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چالش انتخاب شهردار

سرمقاله

مصائب اقتصاد بسته

علی رضاییان

هفته گذشــته با شــروع قطعی برق در کشــور،
شــبکههای اجتماعی پر شد از اخبار و انتقادات به
وضعیت بهوجود آمده .یکــی از این پیامها ،تبلیغ
یخچال نفتی بود که به دهه  ۱۳۳۰برمیگشت و
توصیه میکرد از این نوع یخچال استفاده کنید.
این تبلیغ از آنجا شایع شد که این یخچال هنگام
قطعــی برق همچنان کار میکند! این عقب رفتن
در تاریخ از آن روست که دولت قادر نیست حداقل
خدماتی را که جامعه در دنیای امروز به آن نیازمند
اســت بهطور کامــل ارائه دهد .نشــانی واضح از
پســرفت اقتصاد و رفاه ایرانیان .اما چرا این اتفاق
رخ داده اســت؟ بگذارید به مثال تاریخی دیگر از
این عقبگردهای رفاه مردم اشاره کنیم.
در رومانی کمونیســتی ،چائوشســکو برای تحقق
جیرهبنــدی بنزین ،طرح بازگشــت به حملونقل
اسبی را ارائه داد .آنجا نیز مشکل برق وجود داشت
برای همین سینماها و مغازهها حق نداشتند بعد از
ساعت  ۱۷کار کنند و هر خانوار باید تنها  ۲ساعت
بخاری برقی در روز اســتفاده میکرد و به هنگام
شب تنها یک المپ  ۴۰وات را روشن میگذاشت،
تازه اگر برق بود .مرگ از سرما در آپارتمانها امر
معمولی بود .اســتفاده از اسب و شمع و بازگشت
به گرمایش چوبی حاصل کار دولت چائوشســکو
بــود .البته کــه بازگشــت فقر به زیــور عباراتی
پرطمطراق آراسته میشــد؛ آنچنانکه برنامهای
دقیــق و علمی بــه منظور تامین نیــاز هر فرد از
ادامه صفحه 2

میز خبر
رییس سازمان تبلیغات :محرم امسال اجازه
تعطیلی هیچ هیات و روضهای را نمی دهیم
علت انفجار شب گذشته در غرب تهران اعالم شد
مینو محرز گره مساله واکسن برکت را باز کرد
کوچکزاده :زنان ورزشکار الگوی دختران
قمهکش هستند

ادامه صفحه4

نگاه

سرنوشت توافق کاهش
تولید نفت چه میشود؟
صفحه2

ادامه صفحه3
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اخبار استان

ادامه صفحه2

سرمقاله

مواد غذایی مشــخص شــد .معلوم بود که هر فرد در طول
ســال باید چقدر شیر ،تخممرغ ،گوشت و ...بخورد تا مشکل
تاریخی چاقــی در بین رومانیها از بین بــرود .اما در دهه
 ۱۹۸۰وضعیت به آنجا رسید که دولت نمیتوانست کاالهای
موردنیاز همین برنامه را هم تامین کند و صف بود که جلوی
مغازهها تشکیل میشــد .فالکت مردم رومانی از چه روی
بود؟ چائوشسکو بر آن بود کشور خودکفا و خودوابسته باشد.
تجارت بسیار محدود بود و هرچند رومانیها میتوانستند با
خارجیها صحبت کنند ،اما تا  ۲۴ســاعت بعد باید به اطالع
مســووالن میرساندند و البته تجربه به مردم نشان داده بود
که همان بهتر با کســی در ارتباط نباشند! کدام تجارت در
این فضا میتوانســت شکل بگیرد؟ ارمغان در خود فرورفتن
اقتصاد رومانی با بســتن درهایش به روی جهان آزاد ،مرگ
و گرســنگی برای شــهروندانش بود .آن هم در یک کشور
اروپایی که حاصلخیزترین زمین را داشــت و میتوانســت
قطب صادرات مواد غذایی شــود؛ اما در تامین غذای مردم
خودش نیز مانده بود.
میتوان فهرســت بلندباالیی را برای عقبگرد اقتصاد و رفاه
مردم ارائه کرد ،اما هســته اصلی به نوع تفکری بازمیگردد
که بر آن است استقالل را در بسته بودن درهای اقتصاد ،به
استقبال تحریم رفتن ،عدم ارتباط با دنیا و توهم تامین همه
کاالهای موردنیاز تعریف کند .همچنان که اگر از فردا صبح
قصد کنید ،چایی را که مینوشــید خــود به عمل آورید ،نخ
لباسی را که به تن دارید خود از پشم گوسفندانی که پرورش
میدهید تامین کنید و کفشــی را بپوشید که خود دوختهاید،
ابدا امکانپذیر نیســت .بستن درهای کشور و محدود شدن
تجــارت و بدتر از آن افتخار به تولید همه کاالهای موردنیاز
نیز ،رفاه میلیونها ایرانــی را به قهقرا میبرد .همچنان که
در این سالها شــاهدش بودیم .بیش از این اقتصاد را دنده
عقب نرانیم.

خبر

پرداخت  ۹۷درصد مطالبات
گندم کاران خراسان شمالی

به گزارش اتفاقیه ،مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان
گفــت  ۹۷ :درصد مطالبــات گندم کاران اســتان پرداخت
شــد که مربوط به پرداخت ۹۷درصد مطالبات گندم کاران
خراسان شمالیمحموله های تحویلی تا هجدهم تیراست.
سید جالل موســوی افزود  :مجموعه مطالبات گندمکاران
استان  ۹۴میلیارد و  ۲۳۰میلیون تومان است که  ۹۱میلیارد
و  ۲۳۰میلیــون تومان آن پرداخت شــده و تنها  ۳میلیارد
تومان باقی مانده است.
وی گفــت :از ابتدای فصل خرید  ۱۸ ،هزار و  ۹۰۳تن گندم
در قالب ســه هزار و  ۹۲محموله از هــزار و  ۷۱۴گندم کار
استان خریداری شد.

یک کشته در برخورد  ۲دستگاه
سواری در خراسان شمالی

فرمانده پلیس راه چمن بید گفت :براثر برخورد  ۲دســتگاه
خودروی سواری در محور (چمن بید_آشخانه) در شهرستان
مانه و ســملقان دراستان خراسان شــمالی که صبح امروز
پنجشنبه به وقوع پیوست ،یک نفر کشته شد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ
هادی مهربان روز پنجشنبه اظهار داشت ۲ :نفر از سرنشینان
این خودروها مصدوم شدند که برای درمان به مراکز درمانی
منتقل شدند.
وی علت این ســانحه را تجاوز به چپ سواری پراید ۱۳۲
طبق گزارش کارشناسان راهور اعالم کرد.
این دومین ســوانح رانندگی فوتی در محور بجنورد -جنگل
گلســتان است که در  72ساعت اخیر رخ می دهد به طوری
کــه  ۲۱تیرماه جاری نیز در همین محور براثر برخورد ســه
ســدتگاه خودرو سواری چهار نفر کشــته و سه نفر زخمی
شدند.
براســاس گزارش نیروی انتظامی خراسان شمالی در بهار
ســال جاری  ۵۵نفر براثر سوانح رانندگی در محورهای این
اســتان جان خود را از دست دادند که بیشترین سوانح منجر
به فوت مربوط به محور بجنورد -جنگل گلستان موسوم به
جاده مرگ بود.

 ۵۲۰میلیارد ریال مصوبه هیات وزیران
برای مدیریت منابع آبی
خراسان شمالی

با پیگیریهای اســتاندار خراسان شمالی با هدف پیشگیری
از تنش آبی و مدیریت خشکسالی ۵۲۰ ،میلیارد ریال اعتبار
ویژه استان در هیات وزیران تصویب شد.
به گزارش اتفاقیه  ،بر اساس این مصوبه برای تکمیل آبگیر
سد شیرین دره مبلغ  ۲۰میلیارد ریال مصوب شده است.
 ۲۰۰میلیــارد ریال جهــت تکمیل مخــزن و خطوط بین
مخازن آب شــرب بجنورد و  ۲۰۰میلیــارد ریال هم جهت
احداث و تکمیل مغز مخازن شــهرهای شــیروان  ،زیارت،
تیتکانلو ،شــوقان ،درق ،آشــخانه ،قاضی و آوا ،رازچناران،
حصارگرمخان ،جاجرم ،صفی آباد و قوشــخانه ۱۰۰ ،میلیارد
ریال جهت حفر و تجهیز چاه و خط انتقال آب شرب شیروان
از دیگر مصوبات هیات وزیران است.
بر اســاس این گزارش همچنین مبلغ دو هزار میلیارد ریال
به صورت هزینهای برای آبرســانی عشایری و روستایی در
اختیار شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و سازمان امور
عشایری ایران جهت هزینه در سطح استانهای کشور قرار
گرفته است.

افتتاح  ۱۲۰واحد مسکونی مددجویان
بهزیستی خراسان شمالی

به گزارش اتفاقیه آیین واگذاری  ۲۰۷۵واحد مســکونی به
مددجویان بهزیســتی در  ۲۹استان کشــور ،در سومین روز
هفته بهزیســتی با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور و
جمعی از مسئوالن حوزه مسکن و همچنین حضور مجازی
مدیران کل و مســئوالن حوزه مسکن در ادارات بهزیستی
استانها ،برگزار شد.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه اشتغال و خودکفایی
مددجویان ،از اولویت های ماســت گفت :امروز و این هفته
 ۱۲۰واحد مسکونی مددجویان و دو مرکز اورژانس اجتماعی
در استان به بهره برداری می رسد.
شــجاع هزینه ساخت این واحد ها را  ۳۵میلیارد ریال اعالم
کرد و گفت ۱۵ :میلیارد ریال را بهزیســتی تامین کرد و بقیه
این هزینه را ادارات کل راه وشهرسازی  ،بنیاد مسکن  ،بنیاد
مستضعفان و خیران مسکن ساز و همچنین خود متقاضیان
پرداخت کردند.
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روزنامه صبح استان خراسان شمالی
پست الکترونیک E t e f a g h y e h @ g m a i l . c o m :

چالش انتخاب شهردار

این روزها ،لیستی از شاخصهای کلی و عمومی مدنظر
برای انتخاب شهردار از ســوی منتخبان شورای شهر
ششم اعالم شده ،اما سوال اصلی این است که آیا این
شاخصها برای انتخاب فردی که قرار است این سکان
را در یک دوره چهارساله به دست بگیرد ،شهرداری که
همزمان با عصر کرونا ،مطالبات جدید شــهروندان و...
مدیریت کند ،کفایت میکند؟ آیا منتخبان جدید شورای
شهر غیر از رویکرد سیاسی برای انتخاب شهردار آینده
خط قرمز مشخصی دارند؟ کارشناسان شهری معتقدند
اگر قرار باشــد منتخبان شورای شهر به شکل حرفهای
و براساس اصول حرفهای شهردار را انتخاب کنند ،باید
چکلیســتی از مهمترین ویژگیها و شاخصها برای
مدیریت شهر در چهار سال آینده داشته باشند تا بتوانند
براســاس آن ،برنامهها و وعدههــای جذاب نامزدها را

با اصول خود تطبیق دهند.ســالهای زیادی است که
شــهر و شهرداری بجنورد با چالش های بسیاری رو به
رو است و برای ســاماندهی وضعیت شهر بجنورد که
عقب ماندگی های بســیار دارد نیازاست تا تصمیمات
منطقی برای آبادانی شــهر گرفته شود.شورای منتخب
در نخســتین روزهای پــس از انتخابات با تشــکیل
جلســهای ٬اولویتهای  20گانه خود را برای انتخاب
شهرداری بعدی بجنورد اعالم و طی فراخوانی از همه
افرادی که تمایل به تصدی مدیریت شــهر داشــتند
خواســت ٬برنامه ارائه دهند.اکنون با نزدیکشــدن به
 ۱۴مرداد و آغاز به کار ششــمین دوره شــورایشهر
بجنورد ٬گمانهزنیها درباره انتخاب شهردار بعدی مرکز
استان خراسانشــمالی قوت گرفته است.حدود  40نفر
که برای تصدی و قبول مســئولیت شهرداری بجنورد

تکمیل بزرگراه بهشهر-قوچان  ۱۵هزار میلیارد ریال
اعتبار نیاز دارد
مدیرکل ســاخت و توســعه راههای منطقه شمال
شــرق کشــور گفت :حدود  ۹۰کیلومتر از اجرای
پروژه راهسازی بهشــهر-قوچان باقی مانده است
که تکمیل آن  ۱۵هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مهدی نظریان به خبرنگار ایرنا اظهار داشت :طول
پروژه بزرگراهی بهشهر-قوچان  ۶۶۰کیلومتر است
که در ســال های متمادی بخش های مختلف و
پرترافیک بر اساس اولویت به بهره براری رسیده و
اکنون  ۹۰کیلومتر باقی مانده است که  ۳۰کیلومتر
از آن در خراسان شمالی است.
وی با بیان اینکه پیمانکاران و مشاوران این پروژه
 ۱۳هزار میلیــارد ریال طلب دارند ،کمبود اعتبار را
از مشــکالت اساسی برای اجرای طرح عنوان کرد
و گفت :تالش داریم تا بخش های باقیمانده طرح،
بر اســاس اولویت و بارترافیکی ،در برنامه تکمیل
قرار گیرد.
نظریــان گفت :امســال برای اجــرای این طرح
بزرگراهــی ،هزار میلیارد ریال اعتبار ابالغ شــد و
بــا تخصیص  100درصدی اعتبــار این پروژه ،باز
هم در خریــد و تامین قیر با مشــکل مالی روبه
رو هستیم.
مدیرکل ســاخت و توســعه راههای شمالشــرق
کشــور اظهار داشــت :بر اســاس مصوبه مجلس

شورای اسالمی و دستوالعمل ابالغی وزارت راه و
شهرسازی قیر رایگان به پروژه های راه روستایی
اختصاص می یابد و طرح های راهسازی بزرگراهی
باید این مصالح را به صورت آزاد خریداری کنند .
نظریــان خواهان تجدیــد نظر مجلس شــورای
اسالمی نسبت به این مصوبه در بودجه سال آینده
کل کشور شد.
وی خاطرنشــان کرد  :محور سراسری بهشهر –
گرگان– بجنورد -مشــهد یکــی از پرتردد ترین
محور های اصلی کشــور محسوب می شود که از
نظر ترانزیت بار به شمال شرق کشور و کشورهای
آســیای میانه و هم تردد زوار بارگاه ملکوتی امام
رضا(ع) از اهمیت باالیی برخوردار است.
نظریــان کمبود اعتبار و عــدم تخصیص به موقع
بودجه ،گرانی قیر و سایر فهرست بهاء اجرای طرح
های راهســازی را دلیل اصلی عدم تکمیل چهار
خطه محور بجنورد -جنگل گلســتان طبق برنامه
ریزی اعالم کرد.
مدیرکل ســاخت و توســعه راههای منطقه شمال
شرق کشور افزود :تالش داریم تا در صورت مساعد
بودن شرایط آب و هوایی ۹ ،کیلومتر از  ۳۰کیلومتر
باقی مانده این محور در خراسان شمالی در ورودی
چمن بید ،نیمه دوم امسال به بهره براری برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی؛

رشد  ۲۳درصدی در سهمیه استخدامی آموزش و
پرورش سال ۱۴۰۰
مدیرکل آموزشو پرورش خراســان شمالی با اشاره
به استخدامی های پیش رو اظهار داشت۲۳ :درصد
رشد در سهمیه اســتخدامی برای سال جدید داشته
ایــم۳۲۶ ،نفر از طریق مــاده ۲۸قانون و مابقی از
طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی جذب
آموزش و پرورش میشوند.
مهدی مــودی اظهار داشــت:ارزش معلم در زمان
کرونا برای همه نمایان شــد و دنیا به این نتیجه
رســیدن که هیــچ چیز جای آمــوزش حضوری را
نخواهد گرفت
وی ادامه داد :نیاز جامعه در شــرایط موجود فعالیت
بیشتر حوزه پرورشی می باشد که باید در این زمینه
برنامه مدونی انجام گیرد

مودی با اشاره به اســتخدامی های پیش رو اظهار
داشت۲۳ :درصد رشد در ســهمیه استخدامی برای
ســال جدید داشــته ایم۳۲۶ ،نفــر از طریق ماده
۲۸قانون و مابقی از طریق دانشگاههای فرهنگیان
و شهید رجایی جذب آموزش و پرورش میشوند.
وی گفت :در زمینه تجهیزات مدارس برای ســال
جدید از سه حوزه اداره کل نوسازی ،معاونت توسعه
منابع اداره کل و ســازمان مدیریــت وبرنامه ریزی
انجام میگیرد که حداقل رشــد ۱۰برابری نسبت به
سال گذشته خواهیم داشت
مودی خاطر نشــان کرد:حوزه پرورشی و فرهنگی
دارای بخش های مختلف که در ابتدا باید خودمان
در این بخش الگوی عملی باشیم.

بهره برداری از مدرسه روستای دالنجان کردیه با
حضور خیران تهرانی
مدرسه روســتای دالنجان کردیه از توابع شهرستان
فاروج به همت خیرین و موسسه خیریه نائبه الزهرا
(س) ،بنیــاد مســکن انقالب اســامی  ،اداره کل
نوســازی مدارس و کمیته امداد خراسان شمالی به
بهره برداری رسید.
به گزارش اتفاقیــه ،مجید الهی راد ،مدیرکل کمیته
امداد خراســان شــمالی در آیین افتتاح این مدرسه
گفت :این مدرســه با مساعدت (مهندس نفری) از
اعضای هیات عامل موسسه خیریه نائبه الزهرا(س)
و همکاری مشترک دستگاههای استان و فرمانداری
فاروج به بهره برداری رسیده است.
مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی همچنین
از تعهد موسســه خیریه نائبه الزهرا(س) تهران در
ساخت مسکن محرومان استان خبر داد.

مجید الهــی گفت :مهندس نفری به عنوان نماینده
این موسســه 500 ،میلیون تومان به ساخت مسکن
مددجویان استان مساعدت نماید.
وی افــزود 250 :میلیون تومان ایــن اعتبار برای
ساخت مســکن مهر مددجویان شهرستان فاروج و
باقی مانده نیز برای مســکن محرومان استان پیش
بینی شده است.
وی با اشاره به آغاز ساخت خانه بهداشت مددجویان
روســتای دالنجان اظهار کرد :طی این جلسه مقرر
گردید  50درصد ســاخت اعتبار این پــروژه نیز از
طریق این موسسه خیریه تامین شود.
وی افزود :موسسه خیریه نائبه الزهرا(س) تا کنون
بیش از  100منزل مســکونی بــرای نیازمندان این
استان احداث کرده اند.

 3فوتی و  62بستری جدید کرونایی در استان
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی
گفــت :بــا اعــام نتایــج قطعــی آزمایــش هــای
انجــام شــده ،طــی  24ســاعته گذشــته و تــا ظهــر
امــروز  25تیــر مــاه ،متاســفانه  3نفــر از بیمــاران
مبتــا بــه کرونــا در اســتان فــوت شــدند.
دکتــر ســید احمــد هاشــمی افــزود :بــا بســتری
 62بیمــار جدیــد طــی  24ســاعت گذشــته ،هــم
اکنــون  296بیمــار دارای عالیــم بیمــاری کوویــد
 19در بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون شــاهد اســتقرار
اپیدمــی پنجــم کرونــا در اســتان هســتیم و در
روزهــای آتــی تعــداد مــوارد بســتری افزایــش

خواهــد یافــت.
دکتــر هاشــمی افــزود :اســتان بــه لحــاظ رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی در وضعیــت نارنجــی
اســت و عوامــل متعــددی بــه ویــژه عــادی
انــگاری و عــدم رعایــت مســائل بهداشــتی و
نــزدن ماســک در مجامــع عمومــی در ایــن
خصــوص تاثیرگــذار بودنــد.
وی افــزود :هــم اکنــون بیــش از  ۵۰درصــد تخــت
هــای بیمارســتانی اختصاصــی بــرای بیمــاران
کوویــد  ۱۹در اشــغال ایــن بیمــاران قــرار دارد و بــا
رونــد افزایشــی بیمــاران ،احتمــال کمبــود تخــت
وجــود دارد.

اعالم آمادگی کرده و در فراخوان شورای شهر شرکت
کردند که چهرهها معروف تر از بقیه می توان از قربان
عمارلو شــهردار منطقه یک بجنورد ٬علی کشــمیری
معاون سابق عمرانی شهرداری ٬سعید رئوفی مدیر بنیاد
مســکن بجنورد و مهدی قدرتی شهردار اسبق بجنورد
نام برد .مطالبه همه شهروندان از اعضای شورای ششم
انتخاب شهرداری آگاه به مشکالت شهر و شهرداری
که الفبای اقتصاد شــهری را بداند و در این شرایط باید
نگاه سیاســی در انتخاب گزينه های شهرداری مالک
نباشد.هم اکنون منتخبان جدید شورای شهر در مقابل
ســواالت ،گرهها ،بســیاری از اقدامات برزمینمانده و
ابرچالشهای اصلی شــهر قرار دارند کــه باید تعیین
تکلیف شوند که آیا شــهردار آینده برنامه اداره ویژه و
منحصربهفردی ارائه میدهد.

 ۳۶کیلومتر از پروژه بزرگراه محور بجنورد به جنگل گلستان افتتاح شد
صبح روزپنج شنبه با حضور رییس جمهور و وزیر راه
و شهرسازی به صورت ویدیو کنفرانس ۳۶کیلومتر
از پروژه بزرگراه محور بجنورد به جنگل گلستان در
قالب طرح ملی افتتاح شد.
به گزارش اتفاقیه به نقــل از روابط عمومی و امور
بینالملل اســتانداری خراسان شــمالی غالمرضا
هوائی در حاشــیه این افتتاح افزود:برای اجرای این
پروژه راهســازی از محل اعتبار ملی حدود  ۲هزار
و  ۳۶۰میلیارد ریال اعتبار هزینه شــد و در مجموع
بیش از  ۹۰درصد از مسافت  ۱۴۰کیلومتری محور
بجنــورد -جنگل گلســتان در حوزه اســتحفاظی
خراسان شمالی چهار خطه شد.
وی تصریح کرد :از مسافت  ۱۴۰کیلومتری محور
بجنورد -جنگل گلســتان به عنوان پرترافیک ترین
محور استان خراسان شــمالی حدود  ۱۰۰کیلومتر
در دولــت یازدهم و دوازدهم چهــار خطه و زیربار
ترافیک قرار گرفت.
هوائی با اشــاره به اینکه امروز شاهد آغاز عملیات
اجرایی چهل کیلومتر از محور بجنورد به سنخواست
هســتیم ،افزود :در تفاهم نامه منعقد شــده ســال
گذشته اســتانداری با قرارگاه خاتم االنبیا بخشی از
این قرارداد مربوط به محور بجنورد  -سنخواست _
میامی و تهران بود که پروژه ای حیاتی محســوب
می شود که در صورت افتتاح بسیاری از مشکالت

حوزه ترافیک حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا دو ســال آینده محور بجنورد به
سنخواست به بهره برداری میرسد ،خاطر نشان کرد:
کل اعتبار برای چهــل کیلومتر از محور بجنورد به
سنخواست در ســالجاری ۱۷۰میلیارد تومان است
که تاکنون ۴۸میلیــارد تومان آن از اعتبارات توازن
منطقه ای  ،ردیف مجلس و استانی تخصیص یافته
است .گفتنی اســت همزمان با این پروژه با دستور
رییس جمهــوری  ۳۲۱کیلومتر از محور بزرگراهی
کشــور در قالب طــرح ملی زیر بــار ترافیک قرار
گرفت.
سازمان هواپیمایی با اجرای فرودگاه دوم خراسان
شمالی موافقت کرد

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان
شمالی گفت :ســازمان هواپیمایی کشور با اجرای
فرودگاه دوم این استان در شــهر جاجرم ،موافقت
کرد.غالمرضا هوایی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
مطالعــه فــرودگاه جاجرم به عنوان فــرودگاه دوم
استان با همکاری شرکت آلومینای ایران و سازمان
هواپیمایی کشــور در حال انجام اســت  .پیگیری
برای جذب مشاور اجرایی نیز در دست پیگیری قرار
دارد.
وی افزود :بر اســاس برآوردهــای اولیه برای رفع
ایرادات باند فرودگاه و ســاخت برج حدود سه هزار

میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است و پیش بینی می
شود حداکثر در  24ماه آینده این مشکالت بر طرف
و فرودگاه برای پرواز آماده سازی شود.
وی بــا بیان اینکه فعــا اعتبــار الزم برای این
فرودگاه به وسیله شــرکت آلومینای ایران واقع در
شهرســتان جاجرم تامین می شود اظهار داشت :با
توجه به باند ســه هزار متری که برای این فرودگاه
پیش بینی شد امکان نشست و برخاست برای تمام
هواپیماها وجود دارد.
هوایی درباره نیاز استان به فرودگاه دوم گفت :حادثه
های اخیر برای هواپیمای آموزشــی ،نشان داد که
نیاز به فرودگاه دوم ضروی اســت ،اگر باند فرودگاه
جاجرم قابل بهره برداری بود شاید از خسارت های
حادثه جلوگیری می شد.
وی تصریــح کرد :فرودگاه بجنورد هم با مشــکل
مهندسی روبه رو است و به لحاظ شرایط جغرافیایی،
کوهستانی بودن فرودگاه خاص در کشور محسوب
می شــود که بیش از این نمی توان برای توســعه
خدمات در آن کاری انجام داد.
وی افزود :با این وجــود ،با تالش و پیگیری های
انجام شــده اکنون روزانه یک پرواز در این فرودگاه
انجام می شود ،در برخی از روزها  ۲پرواز انجام می
شود این در حالی است که پیش از این در هر هفته
یک یا دو پرواز برقرار بود.

شورای نگهبان ضامن اسالمیت نظام ایران است
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت :اسالمیت
ما مرهون شورای نگهبان است و این مجموعه ضامن
دینی بودن نظام جمهوری اسالمی ایران است.
بــه گزارش اتفاقیه ،حجت االســام رضــا نوری در
خطبه های آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه بجنورد
اظهار داشت :شورای نگهبان ضامن جمهوریت نظام
در انتخابات اســت ،اجازه نمی دهد افراد که شــرایط
ندارند ،وارد عرصه انتخابات شوند ،گرچه این مجموعه
معصوم نیست اما علمای بزرگواری هستند که ضامن
دینی بودن نظام هســتند ،این علما بســیار ناسزا می
شنوند اما از صحنه خارج نمی شوند.
امام جمعه بجنورد گفت :شورای نگهبان از مجموعه
هایی است که باالترین هجمه را بیگانگان و متاسفانه
برخی دوســتان کم اطالع و جاهل به این مجموعه
دارند ،اما باالترین حمایت هــا را هم امامین انقالب
از این مجموعه داشــته اند ،من ندیــدم امام(ره) در
جایی بگویند که  ۱۰۰درصد مجموعه ای را تایید می
کنند اما ایشان در بیاناتشان فرمودند که  ۱۰۰درصد

شورای نگهبان را تایید می کنند.
نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی با اشــاره فرا
رســیدن روز عرفه و عید قربان گفت :روز عرفه روز
عبادت و بندگی اســت ،روز دعا و روز استجابت دعا
است لذا مردم از برکات این روز غافل نشوند.
حجت االســام نوری با اشاره به کشتار حجاج ایران
در آییــن حج در دهه  ۶۰افزود :آیین حج تبلور توحید
است و در حج باید برائت از ظلم و فساد را فریاد زد.
وی در بخش دیگر ســخنان خود درباره مشکل صف
در نانوایی ها گفت :صف طوالنی نان ســبب گالیه
مردم شــده و تقاضای جامعه این است که به مشکل
نان رســیدگی شود ،البته بررســی هایی که داشتیم،
سهمیه آرد کم نشده اما مشکالت وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در خراســان شمالی گفت :صاحبان
نانوایی ها از اعالم نشــدن نرخ نان گالیه دارند و در
قیمــت گذاری نارضایتی وجود دارد ،این نارضایتی به
کل جامعه ســریز می شــود از ایــن رو امید می رود
مسووالن به این مشکل رسیدگی کنند.

وی با اشــاره به مشکالت ایجاد شده ناشی از کاهش
بارندگی و خشکسالی گفت :کاهش بارندگی ها تامین
آب آشــامیدن در مناطق مختلف تحت الشــعاع قرار
داده است ،اهالی روســتاها برای کشاورزی ،دامداری
و آشامیدن با مشــکل تامین آب روبه رو شده اند در
ایــن زمینه مردم باید با مدیریــت و صرفه جویی ،به
حل مشکل کمک کنند اما مسووالن هم باید به فکر
باشند.
وی با اشــاره به شــهادت امام باقــر(ع) و مبارزه با
زورگویی ها و ماجرای ضرب سکه گفت :مسووالن ما
هم باید بــا درس گرفتن از این امام همام ،در عرصه
اقتصاد برای مبارزه با دشــمن اقــدام کنند ،باید دالر
آمریکا را در عرصــه اقتصاد و درارتباطات و مراودات
تجاری از گردونه خارج کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد :باید
با ارز دیگر با کشــورهای مختلف مبادله انجام شــود
تا فشــار اقتصادی که از قبل ارز آمریکا بر ملت وارد
است ،از بین برود.

نماینده اسفراین؛
تکمیل راه آهن اسفراین  ۴هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
نماینده مردم اســفراین در مجلس شــورای اسالمی
گفــت :پروژه راه آهن جوین _ اســفراین  ۷۵درصد
پیشــرفت فیزیکــی دارد و برای تکمیــل آن  ۴هزار
میلیارد ریال اعتبار نیار است.
امان اهلل حســین پور پنجشنبه شب درنشست خبری
باخبرنگاران درباره روند اجرای پروژه راه آهن اسفراین
اظهار داشــت :برای اجرای پروژه راه آهن جوین_
اســفراین که به طول  ۷۶کیلومتر در حال اجرا است ،
تاکنون هزار میلیارد ریال هزینه شد.
حســین پور با بیان اینکه اعتبارات قطره چکانی گره
ای از ایــن پروژه بــاز نمی کند گفت :بــرای تامین
اعتبارات مورد نیاز پروژه راه آهن اســفراین از محل
ماده  ۵۶اقدام می شود.وی افرود  :بر اساس ماده ۵۶
هرگاه دولت قادر به تامین اعتبارات پروژه ه نباشــد

اعتبــار الزم را به صورت یکجا از طریق تســهیالت
به وزارت راه و شهرســازی و پیمانکار توسط سیستم
بانکی پرداخت می شــود و با ضمانت سازمان برنامه
و بودجه اقســاط از طرف دولت به بانک پرداخت می
شود.نماینده مردم سفراین در مجلس شورای اسالمی
گفت :موافقت اولیه و نامه نگاری ها اســتفاده از ماده
 ۵۶با وزارت راه وشهرسازی انجام و موافقت ضمانت
از ســازمان برنامه بودجه گرفته شده و اکنون در حال
طی مراحل برای نهایی شدن است.
نماینده مردم اســفراین در مجلس شــورای اسالمی
افزود :بــا تامین و تزریق اعتبــارات از محل ماده۵۶
بــه صورت یکجا به پروژه تکمیل راه آهن اســفراین
سرعت بیشتری می گیرد.حســینپور گفت :تکمیل
پروژه راه آهن جوین _اسفراین که خراسان شمالی از

طریق اسفراین به راه آهن سراسری متصل و صنایع
شهرســتان و استان و ســایر حوزه ها را بهرمند می
کند تحولی در حوزه زیرســاخت حمل و نقل استان
ایجاد خواهد کرد.نماینده اسفراین در مجلس شورای
اسالمی درباره روند اجرای عالج بخشی به سد بیدواز
نیز گفت  :به دلیل طوالنی شــدن عالج بخشی سد
پــروژه اعتبارات مــورد نیاز برای عالج بخشــی نیز
افزایش یافت و بر اســاس آخرین برآورد در سال ۹۹
بیــش از  ۴۵۰میلیارد ریال برای نهایی شــدن پروژه
نیاز است.
وی افزود  :با پیگیری های انجام شــده پیش از این
۲۰۰میلیارد ریال به پروژه اختصاص یافته و اکنون در
ن وازرت
حال پیگیری و اخذ اعتبار جدید از محل بحرا 
کشور هستیم تا اینپروژه به زودی به سرانجام برسد

 ۵۴هزار تن چغندرقند به کارخانه قند شیروان تحویل داده شد
مدیرعامل شــرکت تولیدی قند شیروان گفت:
امسال برای نخستین بار  ۵۴هزار تن چغندرقند
پاییزه از اســتان گلستان به کارخانه قند شیروان
تحویل داده شد.
محســن طیبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با
افــزود  :تاکنون  ۴۲هزار از ایــن چغندر قند در
کارخانه برای تولید شــکر به مصرف رســید و
مابقی نیز به مرور در فرایند تولید قرار می گیرد.
وی اضافه کــرد  :در مجموع در ســال زراعی
جاری دو هزار و  ۱۰۰هکتار از اراضی کشاورزی
زیر کشت چغندر پاییزه قرار دارد که پیش بینی

می شــود حدود  ۱۰۰هزار تن چغندر قند از این
اراضی برداشت و تحویل کارخانه شود.
طیبی خاطرنشــان کرد :امســال برای نخستین
بارکارخانه قند شــیروان سه بهره برداری چغندر
پاییزه  ،تصفیه شکر خام و چغندر بهاره داشت و
با این شــرایط این واحد صنعتی حدود  ۲۴۰روز
کاری را برای خود ثبت کرد .
به گفته وی پیش از این مدت میانگین فعالیت
این واحد صنعتی در سال حدود  ۹۰روز بود.
مدیرعامــل شــرکت تولیــدی قندشــیروان
اظهارداشت  :درحال حاضر در این واحد صنعتی

روزانــه دو هزار و  ۵۰۰تن چغندر به مصرف می
رســد و حدود  ۷۰۰کارگر نیــز در این کارخانه
اشتغال دارند.
طیبی اظهارداشــت  :در سال جاری تاکنون 35
هزار تن شــکر در کارخانه قند شیروان تولید شد
و حدود  15هزار تن دیگر نیز در دســت فراوری
قرار دارد.
شــرکت تولیدی قند شیروان ،قوچان و بجنورد،
فروردین  ۱۳۳۷به صورت شرکت سهامی خاص
تاسیس و در اســفند  ۱۳۷۷در سازمان بورس و
اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
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سرنوشت توافق کاهش
تولید نفت چه میشود؟

اختالف در هجدهمین نشســت اوپک
پالس و بینتیجه مانــدن چند باره این
نشســت نگرانیها را نســبت به توافق
کاهش تولید نفت بیشتر کرده است .اما
سوال مهم آن اســت که اگر  ۲۳عضو
اوپک پالس نتوانند به اجماع برســند،
سرنوشــت این توافق در ماههای آینده
چه خواهد شد.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا ،اولین
همکاری کشــورهای عضــو اوپک با ۹
تولیدکننده دیگر نفت در جریان توافقی
بود که به فریز نفتی مشهور شد.
درســت در زمانــی که ایــران برجام را
اجرا میکــرد ،قیمت نفت روندی نزولی
داشــت .این موضوع در کنار بازگشــت
نفت ایران بــه بازار بعد از رفع تحریمها
این نگرانی را ایجاد کرده بود که قیمت
نفت با کاهش بیشــتری همراه شود .آن
روزها ،قیمتها بــه زیر  ۳۰دالر در هر
بشکه رفته بود و همین موضوع نشست
اوپک در الجزایر را مهم کرد.
در آن نشســت اعضای اوپک به توافق
فریز نفتی رســیدند و ایــران نیز از آنجا
که تولید نفتش به دلیل تحریمها محدود
شده بود ،از آن توافق معاف شد.
این توافق توانست قیمت نفت را افزایش
دهــد و تجربه موفقی از همکاری اوپک
با سایر تولیدکنندگان نفت در جهان بود.
فریز نفتی؛ قربانی جنگ تولید
با این حــال ،درســت در بزنگاهی که
باید توافق عمیقتر میشــد ،عربستان و
روسیه سودای تولید سرسام آور را در سر
داشتند و این موضوع آوریل سیاه ۲۰۲۰
را رقم زد .زمانی که جهان به دلیل تولید

باال و تقاضای پایین به دلیل همهگیری
کرونا ،در نفت غرق شد.
مخازن ذخیرهسازی پر شدند و نفتکشها
وظیفه ذخیره نفت و میعانات گازی روی
آب را بر عهده گرفتند.
پر بودن مخــازن آنچنان باال گرفت که
در یک مــورد ،محموله نفت شــاخص
آمریکا بیمشــتری ماند و تولیدکننده از
آنجایی که نمیتوانست تولید را متوقف
کند ،قیمت را تا منفــی  ۳۷دالر در هر
بشکه پایین آورد .به این معنا که به ازای
هر بشــکه حاضر بود  ۳۷دالر به خریدار
بپردازد تا از شــر نفت تولیدشده نجات
پیدا کند.
مهمترین دلیل این کاهش قیمت عالوه
بر همهگیری کرونــا ،توقف توافق فریز
نفتی بود تا آنجا که عربســتان و روسیه
تولید نفت خود را از اســفند سال  ،۹۸تا
باالی  ۱۱میلیون بشکه در روز افزایش
دادند.
جنگ تولید البته دوام چندانی نداشت و
افت قیمتها باعث شد تا تولیدکنندگان
نفت دوباره بر ســر میز مذاکره برگردند.
نتیجــه آن توافق بر ســر کاهش ۹.۷
میلیــون بشــکهای نفت در بهار ســال
گذشته بود.
دستیابی توافق تاریخی کاهش تولید

توافق کاهش تولید اینگونه برنامهریزی
شده بود که اوپک پالس برای دو ماه مه
و ژوئن ســال  ۲۰۲۰روزانه  ۹.۷میلیون
بشــکه از عرضه کم کند؛ در  ۶ماه بعد
از آن ،عرضه روزانه  ۷.۷میلیون بشــکه
کاهــش مییابد و طــی  ۱۶ماه پس از
آن ،یعنی از ابتدای سال  ۲۰۲۱تا آوریل

 ۲۰۲۲نیز روزانه  ۵.۷میلیون بشــکه از
عرضه نفت کاسته خواهد شد.
این توافق اولیه توانســت طالی سیاه را
از قیمتهای زیر  ۲۰دالر در هر بشــکه
نجات دهد و اکنــون به میانه کانال ۷۰
دالر در هر بشکه برساند.
نکتــه مهم امــا همراهی کشــورها در
پیشبرد این توافق بود تا آنجا که در اغلب
ماههایــی که این توافق اجرا میشــود،
پایبندی به ســهمیههای تعیین شــده
باالی  ۱۰۰درصد بود و حتی عربســتان
در اقدامــی ،به صــورت داوطلبانه ،یک
میلیون بشــکه از نفــت تولیدی خود را
اضافه بــر توافق اوپک پــاس از بازار
خارج کرد.
همچنین اگرچه قرار بود از ابتدای سال
 ،۲۰۲۱کاهــش تولید نفت بر اســاس
توافق به  ۵.۷میلیون بشکه در روز برسد
اما نشســت  ۱۸۰اوپک پیشنهاد کرد تا
همچنان نفت بیشــتری از بــازار خارج
بماند زیرا شــرایط به دلیل عدم کنترل
کرونا در جهان همچنان شکننده بود.
سوم دســامبر  ۱۳( ۲۰۲۰آذرماه )۱۳۹۹
اوپک مستقیم وارد مذاکره با کشورهای
غیراوپکی شد و در نهایت در دوازدهمین
نشســت وزیران نفت و انــرژی اوپک
پالس بر ســر افزایش تولید روزانه ۵۰۰
هزار بشــکهای برای ژانویه سال ۲۰۲۱
میالدی به اجماع رســیدند و مقرر شد
مقدار کاهش تولیــد از روزانه  ۷میلیون
و  ۷۰۰هزار بشــکه به  ۷میلیون و ۲۰۰
هزار بشــکه به جــای  ۵میلیون و ۷۰۰
هزار بشکه در روز برسد.
این اقدام تا حد زیادی آرامش خاطر را به

معامالت نفت بازگرداند و زمینه را برای
رشد قیمتها فراهم کرد.
برای ماههای بعد هم اگرچه باید ســطح
کاهش تولید  ۵.۷میلیون بشــکه حفظ
میشــد اما در عمل  ۲۳کشــور عضو
اوپــک پالس نفت کمتــری روانه بازار
کردند .ایــن کشــورها در دوازدهمین
نشســت اوپک پالس تصمیم گرفتند تا
برای تعیین مقدار تســهیل کاهش تولید
(افزایش تولید) در ماههای آینده ،هر ماه
بر اساس شــرایط بازارهای جهانی نفت
نشست برگزار کنند.
نشست بیسرانجام هجدهم

در نهایــت  ۲۳کشــور عضو ســازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) و
متحدانــش (ائتالف اوپــک پالس) بر
تداوم افزایــش تدریجی تولید که مقدار
کاهش تولید اعضای اوپک پالس را در
ماه مه (اردیبهشت)  ۲۰۲۱به  ۶میلیون
و  ،۵۵۰در ماه ژوئن (خرداد) امسال به ۶
میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه و در ماه ژوئیه
(تیر) ســال جاری میالی به  ۵میلیون و
 ۷۵۰هزار بشکه میرساند ،تأکید کردند.
از آنجا کــه بعد از شــکلگیری اوپک
پالس اغلب تصمیمهــا درباره میزان و
ســهمیه تولید نفت به جای نشستهای
اوپک در جلســات اوپک پالس گرفته
میشــود ،نشست  ۱۸۱اوپک نیز تنها به
ارائه گزارشهای مالی و اداری گذشــت
و تصمیمگیری در مورد مســایل فنی و
وضعیت تولید نفت به نشســت هجدهم
اوپک پالس موکول شد.
نشســتی که قــرار بود بــه فاصله چند
ساعت بعد از اتمام نشست اوپک برگزار

بازار ارمنستان ،فرصتی ویژه برای بنگاههای کوچک ایرانی
معــاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفــت :بازار
ارمنســتان فرصتی ویــژه برای بنگاههــای کوچک
و متوســط ایرانــی بهویژه در عرصــه صنایع غذایی،
لوازمخانگی و خشکبار است.
علی رســولیان با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری
بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
و مرکز حمایت از سرمایهگذاری جمهوری ارمنستان در
هفته جاری ،افزود :ارمنســتان جزو کشورهای اتحادیه
اوراســیا است که میتواند به عنوان مسیر حمل و نقل
کاالهای ایرانی به روسیه و با توجه به تحریمها ،حتی
به کشورهای اروپایی مد نظر قرار گیرد.
وی بــا تاکید بر لزوم اســتفاده از ایــن فرصت ،بیان
داشــت :از این مسیر میتوان به صادرات کاال ،عرضه
فناوریهــا و همچنین ماشــینآالت و خدمات فنی و
مهندسی پرداخت.
مدیرعامــل ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای
صنعتی ایران با اشــاره به ســفر ســال گذشته خود
به این کشــور و دیدار بــا وزیر بازرگانی ارمنســتان،
خاطرنشــانکرد :در آن دیدار در خصوص مکانیابی،
طراحی و ساخت شهرکهای صنعتی در این کشور از
سوی این سازمان اعالم آمادگی شد.
وی به تجربه مشــابه ساخت شهرک صنعتی از سوی
ایرانیها در هرات افغانستان در سالهای گذشته اشاره
کرد و ادامهداد :این مهم سبب شد تا سرمایهگذاری در
این منطقه افغانســتان بهطور عمده مبتنی بر فناوری
ایرانی باشد و نقش خوبی در توسعه صادرات کشورمان
داشته باشد.
رســولیان همچنین به برگزاری نخســتین نمایشگاه
توانمندیهای تولیدی و صنعتــی ایران در ایروان در
حدود دو ماه گذشــته اشــاره کرد که بــا حضور قوی
شرکتهای ایرانی همراه شد و گفت :در آن نمایشگاه،
تفاهمنامهای برای توســعه تبادالت تجاری ،توســعه

همکاری صنایع کوچک و اعالم نیازمندیهای صنعتی
از ســوی طرف ارمنی تفاهم شد که در هفته جاری به
امضا رسید.
وی تاکیــد کرد :صنعت ارمنســتان بهشــدت نیازمند
صنعت کشورمان اســت و میتوان از این مسیر منافع
خوبی برای کشور تعریف کرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :باید از
فرصتها به موقع استفاده کرد زیرا در صورت استفاده
نکردن به موقع از فرصتها ،ســایر کشــورها و رقبا
جایگزین ما در این کشور همسایه خواهند شد.
وی ابراز امیدواریکرد:بتوان شــرایط را برای حضور
شرکتهای ایرانی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط
که توان رقابت دارند در بازار این کشــور فراهم کرد تا
ضمن کســب بازار و حضوری دائمی در ارمنستان ،به
سایر بازارهای جهانی از طریق این کشور ورود کرد.
لزوم ارتقای کیفی و استاندارد کاالهای ایرانی
در این زمینه ،حسن مرتجی برگزارکننده نمایشگاههای
بینالمللی در کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا و CIS
به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت :امســال از نخســتین
نمایشگاه بینالمللی ایران در ارمنستان که حدود یک
ماه و نیم پیش برگزار شــده بود ،اســتقبال خوبی شد
و عالوه بر مســووالن اقتصادی این کشور ،اتاقهای
بازرگانی ارمنســتان ،ایروان و ســایر استانهای این
کشور ،اتحادیه تجاری -صنعتی و همچنین سندیکای
کارآفرینان و صاحبان صنایع این کشــور در آن حضور
یافتند.
وی که یکی از برگزارکنندگان نمایشــگاه محصوالت
ایرانی در ارمنســتان بود ،بیانداشــت :تجارت ایران
و ارمنســتان از حدود  ۸۰میلیون دالر در ســالهای
گذشــته ،اکنون به حدود  ۵۰۰میلیــون دالر افزایش
یافتــه و توانایی دارد تا در رتبــه باالتری از تجارت با
روسیه قرار بگیرد.

مرتجــی ،محصــوالت صنعــت ســاختمان از جمله
ســیمان ،آجر ،سنگ ،کاشی ،سرامیک ،درب و پنجره،
باالبر و آسانســور ،همچنیــن محصوالت و تجهیزات
کشاورزی و مواد غذایی ،لوازم و تجهیزات نرمافزاری
و ســختافزاری پزشــکی ،لوازمخانگــی و پنلهای
خورشــیدی را از جمله محصوالت ایرانی برشمرد که
میتوانند بازار خوبی در ارمنســتان برای خود دست و
پا کنند.
وی با اشــاره به اینکــه تعرفه تجاری ارمنســتان با
کشورهایی مانند کانادا چهار درصد است ،اظهار داشت:
میتوان از این شــرایط بــرای عرضه کاالهای ایرانی
به دیگر کشــورها و حضور در بازار آمریکای شــمالی
بهره برد.
این فعال اقتصادی ،مناقشــه سیاســی و نظامی بین
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان را یادآور شد که در
پی آن واردات حدود  ۲هــزار و  ۲۵۰قلم از کاالهای
ترکیهای به این کشــور تحریم شــد و گفت :هرچند
این مســاله فرصتی مناســب برای تجار ،بازرگانان و
تولیدکنندگان ایرانی اســت ،امــا ایرانیها ابتدا باید با
بهبود کیفی و کمی محصوالت و تولیدات اســتاندارد،
جایگاه خود را در تجارت جهانی محکم کنند.
به گــزار ش اتفاقیه و به نقل از ایرنا؛ پیشــتر رییس
اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت :تجارت
ایران و ارمنســتان در سالهای گذشته تا  ۵۰۰میلیون
دالر در نوسان بوده است.
هرویک یاریجانیان اظهار داشت :با راهاندازی منطقه
آزاد «مقری» در ارمنستان در جوار منطقه آزاد ارس در
ایران ،میتوان حجم مبادالت دو کشور را افزایش داد.
وی افزود :این همجواری شــرایط آزادانه تری را برای
هر دو کشور برای تســهیل مبادالت فراهم میکند و
میتواند در کمتر از یک ســال تجارت دو کشور را به
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر ارتقا دهد.

رشد  ۳۴درصدی صادرات لوازمخانگی
دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگــی ایران از صادرات
 ۵۴میلیون دالری انواع لوازمخانگی از ابتدای امسال تا
پایان اردیبهشتماه و رشد  ۳۴درصدی آن در مقایسه
با مدت مشابه پارسال خبر داد.
عباس هاشــمی افزود :عراق ،افغانســتان ،حوزه ،CIS
شــمال آفریقا و حوزه خلیجفارس ،عمده کشــورها و
مقاصــد صادراتی لوازمخانگی ایرانــی در این مدت را
تشــکیل داند.وی خاطرنشــانکرد :برخی محصوالت
ایرانــی نظیر آبگرمکن دیواری به اتحادیه اروپا ب ه ویژه
ایتالیا نیز صادر شــده است.به گزارش اتفاقیه به نقل از
ایرنا ،پیشــتر کیوان گردان مدیرکل صنایع برق ،فلزی
و لوازم خانگــی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم
کرد :پارســال  ۲۰۰میلیون دالر صادرات لوازمخانگی
محقق شد که این رقم در سال جدید  ۶۰۰میلیون دالر
هدفگذاری شده است.
مطابــق آمارها ،ســالهای گذشــته ارزش صادرات
محصوالت لوازمخانگی بهطور متوســط سالیانه ۱۷۰
میلیون دالر بوده اســت ،اما در برخی ســالها تا ۲۴۰
میلیون دالر نیز به ثبت رسیده است.
هاشــمی در ادامه دربــاره تولید کمپروســور اینورتر

لوازمخانگــی به عنوان یکــی از تجهیــزات کلیدی
توســعه این صنعت ،بیانداشــت :عالوه بر کمپروسور
لوازمخانگی برودتی ،کمپروســورهای صنعتی ،چیلرها،
کمپروســورهای کوچک برای اسپلیت یونیتها و غیره
مطرح هســتند و بر این اســاس ،صنعتــی متفاوت از
لوازمخانگی در جهان برای آن تعریف شده است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی تصریح کرد :امروز
در جهان هیچ تولیدکننــدهای در عرصه لوازمخانگی
به تولید کمپروســور ورود نمیکند ،زیرا وابســته به
مقیاس اقتصادی شــرکتها اســت.وی ادامهداد :با
توجه به نیاز ســالیانه  ۲.۵میلیون دستگاهی کشور به
کمپروسور ،تولید آن زمانی میتواند توجیه داشته باشد
که مشــارکت طرفهای خارجی در تولید و همچنین
صــادرات آن نیز مد نظــر باشــد.مطابق اظهار نظر
کارشناسان ،در ســالهای گذشته بهطور متوسط ۱.۵
میلیون دســتگاه کمپروسورهای برودتی مورد استفاده
در چیلرها ،یخچالها ،سردخانهها و غیره به کشور وارد
میشد که سالیانه حدود  ۸۵تا  ۹۰میلیون دالر صرف
آن میشــود.این در حالی است که نزدیک به سه دهه
پیش کارخانه کمپروسورسازی با همکاری ایتالیاییها

در شیراز آغاز بهکار کرد و ظرفیت در نظر گرفته شده
برای آن سالیانه یک میلیون دستگاه بود ،اما در عمل
کمتر از  ۴۰هزار دســتگاه تولید کرد.همچنین بعدها
کارخانه مشــابه دیگری در استان قزوین ایجاد شد و
هرچنــد در مجموع بیــش از  ۱۵۰میلیون دالر برای
راهاندازی این کارخانهها سرمایهگذاری شد ،اما به دلیل
در نظر گرفته نشدن ظرفیتهای اقتصادی ،در مجموع
با کمتر از نیم میلیون دســتگاه تولید ،تعطیل شــدند.
هاشــمی در این زمینه تصریحکرد :این در حالی است
که کارخانه مشابهی در کشــور چین با ظرفیت تولید
سالیانه  ۳۸میلیون دستگاه کمپروسور برودتی ،نیازهای
بخش بزرگی از کشــورهای جهان را پوشش میدهد،
بر این اساس در نظر گرفتن مقیاس اقتصادی در تولید
بسیار مهم اســت.به گزارش ایرنا ،سال گذشته بیش
از  ۱۵میلیون دستگاه لوازمخانگی در کشور تولید شد
که این میزان تولید در مقایســه با ســال  ۹۸رشد ۷۸
درصدی داشته است.
برای ســال  ،۱۴۰۰رشد تولید معقول و منطقی بین ۱۰
تا  ۱۵درصدی از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای صنعت لوازمخانگی در نظر گرفته شده است.

شود اما اختالفات در جلسه کارشناسی و
مخالفت امــارات ،نتیجهگیری را به روز
بعد رسید.
 ۱۱تیر نیز اگرچه دوباره وزرای نفت ۲۳
کشور عضو اوپک پالس جلسه هجدهم
را به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز کردند
اما این جلســه نیز بینتیجه ماند و قرار
شــد مذاکرات در  ۱۴تیرمــاه ادامه پیدا
کند.
جلسه روز دوشنبه نیز بدون آنکه وزرای
نفت پشــت میزهای خود حاضر شــوند
تمام شــد و «محمد بارکیندو» دبیرکل
اوپک با چهرهای که نشان از نارضایتی
داشت ،اعالم کرد که زمان جلسه بعدی،
متعاقبا اعالم خواهد شد.
ایــن در حالی بود که کشــورهای عضو
اوپــک پــاس قــرار بود در نشســت
هجدهم خود ،در خصوص تولید نفت در
ماههــای آینده و همچنین تمدید اجرای
توافق کاهش تولید از آوریل (فروردین)
سال  ۲۰۲۲به دسامبر (آذر) همان سال

تصمیمگیری کنند.
مخالفت امارات اما بر ســر مبنای تولید
نفت باعث شد تا این تصمیم که باید به
اجماع  ۲۳کشور میرسید ،گرفته نشود.
امارات معتقد اســت در ابتــدای اجرای
توافق در فروردین ســال گذشته ،مبنای
تولید این کشور پایین در نظر گرفته شده
و باید از  ۳.۱میلیون بشکه در روز به ۳.۸
میلیون بشکه افزایش پیدا کند.
توافق ادامه پیدا میکند؟

امــا ســوال اساســی این اســت که با
بینتیجهمانــدن جلســه اوپک پالس،
سرنوشــت توافق کاهش تولید نفت چه
میشود؟
اگرچــه همچنان برخی کشــورها مانند
عربســتان و عمان به دنبال راهی برای
برگزاری جلســه و تصمیمگیری در این
مورد هســتند اما اگر جلســهای برگزار
نشــود ،توافق کاهش تولید ،بر اســاس
همان توافق اولیه در بهار ســال گذشته
ادامه پیدا میکند.

اگرچــه همچنان برخی کشــورها مانند
عربســتان و عمان به دنبال راهی برای
برگزاری جلســه و تصمیمگیری در این
مورد هســتند اما اگر جلســهای برگزار
نشــود ،توافق کاهش تولید ،بر اســاس
همان توافق اولیه در بهار ســال گذشته
ادامه پیــدا میکند.به این معنا که از ماه
آینده میالدی (آگوســت) اعضای عضو
اوپــک پالس در مجمــوع  ۵.۷میلیون
بشــکه از تولید نفت خود را از بازار دور
نگه میدارند و این رقم تا فروردین سال
آینده ادامه خواهد داشت.
همچنین عربســتان نیز که کاهش یک
میلیــون بشــکهای خود را بــه صورت
داوطلبانه انجام داده بود و به تدریج این
میزان تولید را به بازار اضافه میکرد ،این
کاهش داوطلبانه را به صفر میرساند.
این در شرایطی است که همچنان آینده
روشــنی برای کنترل ویروس کرونا در
جهان وجود ندارد و هر روز ســویههای
جدید این ویروس شناسایی میشود.

همچنین با به نتیجه رســیدن مذاکرات
در وین برای احیــای برجام ،باید منتظر
ورود نفت ایران به بازارهای جهانی بود.
ایران بعد از اجرای برجام صادرات نفت
خــود را تــا  ۲.۵میلیون بشــکه در روز
رســانده بود و اگر تحریمهــا با احیای
برجام رفع شــود ،در تالش اســت تا در
زمانی انــدک دوباره صــادرات خود را
افزایش دهد.
این دو موضوع در کنار عدم اجماع اوپک
پالس ،میتواند در ماههای آینده باعث
تضعیف قیمت نفت شود.
با این حال برخالف انتظارها ،قیمت نفت
در روزهای گذشــته با افت شدید همراه
نشــد و نفت برنت در حدود  ۷۵دالر در
هر بشکه ثابت ماند.
بایــد منتظر بود و دید که آیا جبر عرضه
و تقاضا و دســت نامرئی بازار میتواند
دوباره  ۲۳عضو اوپک پالس را بر ســر
میز مذاکره بــرای مدیریت قیمتها در
بازار نفت بنشاند؟

پرداخت  ۱۹هزار میلیارد ریال خسارت توسط صندوق
خسارت بدنی در سال ۹۹

مدیرعامـل صنـدوق تامیـن خسـارتهای بدنـی
گفـت :در سـال گذشـته حـدود  ۱۹هـزار و ۳۰۰
میلیـارد ریـال خسـارت بـه  ۲۳هـزار و  ۲۵نفـر
پرداخـت شـد.
مجیـد بهزادپـور در خصوص عملکـرد این صندوق
در سـال  ،۱۳۹۹اظهار داشـت :سـال گذشـته منابع
صنـدوق از لحـاظ ورودی  ۴۸هـزار و  ۸۰۰میلیارد
ریـال بـوده که در مقایسـه با سـال قبـل از آن ۴۰
درصد رشـد داشت.
وی افـزود :مصـارف صنـدوق عمدتـا مربـوط بـه
بحث پرداخت خسارتهاسـت و طی سـال گذشـته
حـدود  ۱۹هـزار و  ۳۰۰میلیـارد ریـال خسـارت به
زیاندیـدگان واریز شـد.
مدیرعامـل صنـدوق گفـت :کل زیـان دیـدگان ما
در سـال  ۹۹حـدود  ۲۳هـزار و  ۲۵نفـر بودنـد کـه
شـامل  ۱۷هـزار و  ۱۹۵مـورد جرحـی و  ۶هزار و
 ۱۱۰نفـر فوتـی بود.
وی افـزود :عملکـرد موضـوع مـاده  ۵۵۱قانون در
بحـث مابه التفـاوت دیات زن و مـرد ۵۷۴ ،میلیارد
ریـال بـوده اسـت و هزینـه خسـارت جـزء الـف
تبصـره  ۱۱کـه کمـک بـه ردیـف دیـه محکومین
معسـر دادگسـتری اسـت ،مبلغ  ۲۰۰میلیـارد ریال
و هزینـه خسـارت جزء ب تبصـره  ۱۱قانون بودجه
کـه جبـران تعهد زندانیانی اسـت که مشـمول مفاد
قانـون بودهانـد لیکن قبـل از تاریـخ تصویب قانون
بـه زنـدان افتـاده انـد و توسـط سـتاد دیـه معرفی
میشـوند  ۱۶۵میلیـارد ریال اسـت.
به گفته بهزادپور سـال گذشـته مجموعـا حدود ۲۳
هـزار و  ۲۵نفـر زیاندیـده پرونـده تشـکیل دادنـد
کـه در مقایسـه بـا سـال  ۹۸کـه برابـر  ۲۲هـزار و
 ۹۰۰زیان دیده بود رشـد  ۱.۳درصد داشـته اسـت.
وی اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه اینکـه آزادکـردن
زندانیـان و پیشـگیری از زندانـی شـدن افـراد
مشـمول قانـون شـخص ثالث جزو وظایف ماسـت
طی سـال گذشـته هفت هـزار و  ۳۹۲نفـر از زندان
آزاد یـا از زندانی شـدن آنها جلوگیری شـده اسـت.
روانسازی و هوشمندسازی فعالیتها
وی بـا اشـاره بـه اینکه در سـال جاری سـه محور
اصلـی بـرای برنامههـای خـود پیشبینـی کردیم،
گفـت :نخسـتین برنامـه صنـدوق ایـن اسـت کـه
خدمـات ارائـه شـده بـه مـردم در پروسـه زمانـی
کوتاهـی انجـام شـود و زیان دیـدگان در مسـیر با
کمتریـن پیچیدگـی مواجه شـوند.
بهزادپـور اظهـار داشـت :فراینـد و زمـان صـرف
شـده از وقـوع حادثـه تـا آخریـن مرحلـه (پرداخت
خسـارت) بسـیار طوالنی اسـت کـه در مسـیر این
فرآیند ،دسـتگاهها و سـازمانهای متعـددی حضور
دارنـد .گاهـی تا دو سـال زمان صرف میشـود ،در
حالـی کـه از زمـان تشـکیل پرونده در صنـدوق تا
پرداخت خسـارت کمتر از  ۳۵روز صرف می شـود.
وی ادامـه داد :بـرای کاهـش ایـن زمان ،شـورایی
بـرای کاهـش مـدت زمـان رسـیدگی بـه پرونـده
ضمـن رعایـت قانون تشـکیل شـد.

مدیرعامـل صنـدوق تامیـن خسـارتهای بدنـی
بیـان کـرد :در گذشـته تمـام پروندههـا در صندوق
پـس از صـدور رای مرجـع قضایـی قابـل پرداخت
بـود و بـا بررسـی انجـام گرفتـه به ایـن جمعبندی
رسـیدیم کـه مطابـق قانـون برخـی از مـوارد بـه
دادگاه ارجـاع نشـود و در صورت تکمیل مسـتندات
و عـدم ظـن تبانـی ،پرداخت خسـارت انجام شـود.
وی گفـت :در اولیـن گام نزدیـک بـه پنـج هـزار
پرونـده از حـدود  ۲۳هزار پرونده سـاالنه مشـمول
ایـن تصمیـم میشـوند و کل زمـان رسـیدگی بـه
کمتـر از سـه مـاه خواهد رسـید.
مدیرعامـل صنـدوق تاکید کرد :یکـی از محورهای
جـدی صنـدوق سادهسـازی ،روان سـازی و
هوشمندسـازی فعالیتهاسـت کـه بتوانیـم خدمات
را سـریعتر و دقیقتـر ارائـه دهیـم و در ایـن زمینه
دیجیتـال کـردن فرآیندهـا در دسـتور قـرار دارد.
وی گفـت :مابه التفـاوت تعهدات ناشـی از افزایش
نـرخ دیـه بـر عهده صنـدوق اسـت و مطابـق ماده
 ۱۳انجـام میشـود کـه نیـاز بـه سـامانه داشـت و
ایـن سـامانه امسـال طراحـی شـد .این سـامانه به
بیمـه مرکزی ارائه شـد تـا با ابالغ به شـرکتهای
بیمـه ،بخـش عمـدهای از مشـکالت زیاندیدگان
را در ایـن موضـوع حـل کنـد و سـرعت کارهـا را
افزایـش دهد.
بهزادپـور افـزود :امسـال در برابـر رشـد ۴۵.۵
درصـدی دیـه ،حـق بیمـه  ۳۵درصد رشـد داشـت
بنابرایـن بـا توجه بـه ضریب بـاالی  ۱۰۰درصدی
بیمههـای شـخص ثالث ،مابـه التفـاوت را صندوق
پرداخـت میکنـد و ایـن موضوع برای اولین سـال
اسـت کـه تفـاوت تعهـدات قـرارداد بیمـه در نـرخ
دیـات بسـیار معنـی دار شـده اسـت به طـوری که
بـرای ماههـای عـادی حـدود  ۴۰میلیـون تومـان
و ماههـای حـرام (ذیالقعـده ،ذیالحجـه ،محرم و
رجـب)  ۲۰۰میلیـون تومـان می رسـد کـه برعهده
صندوق گذاشـته شـده اسـت.
وی گفـت :محـور سـوم برنامههـا اصلاح و
بهسـازی سـاختار و نظـام اداری صنـدوق اسـت و
بـا توجـه بـه اینکه صنـدوق یـک نهاد مالی اسـت
نیاز به چابکسـازی و شـفافیت عملیات دارد و کار
جـدی مـا این اسـت که عملیـات را مکانیـزه کنیم
و سیسـتمهای هوشـمند را توسـعه دهیـم.
مدیرعامـل صنـدوق اضافـه کـرد :تلاش داریم با
امکانـات موجـود صندوق ،شـعب خود را گسـترش
دهیـم و در نظـر داریـم در همـه اسـتانها امـکان
دسترسـی بـه خدمـات این صنـدوق را بـرای زیان
دیـدگان فراهـم آوریم.
رشـد  ۳۵درصـدی پرداخـت خسـارت در  ۳ماهـه
سـال ۱۴۰۰
بهزادپـور بیـان کرد :سـال گذشـته به دلیل شـیوع
بیمـاری کرونـا تعـداد پروندههـای تشـکیل شـده
حـوادث رانندگـی نسـبت بـه سـه ماهـه امسـال
کمتـر بـوده اسـت امـا بدلیـل افزایش میـزان نرخ
حـوادث رانندگـی پیـش بینـی میشـود بـه مـرور

زمـان مراجعـه زیـان دیدگان بـه صنـدوق افزایش
یا بد .
وی افزود :در سـه ماهه نخسـت سـال  ۹۹و ۱۴۰۰
بـه ترتیـب یـک هـزار و  ۷۸۸و یـک هـزار و ۸۳۶
پرونده تشـکیل شـد .در سال گذشـته دو هزار و ۴۱
نفـر و امسـال یـک هـزار و  ۸۶۳نفـر تعداد آسـیب
دیـدگان ایـن پروندهها هسـتند.
مدیرعامـل صنـدوق خسـارتهای بدنـی افـزود:
مبلـغ خسـارت پرداختـی سـه ماهـه ابتـدای سـال
 ۹۹برابـر یـک هـزار و  ۴۸۳میلیـارد ریـال بـوده و
امسـال دو هـزار و هفت میلیارد ریال پرداخت شـد
کـه از لحـاظ مبلـغ خسـارت  ۳۵درصـد رشـد و از
لحـاظ تعـداد زیـان دیـدگان  ۸درصـد رشـد منفی
داشـته است.
وی در خصـوص پرداخـت خسـارت براسـاس ماده
 ۳۲گفـت :ایـن مـاده در حقیقـت شـامل مـواردی
اسـت کـه بـه هـر ترتیبی کـه فرد زیـان دیـده به
شـرکت بیمـه مراجعـه نکنـد ایـن شـرکت مکلـف
اسـت ظـرف زمـان پیشبینـی شـده  ۲۰روزه
پرونـده را آمـاده کنـد و مبلـغ را بـه صـورت امانت
بـه صنـدوق بسـپارد و تعهـد شـرکت را ادا کنـد.
بهزادپـور خاطر نشـان کـرد :پس از واریز خسـارت
بـه حسـاب صنـدوق ،بررسـی انجـام میشـود
و چنانچـه موضـوع مـاده  ۳۲باشـد مبلـغ در نـزد
صنـدوق نگهـداری میشـود تـا بـا مراجعـه فـرد
زیاندیـده بـه وی پرداخـت شـود.
ایـن مقـام مسـوول اظهـار داشـت :بـرای ارتبـاط
بیشـتر بـا شـرکتهای بیمـه در زمینـه مـاده ،۳۲
سـامانهای بـه ایـن نـام راهانـدازی شـده کـه در
صرفهجویـی زمـان و سـرعت عملیات بسـیار موثر
ا ست .
بهزادپـور گفـت :سـال گذشـته از لحاظ تعـداد ۱۱
هزار و  ۵۴۴نفر مشـمول ماده  ۳۲شـدند و واریزی
بـه حسـاب صنـدوق نیـز  ۱۱هـزار و  ۷۳۳میلیـارد
ریـال اسـت کـه رشـد باالیـی داشـته و از لحـاظ
مبلـغ  ۹۷درصـد و از لحاظ زیان دیـدگان نیز ۱۰۸
نفر رشـد داشـتهایم.
وی در پایـان گفـت :بـا تشـکیل میـز خدمـت در
سـایت رسـمی صنـدوق در تلاش هسـتیم تـا
کلیـه خدمـات صنـدوق را در آینـده بـه صـورت
الکترونیـک در اختیـار خدمـات گیرنـدگان صندوق
قـرار دهیـم کـه در حـال حاضـر سـه خدمـت
پیگیـری پرونـده ،تشـکیل حوالـه و ارتباطـات
مردمـی و ثبـت درخواسـتها قابل ارائه در سـایت
صنـدوق هسـتند و امیـد اسـت در آینـده سـایر
خدمـات همچـون معاضـدت حقوقـی و تشـکیل
پرونـده نیـز بـه خدمـات الکترونیـک میـز خدمـت
اضافـه شـود.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از ایرنـا« ،صنـدوق
تامیـن خسـارتهای بدنـی» بـه موجـب مـاده ۲۱
قانـون بیمـه اجبـاری خسـارت وارده بـه شـخص
ثالـث در اثر حوادث ناشـی از وسـایل نقلیـه ،برای
حمایـت از زیاندیـدگان فاقـد بیمـه تشـکیل شـد.
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میز خبر
آیتاهلل صافی گلپایگانی :اعتماد به طالبان اشتباهی جبران ناشدنی است

آیــتاهلل لطفاهلل صافی گلپایگانی از مراجع تقلید در واکنش به وقایع اخیر کشــور
افغانســتان در بیانیهای ضمن هشــدار به دولت ها و مجامع بین المللی تاکید کرد:
اعتماد به طالبان با ســابقه شرارت و آدمکشی ،اشــتباهی بزرگ و غیر قابل جبران
اســت .در این بیانیه آمده اســت :این روزها جهان شاهد حوادث بسیار وحشتناک و
تاسفآوری است که وجدان بشریت و فطرت پاک انسانها ،شرمنده از این جنایات
است .آیا میشــود گروهی خود را انسان بنامند ،اما نسبت ب ه همنوع خود این همه
جنایات مرتکب شوند؟!
این بیانیه حاکی اســت :خشونت و درندهخویی تروریستها از یک طرف و سکوت
جهانیان و دولتها و مجامع باصطالح حامی حقوق بشــر ،از ســوی دیگر ،موجب
تعجب و شــرمندگی اســت! بیانیه میافزاید :اعتماد به گروهی که سابقه شرارت و
ّ
قتل و آدمکشــی آنان بر همه جهانیان روشن است ،اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران
است! آیت اهلل صافی در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است :اینجانب بنا
بر وظیفه دینی و انســانی خود ،ب ه همه دولتها و مراکز بین المللی به ویژه سازمان
ملل و ســازمان کنفرانس اسالمی و دولت جمهوری اسالمی ایران ،هشدار میدهم
که نســبت به این وحشیگریها و شــهادت تعداد زیادی از مظلومین در افغانستان
و آواره گشــتن هزاران نفر از مردم ،اعم از زن و مرد ،پیر و جوان و کودک ،واکنش
جدی نشــان دهند تا جلوی تجاوزها گرفته شود ،ب ه یقین ،سکوت امروز آنها موجب
پشیمانی و ندامت در آینده است.
نگرانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از جمعیت استادان مجرد زن

محمد صالح هاشــمی گلپایگانی ،دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کشــور
اظهــار کرد :متولیان امر در حــوزه عفاف و حجاب و موضع گیری های گاه و بیگاه
آنها شرایط را به اینجا رسانده است.دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
گفت :در شــرایط فعلی جامعه ،حجاب شــاید اولویت نباشــد ،اما فوریت است و از
طرف مسئوالن باید به طور جدی به آن توجه شود .هاشمی گلپایگانی گفت :وقتی
آمار حجاب و رعایــت عفاف کاهش پیدا کند ،آمار ازدواج و تمایل به فرزندآوری با
کاهش شدید روبرو میشود و به جای آن نگهداری از حیواناتی چون سگ جایگزین
میشود.
وی خاطرنشان کرد :فوریت شورای شهر تهران در تصویب ورود سگها به پارکها،
نشان از نادیده گرفتن و کمرنگ شدن واقعیتهای جامعه توسط افرادی با تفکراتی
این چنینی اســت .دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد ۶۰ :درصد
از اســاتید زن که در دانشــگاه تدریس میکنند ،مجرد هســتند و تمایلی به ازدواج
و تشــکیل خانواده ندارند و بالتبع طرز تفکر این افراد بر دانشــجویان پسر و دختر
تاثیرگذار خواهد بود.
معاون سپاه زنجان :حجاب و عفاف فقط مختص بانوان نیست

معاون ســپاه اســتان زنجان ،با تاکید بر اینکه موضوع حجاب فقط مختص بانوان
نیست ،گفت :دستگاههای فرهنگی در موضوع حجاب و عفاف بیشتر پای کار بیایند.
عباس بابایی در ویژه برنامه حجاب و عفاف که به همت بســیج جامعه زنان برگزار
شد ،اظهار داشــت :برنامه حجاب و عفاف نباید محدود به یک هفته در سال باشد.
انتظار ما این اســت که دســتگاههای متولی در ســال در این موضوع مهم فعالیت
داشته باشند .وی با بیان اینکه حجاب و عفاف فقط مختص بانوان نیست و در ویژه

عکس روز

چهره چروکیده شهر بجنورد

وعده متعدد مسئولین درباره تعیین تکلیف
بافت فرسوده بجنورد این روزها چهره
چروکیده ای به مرکز خراسان شمالی
بخشیده که عالوه بر ظاهر نامناسب،
امنیت همشهریان را نیز به خطر میاندازد.
عکاس :مریم داورنیا

برنامهها نباید فقط به بانوان اشاره کرد ،گفت :در دین اسالم حجاب و عفاف هم به
آقایان و هم به بانوان اشــاره شده اســت؛ در جامعه اسالمی نیاز است که آقایان در
کنار بانوان مراقب پوشش خود باشند.
رییس سازمان تبلیغات :محرم امسال اجازه تعطیلی هیچ هیات و روضهای را
نمی دهیم

رییس ســازمان تبلیغات اسالمی گفت :سال گذشته به خاطر دالیل بهداشتی بعضی
هیاتهای مذهبی تعطیل شــد اما امسال اجازه تعطیلی هیچ هیاتی را نخواهیم داد
و جلــوی ممانعت برگزاری آیین های دینی به ویژه روضه های خانگی نیز خواهیم
ایستاد .حجت االسالم والمسلمین محمد قمی ،روز پنجشنبه در سیزدهمین همایش
مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشــور و ســومین همایــش بانوان فعال در
عرصه هیــات ها در قم افزود :ما موالیان اهل بیــت (ع) و عالقه مندان به معارف
الهی افرادی مســئولیت پذیر هستیم و اجازه نمی دهیم احکام و معارف روی زمین
بماند .رییس ســازمان تبلیغات اسالمی گفت :تعظیم شعائر حسینی(ع) تعظیم شعائر
اهلل است و در هیچ ظرف مکانی و زمانی مانند دو ماه محرم و صفر نمی شود شعائر
حســینی را گرامی داشت .قمی ادامه داد :ما بچه های هیات تکلیف گریز نیستیم و
با مسئولیت پذیری که داریم اجازه نخواهیم داد دغدغه های مقام معظم رهبری در
خصوص شعائر دینی بر زمین بماند .به گفته رییس سازمان تبلیغات اسالمی ،هیات،
روضه خانگی و ایســتگاه های صلواتی که سال گذشته تعطیل شد ،امسال با شکوه
بیشتری باید برگزار شوند.
ریاست جمهوری :پرداخت پاداش بازنشستگی  ۷۰۰میلیونی به روحانی کذب
است

روابط عمومی ریاســت جمهوری با صدور اطالعیه ای در واکنش به انتشــار ناقص
یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشســتگی رئیس جمهور اســامی ایران ،سند
منتشر شده را فاقد صحت و برداشت و تفاسیر درمورد آن را نادرست و بعضا مغرضانه
عنوان کرد .متن اطالعیه روابط عمومی ریاست جمهوری به این شرح است :در پی
انتشــار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشستگی رئیسجمهور اسالمی
ایران و ارائه و برداشتهای نادرست و تفاسیر بعضا مغرضانه ،نکات زیر به استحضار
افکار عمومی میرسد .سند مالی منتشره بر خالف آنچه ادعا شده ،مربوط به پاداش
بازنشســتگی رئیسجمهور نیســت ،بلکه مربوط به انتقال پرونده ایشان از صندوق
تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری است.
الزم به ذکر اســت که کلیه بیمه شدگان میتوانند با رعایت ضوابط آیین نامه نحوه
تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و ســوابق بیمهای بین صندوق های بیمهای،
نسبت به تغییر صندوق بیمهای خود اقدام کنند .روشن است که نه تنها رقم ادعایی
 ۷۰۰میلیون تومان که اساســا پرداخت پاداش بازنشستگی به رئیسجمهور محترم
طی سند مالی منتشــر شده ،فاقد صحت است و از رسانههایی که به انتشار و بسط
این شــایعه در فضای عمومی کشــور پرداختند ،انتظار میرود ،هر چه سریعتر این
اشتباه را تصحیح کنند.
همتی با کنایه جواب جهانگیری را داد

عبدالناصــر همتی ،رییس کل ســابق بانک مرکزی و کاندیدای انتخابات ریاســت
جمهوری  ۱۴۰۰در مطلبی به اظهارات اخیر اســحاق جهانگیری ،معاون اول رییس

جمهور پاسخ داد .همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود در پاسخ به صحبتهای
معاون اول رئیس جمهور نوشــت :معاون رئیس جمهور روز گذشــته در سخنانی در
بانک مرکزی ،علت کنار گذاشتن اینجانب از ریاست بانک مرکزی را به خاطر آنچه
اشتغال بنده به کار دیگر بود ،اعالم کردند و گفتند :امروز حجم ذخایر اسکناس ارزی
اسکناس و طالی بانک مرکزی در تاریخ بیسابقه است .هر چند بنای پاسخگویی
را نداشــتم ،ولی برای ثبت در حافظــه تاریخی مردم و اصالح امور در آینده ،مجبور
به توضیحاتی در خصوص این بخش از اظهارات جناب آقای جهانگیری هستم؛
 )۱اینجانــب در ایام انتخابات به کار دیگری مشــغول نشــدم ،بلکه همانند رئیس
محترم قوه قضائیه در رقابت انتخاباتی شرکت کردم و برای مدتی کمتر از یک ماه و
براساس ماده  ۱۹قانون پولی و بانکی کشور تمام اختیارات رئیس کل را طی حکمی
به قائم مقام تفویض کردم و فلذا هیچ مشکلی در اداره بانک نبود .مانند سال  ۹۶که
جنابعالی معاون اول بودید و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید ،مگر اینکه
به نظر شما مسئولیت بانک مرکزی مهمتر از معاونت اولی باشد که امری جداست.
 )۲بنده قصد ورود به دالیل برکناری رئیس کل بانک مرکزی را ندارم؛ اما بایســتی
منوط به تحقق شــرایط مقرر در مصوبه سال  ۱۳۹۳مجمع تشخیص مصلحت نظام
صورت میگرفت که متاســفانه این اقدام بدون طی شــدن فرآینــد قانونی آن در
دولت ،صورت گرفت .ســنگ بنای استقالل بانک مرکزی ،بسته شدن دست دولت
در برکناری رئیس کل اســت که این مصوبه معطوف به آن اســت اما در مورد اخیر
مغفول ماند.
 )۳البته بجا بود ایشــان ،در این روزهای آخر ،توضیح میدادند که افتخار به داشتن
بی سابقهترین ذخایر ارزی اسکناس در حال حاضر به خاطر مقاومت چه کسی و در
مقابله با دستورهای چه کسانی تحقق یافت؟
مینو محرز گره مساله واکسن برکت را باز کرد

مینو محرز از انحالل کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا توســط وزیر بهداشت
در حدود دو ماه قبل خبر داد و گفت :برایم جای ســوال اســت چرا وقتی ما وظیفه
ســنگین تولید واکسن ایرانی را به سرانجام رسانده ایم ،برخی افراد این چنین درباره
آن حاشیه ایجاد می کنند .بهتر است از ایجاد حاشیه درباره واکسن های ایرانی دست
برداریم و مردم را بیش از این نگران نکنیم .مینو محرز درباره حواشــی ایجادشــده
پیرامون خط تولید واکســن برکت توضیح داد :به هیچ وجه یک میلیون و  200هزار
ُدز واکسن برکت در خط تولید از بین نرفته است و علت تاخیر در تولید واکسن برکت
نیز این اســت که چون ما چند هفته نتوانستیم برخی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید
واکسن ها را از کشورهای اروپایی به علت تحریم های آمریکا وارد کنیم ،وگرنه هیچ
واکسنی در خط تولید واکسن برکت از بین نرفت و دور ریخته نشد.
کوثری :مجلس باید بر دولت رئیسی نظارت کند نه در پشت پرده زدوبند!

محمد اســماعیل کوثری چهره سیاســی اصولگرا بر این باور است که رئیسی یک
شــبه نمی تواند همه مشکالت کشــور را حل کند .باالخره در ابتدا ،همه باید بیایند
و به ترمیم مشــکالت کشور بپردازند .کوثری میگوید :هم مطالبه گری است چون
باالخره یکی از وظایف اصلی مجلس این اســت که حتمــا آن نظارتش را دقیق و
جامــع و کامل انجام دهد نه اینکه به عنــوان نظارت به آنجا برود اما خدایی نکرده
در پشــتپرده زد و بندی انجام دهد ،آن که دیگر نظارت نمی شــود .حتی خارج از

مجلس ،فرق نمی کند باالخره نظارت از مســئول باالتر بر پایین باید طوری انجام
شود که آن کسی که مسئولیت دارد ،بداند از باال کامال دارد نظارت و دائم نگاه می
شود و اینگونه شود که کارش را خوب انجام دهد ،نه اینکه موقعی که مسئول باالتر
می خواهد بیاید یک ظاهرســازی کند اما زمانی که مســئول باالتر حضور ندارد به
شکلی دیگر کوتاهی کند.
علت انفجار شب گذشته در غرب تهران اعالم شد

ملکی ،ســخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران گفت :انفجار شب گذشته در غرب
تهران محله شــهران جنوبی ،بر اثر نشت گاز شــهری بود .ملکی گفت :انفجار در
محله شــهران خیابان قدس رخ داد .این انفجار به دلیل نشت گاز در طبقه دوم یک
ساختمان تجاری  ،اداری و مسکونی رخ داد.
سایت وزارت دفاع روسیه هک شد

حمله منع ســرویس ،نوعی حمله سایبری است که در آن هکرها تالش میکنند با
حجــم غیرمعمول ترافیک داده به یک شــبکه هجوم ببرند تــا آن را فلج کنند و از
دسترس خارج کنند.
به گزارش فارس ،وزارت دفاع روســیه اعالم کرد سایت این وزارتخانه هدف حمله
منع ســرویس از خارج از این کشور قرار گرفته ،اما در حال حاضر به عملکرد عادی
خود بازگشته است.
بر اســاس اعالم این وزارتخانه ،این حمله حدود ســاعت  ۱۰صبح امروز (به وقت
محلی) رخ داد و دسترسی برخی از کاربران را با مشکل مواجه کرد ،اما به زیرساخت
فناوری اطالعات سایت وزارت دفاع روسیه آسیبی وارد نشد.
به گزارش خبرگزاری روســی «اسپوتنیک» ،این وزارتخانه افزود پایگاه اینترنتی آن
بعد از حدود دو ساعت ،ساعت  ۱۲و  ۵۵دقیقه ،فعالیت عادی خود را از سر گرفت.
طبق این گزارش ،اداره امنیت این وزارتخانه در حال حاضر در تالش برای بررســی
هر گونه اثر سوء این حمله است.
خبرگــزاری رویترز هم به نقل از خبرگزاری دولتی «تاس» روســیه گزارش داد در
پی این حمله ،سایت وزارت دفاع روســیه امروز (جمعه) از دسترس خارج شد.حمله
منع ســرویس ،نوعی حمله سایبری است که در آن هکرها تالش میکنند با حجم
غیرمعمول ترافیک داده به یک شــبکه هجوم ببرند تا آن را فلج کنند و از دسترس
خارج کنند.در گزارش وزارت دفاع روسیه به جز ذکر این که منبع حمله خارجی بوده،
به طرف مشخصی اشاره نشده است.
روســیه بارها هدف اتهامزنی آمریکا در خصوص انجام حمالت سایبری قرار گرفته،
این در حالی اســت که این کشور بارها اعالم کرده خودش نیز هدف چنین حمالتی
بوده و از آمریکا خواسته برای مقابله با این حمالت با یکدیگر همکاری کنند ،اما به
گفته مسکو ،واشنگتن این درخواستها را بیجواب گذاشته است.
کوچکزاده :زنان ورزشکار الگوی دختران قمهکش هستند

«مهدی کوچکزاده» نماینده ســابق و جنجالی مجلس شورای اسالمی به ماجرای
درگیری دختران در اصفهان واکنشــی کنایهآمیز نشان داد .او با انتشار تصاویری از
چند بانوی ورزشــکار نوشــت :دختری که این الگوها برایش ساخته شوند ،چرا قمه
کشی نکند؟
منبع :تابناک

