت گیرها 

در مناطق پرترافیک شــهری ازجمله بلوار 
آیــت اله رفســنجانی در حاشــیه تقاطع  
وبلوار شــهدای گمنام و ... انجام گرفت تا 
موجب شود با کنترل سرعت خودروها آمار 
تصادفات ناشی از سرعت باال کاهش پیدا 

کند و به صفر برسد.
وی ادامه داد: درنظر داریم با ســاماندهی 
آسیب  درراســتای  شــبکه های خیابانی 
شناســی ترافیکی شــهر اقدام به اصاح 
شــبکه معابر کنیم که بخشی ازاین اقدام 
شامل احداث ســرعت گیر یا نصب آن از 
نوع پاستیکی است تا استانداردهای الزم 

در تردد های درون شهری تامین شود.
رئیــس ســازمان عمــران وبازآفرینــی 
شــهرداری بجنورد اضافه کرد : استاندارد 
نصب سرعت گیرهای الستیکی در معابر 
فرعی با سرعت مجاز ۳0 کیلومتربرساعت 
اســت و احداث ســرعتگیر آســفالتی در 

معابرعریض تر بین ۱۴ و ۱۶ متری به باال 
که ســرعت مجاز بین ۴0 تا ۵0 کیلومتر 

است ، ایجاد میشود.

مهندس پارساپور تاکید کرد: رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی و تعهد ما بعنوان یک 
شهروند قانون مدار قطعا با تقویت فرهنگ 

از  رانندگــی خواهد توانســت بســیاری 
مخاطرات ناشی از بی احتیاطی و تصادف 

را در شهرها کاهش دهد.

شهرســـازی  و  راه  کل  مدیـــر 
خراســـان شـــمالی گفـــت : ۱۴۳ 
میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــرای 
تکمیـــل ۵ طـــرح راهســـازی در 

اســـت. اســـتان الزم 
 قاســـم قاســـمی بـــه خبرنـــگار 
ــازی  ــرح راهسـ ــت: ۵ طـ ــا گفـ مـ
ــول  ــه طـ ــمالی بـ ــان شـ در خراسـ
مجموعـــًا ۲۱ کیلومتـــر نیازمنـــد 
ـــت  ـــار جه ـــان اعتب ـــارد توم ۱۴۳ میلی
تکمیـــل ایـــن پـــروژه هـــا اســـت.

وی تصریـــح کـــرد: ایـــن ۵ طـــرح 
ــر  ــع غیـ ــامل تقاطـ ــازی شـ راهسـ
جنوبـــی  کنارگـــذر  همســـطح 
ـــه  ـــارداش( ب ـــش ق ـــل ب ـــورد ) پ بجن
ـــد  ـــداث بان ـــر، اح ـــول ۴/۳ کیلومت ط

ــفراین )  ــورد- اسـ ــور بجنـ دوم محـ
حـــد فاصـــل پلیـــس راه اســـفراین 
ــه  ــفراین( بـ ــهر اسـ ــا ورودی شـ تـ
طـــول ۱0 کیلومتـــر، احـــداث بانـــد 
ــز  ــه خیـ ــاط حادثـ ــع نقـ دوم و رفـ
 ( اســـفراین  محـــور بجنـــورد – 
ـــر،  ـــه طـــول ۵/۱ کیلومت ـــه ۲ ( ب قطع
تکمیـــل، تعریـــض و بهســـازی 
ـــن  ـــگاه بی ـــور نمایش ـــی از مح بخش
المللـــی اســـتان بـــه طـــول ۶ 
ــی  ــداث راه دسترسـ ــر و احـ کیلومتـ
ورزشـــگاه ۱۹ مهـــر بجنـــورد بـــه 
ـــه  ـــد ک ـــی باش ـــر م ـــول ۱ کیلومت ط
ـــورد ۴  ـــهم بجن ـــرح، س ـــن ۵ ط از ای
ـــروژه  ـــفراین ۱ پ ـــهم اس ـــروژه و س پ

اســـت.

ـــده  ـــه ش ـــار هزین ـــه اعتب ـــمی ب قاس
بـــرای ۵ طـــرح اشـــاره کـــرد و 
ــرای  ــت اجـ ــون جهـ ــزود: تاکنـ افـ
ایـــن ۵ پـــروژه راهســـازی، ۱۱۶ 
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــال هزین ـــارد ری میلی

شهرســـازی  و  راه  کل  مدیـــر 
ــرد:  ــوان کـ ــمالی عنـ ــان شـ خراسـ
 ۴۲۱ بزرگـــراه،  کیلومتـــر   ۱۸۵
کیلومتـــر راه هـــای اصلـــی و ۷۴۵ 
در  فرعـــی  هـــای  راه  کیلومتـــر 

اســـتان داریـــم.
خراســـان شـــمالی 0۲/۱ درصـــد 
ــد از راه  ــا، ۶۳/۱ درصـ ــراه هـ بزرگـ
ـــد از راه  ـــی و ۷۵/۱ درص ـــای اصل ه
ـــار  ـــور را در اختی ـــی کش ـــای فرع ه

دارد.

بیش از ۱43 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیرسازی و بتن ریزی درمحالت کم برخوردار بجنورد
5 طرح راهسازی در استان نیاز است


