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انتخابات در مسیر طبیعی
کورش الماسی

انبوهــی از نقدهــای گوناگون از ســوی فعاالن 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، ملی و ... 
نســبت به فرایند مدیریت انتخابات مطرح شــده 
اســت. بیشــتر نقدها حاکی از ناخشنودی بخش 
وســیعی از نخبــگان و شــهروندان، دارد. با این 
وجود شــاید یک نکته )که نگارنده در یادداشــت 
های متعدد در چند ســال اخیر بر آن تاکید کرده( 
بنیادی، کاربردی، مهــم و مثبت در مدیریت این 
دوره انتخابات وجود داشته باشد. اینکه برای اولین 
بار در تاریخ جمهوری اسالمی نهادهای باالدستی 
بر سر یک دوراهی اجتناب ناپذیر شکسپیری قرار 

خواهندگرفت.
برخی در راســتای حمایــت از مدیریت انتخابات، 
بحــث مدیریت چینی را مطرح مــی کنند. اما به 
این نکته که صاحب منصبان چینی وطن پرستانی 
هستند که برخالف صاحب منصبان در کشورهای 
عقب ماند، واالترین هدف سیاســی خود را تحقق 
منافــع ملی و نه منافع جناحی می دانند، توجه ای 

ندارند.
از نظــر منافع ملی، عملکرد نهادهای باالدســتی 
انتخابات که توســط شــورای  پیرامون مدیریت 
نگهبان اجرایی شد، بســیار کاربردی است. یقینا 
بســیاری مخالف ایــن نکته خواهند بــود اما اگر 
باور داشته باشــیم که روند امور اجتماعی، انسانی 
و طبیعــی از یک منطق پیروی مــی کنند، آنگاه 
می توان انتظار داشت که عملکرد شورای نگهبان 

ارائه ۲ طرح
 ویژه برای حمایت 

از بورس

توان ایران برای تبدیل 
شدن به قطب تولید 

کاغذ در منطقه

میز خبر

نگاه

ادامه صفحه3

ادامه صفحه3

ادامه صفحه 2

 روایت حماسه ملت در پای صندوق های رای؛

حماسه حضور

 صفحه2

09364726696



روزنامه صبح استان خراسان شمالی
Etefaghyeh@gmail .com  : پست الکترونیک 

WWW.ETEFAGHYEH.IR

استـان22
P R O V I N C E

چهارشنبه1400/03/26 سال یازدهم - دور جدید - شماره 2299- مسلسل 2289

سرمقاله

مبنی بــر مدیریت هدفمنــد فرایند تاییــد و رد صالحیت 
کاندیداهــا، نهادهای قدرت)باال دســتی( را در مســیر یک 

دوراهی اجتناب ناپذیر قرار خواهد داد.
به بیانی بســیار کلــی و مختصر، دو راهــی اجتناب ناپذیر 
نهادهای باالدستی که به واسطه حذف نیروهای غیر همسو 
ایجاد خواهد شد، بهبود شرایط اجتماعی یا تحوالت بنیادی 

در ساختار مدیریت سیاسی است.
در هیچ مقطع تاریخی نمی توان ســاختار )نظام( سیاسی را 
یافت که توانســته باشــد برای مدت طوالنی بر گرسنگان 
تحت انواع و انبوهی از مشکالت و فشارها، حکمرانی کرده 
باشــد. حکومت ها برای بقا باید بتواننــد نیازهای ابتدایی و 
ضروری شهروندان تحت حمایت خود را تهیه و تامین کنند. 
در روند وقوع انواع پدیده ها، سازوکار منطق مانند دست غیب 
عمل می کند. به عبارتی وقوع پدیده ها )طبیعی، انســانی و 
اجتماعی( و روند عملکرد سیاســی باید از سازوکار منطقی 
پیــروی کند، در غیر این صورت هیــچ پدیده و عملکردی، 
صــرف نظر از اراده هــا و توانایی ها، نه تنهــا کاربردی و 

مطلوب بلکه پایدار نخواهد بود.
نهادهای باالدستی که دارندگان اصلی قدرت هستند، برای 
اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی بر سر دو راهی )بهبود 
شرایط شهروندان یا تن دادن به تحوالت ساختاری بنیادی( 
سرنوشت ســاز قرار خواند گرفت. نکته قابــل توجه و تامل 
اینکه هیچ راه گریزی از این دو راهی وجود ندارد، و شــاید 
اجتناب ناپذیر بودن این دوراهی، نکته یا جنبه بســیار مثبت 

شرایط بعد از انتخابات پیش رو باشد.
روند امور پدیده ها و وقایع سیاسی و اجتماعی؛ تابع اراده ها، 
اهداف، انواع ویژگی ها انســانی، امکانــات و توانایی های 
نهادها و صاحب منصبان باالدســتی نیست، بلکه روند امور 
اجتماعی و سیاســی تابع میزان تبعیت اهــداف و عملکرد 
صاحــب منصبان و سیاســت ورزان از منطق حاکم بر روند 
وقوع پدیده های )سیاســی( است. به عنوان مثال، در شرایط 
بعــد از انتخابات، اهداف و عملکرد نهادهای باالدســتی در 
عرصه های سیاست خارجه، اقتصادی، فرهنگی،دفاعی و… 
باید در مسیر منافع و امنیت ملی و نه جناحی قرار بگیرد. در 
غیر این صورت و بطور اجتناب ناپذیری باید به سرنوشــتی 
که منطق حاکم بر روند طبیعی وقوع پدیده های سیاســی و 
اجتماعی تعیین می کند، تن دهند. به عبارتی، درصورت یک 
دستی قدرت و عدم کارآمدی مدیریت کالن سیاسی، دست 
غیب منطق حاکم بر روند وقوع امور سیاســی و اجتماعی، 
صاحب منصبان باال دســتی را ملزم و محکوم به تحوالت 

بنیادی خواهد کرد.

 روایت حماسه ملت در پای صندوق های رای؛

حماسه حضور
بدون تردید انتخابــات عرصه تجلی و ظهور اراده ملی 
و مردم ســاالری درهمه دنیاست  و ملت گرانقدر ایران 
اسالمی  نیز روز گذشته با حضورهوشمندانه و انتخاب 
آگاهانه در پای صندوق های رای، ابهت، عزت، عظمت 
و اقتدار میهن اســالمی را در منظر و چشمان جهانیان 

به تصویر کشیدند.
مردم اســتان خراسان شــمالی، گنجینه فرهنگ ها و 
معرفت ها، از اقوام کرمانج، ترک و تات و ترکمن، اهل 
سنت خراسان شــمالی نیز با لبیک به پیام مقام معظم 
رهبری روز گذشــته با حضور پرشور در صف صندوق 

های رای گیری، حماسه حضورخلق کردند.
ملت بــزرگ ایران دوبــاره به صحنه آمد، تا شــکوه 
حماســه و حضور در شــعب اخــذ رأی در جای جای 
کشــورمان با مشارکت گســترده شــکل گرفته و در 
 جشــن انتخابات اشــتیاق و شورشــان را به نمایش

 بگذارند.
ماراتن ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
شورای شــهر، به ایســتگاه پایانی رســید و اکنون با 
حضور باشــکوه مردم در پای صندوق های رای، ایران 

منتظرنتایج  سیزدهمین حماسه انتخاب است.
در این دوره از انتخابات در 7 شهرستان و بیش از 800 
روســتای اســتان ، تعداد 25000 نفر به عنوان عوامل 
اجرایی و نظارت انتخابات در 1023 شعبه حضور دارند. 
همچنین 285 صندوق اخذ رای الکترونیکی در استان 

برای انتخابات شوراهای شهر تدارک دیده شده بود.
تعداد کرسی شــورای اسالمی شهر بجنورد  ۹ کرسی،  
شیروان 7،  اسفراین 7 کرسی، جاجرم و گرمه و فاروج 

و آشخانه شهر راز هم هر یک، 5 کرسی دارند.
 در این انتخابات، 128 کرسی شوراهای اسالمی در 2۴ 

شهر استان انتخاب می شوند.
7۴7 نقطه روســتایی و عشــایری هم صاحبان 2 هزار 
و 321 کرسی شــورای روستایی و عشایری را انتخاب 

می کنند.
اســتاندار، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و همه 
مسوالن و شــخصیت ها با حضور درپای صندوق ها، 

رای خود را به صندوق انداختند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در نخستین ساعت 
اخــذ رای با حضــور درنماینده ولی فقیه در خراســان 
شــمالی رای خود را به صندوق انداخت مســجد امام 
خمینی )ره( رای خود را برای سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و ششــمین دوره شورا های اسالمی 

شهر به صندوق انداخت.
حجت االسالم والمســلمین رضا نوری گفت: مردم به 
عنوان پایه های نظام یک بار دیگر حماسه خلق خواهند 
کرد و به جهانیان نشــان خواهنــد داد که همواره پای 

آرمان های نظام و انقالب ایستاده اند.
۱۷هزار رای اولی خراسان شمالی، جشن تکلیف 

سیاسی خود را برگزار کردند
به گزارش اتفاقیه، در استان خراسان شمالی، ۶72 هزار 
و ۶57 نفر واجد شــرایط رای دادن هستند که 17 هزار 

و 7۴۶ نفر آنان، رای اولی اند.
خدمت رسانی شعب سیار به کرونایی ها

بــرای اخذ رای بیماران کرونایــی و افرادی که امکان 
حضور در شــعب ثابت را ندارشتند، صندوق های سیار 

در نظر گرفته شد.
دبیر ســتاد انتخابات اســتان در گفتگو بــا خبرگزاری 
صداوسیما با اشــاره به حضور مطلوب مردم استان در 
شــعب اخذ رای از آغاز رای دهی گفت: برای اخذ رای 
بیمــاران کرونایی و افرادی که امــکان حضور در این 

شعب را ندارند، صندوق های سیار در نظر گرفته شد.
هادی رجایی نیا افزود: پس از تماس متقاضیان با ستاد 
انتخابات مســتقر در فرمانداری ها، با صندوق سیار به 

محل سکونت این افراد مراجعه شد.
نمایش  قدرت ایران در پای صندوق های رای

 اســتاندار خراســان شــمالی گفت: قدرت جمهوری 
اسالمی ایران با حضور مردم در پای صندوق های رای 

به دنیا نمایش داده خواهد شد.
محمد علی شــجاعی،  قبــل از رای دهی با حضور در 
جمــع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که رهبر انقالب 
اســالمی فرمودند این انتخابات بسیار مهم تر از سایر 
انتخابات پیشــین است، چون دشمن همه توان خود را 
به کار گرفته اســت تا مردم به پای صندوق های رای 
نیایند، اما  مردم امروز با بصیرت خود نشان خواهند داد 

که اینگونه نخواهد شد.
وی ادامه داد: امروز قدرت ایران در پای صندوق های 

رای به دنیا نمایش داده خواهد شد
اســتاندار خراسان شــمالی گفت: از سیزدهمین رییس 
جمهــور منتخب مردمی خواســتار برقــراری عدالت 

اجتماعی و مبارزه با مفاسد اجتماعی هستم.
شجاعی افزود: مردم این استان از بی عدالتی در توسعه، 
پیشــرفت و آبادانی رنج می برنــد و امیدوارم در دولت 

بعدی پیشرفتی در شان مردم استان اتفاق بیفتد.
شــجاعی گفت: مردم بار دیگر با حضور حداکثری در 
پای صندوق های رای سرنوشــت ۴ سال آینده کشور 

را رقم بزنند.
شــجاعی افزود: قدرت نظام جمهوری اسالمی عالوه 
بر خون شهدا با حضور مردم در پای صندوق های رای 

معنا پیدا می کند.
استاندار خراسان شــمالی در ساعت هفت و 30 دقیقه 
در محل مســجد انقالب شــهر بجنورد رای خود را به 

صندوق انداخت.
به دنیا ثابت می کنیم که مردم میدان هستیم

سردار ابوالقاسم چمن گفت: مردم با حضور باشکوه در 
پای صندوق های رای به دنیا می گوییم که این مردم، 

مردم میدان و امام حسین)ع( هستند.
سردار ابوالقاســم چمن، فرمانده سپاه خراسان شمالی 

پس از انداختن رای خود در صندوق شــعبه مســجد 
انقالب بجنورد با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 

رزمنده در جلوی خط مقدم است.
وی گفت: پاســدار انقالب اسالمی هستیم و از اسالم 

دفاع می کنیم.
وی همچنین بیــان کرد: مردم با رای خــود ، به دنیا 
می گوییم که این مردم، مردم میدان و امام حسین)ع( 

هستند.
وی افزود: مردم طی این ۴2 سال پای انقالب ایستاده 
انــد و با حضور در پای صندوق های  رای، حضور آنان 

به عنوان حضور در صف مدافعان حرم ثبت می شود.
مشارکت حداکثری سبب تداوم مسیر انقالب طی ۴۲ 

سال شده است
حجت االســالم اســداهلل جعفری گفت: طی ۴2 سال 
گذشــته انقالب اسالمی با مشــارکت و نقش آفرینی 
مردم توانســته مســیرش را ادامه دهد و از موانع عبور 

کند.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازعصراترک ، حجت االسالم 
اسد اهلل جعفری، رییس دادگســتری خراسان شمالی، 
پس از انداختن رای خود  در صندوق رای شعبه مسجد 

انقالب، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۴2 ســال 
گذشــته انقالب اسالمی با مشــارکت و نقش آفرینی 
مردم توانسته است که مسیرهای انقالب را ادامه دهد 

و عبور کند.
وی افزود: این در حالی اســت کــه همواره پیش روی 
این انقالب، موانع متعدد از ســوی دشمنان و استکبار 

بوجود آمده است.
وی تصریح کرد: دشمنان از اینکه ایران به کشورهای 

برتر منطقه تبدیل شود، نگران هستند.
رییس دادگستری خراسان شــمالی بابیان اینکه دوام  
جمهوریت، با حضور مــردم در پای صندوق های رای 
رقم می خورد، گفت: دشــمن تالش مــی کند که با 
تبلیغات منفی مردم را از رای دهی منع کند و یا حضور 

را کمرنگ کند.
حجت االســالم جعفری تاکید کرد: با این وجود، مردم 
والیت مدار ایران هوشــیار هستند و با حضور پر شکوه 

خود دشمنان را ناکام می گذارند.
وی خاطرنشــان کرد: دلســوزان نظام پــای صندوق 
 هــای رای مــی آیند کــه انتخابات با شــکوه برگزار

 شود.

نماینده ولی فقیه در خراســان شمالی گفت: با بیان 
اینکــه پشــتوانه مردمی جایــگاه رئیس جمهور را 
تقویت می کند، گفت: مشارکت حداکثری و پشتوانه 
باالی مردمی رابطه مســتقیمی بــا قدرت اجرایی 
رئیس جمهور منتخب در داخل و خارج کشور دارد.

به گــزارش اتفاقیه، نماینده ولی فقیه در خراســان 
شــمالی و امام جمعــه بجنــورد، حجت االســالم 
والمســلمین رضا نوری، امروز بیســت و هشــتم 
خردادمــاه در خطبه هــای نماز عبادی سیاســی 
جمعه این هفته مرکز اســتان اظهار کرد: اقدام ما 
در ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری 
و ششمین دوره شوراهای اســالمی شهر و روستا 
سرنوشــت و مدیریت چهار ســال آینده کشور را 

مشخص می کند.
وی با بیان اینکه انتخابات برای جامعه سرنوشت ساز 
بوده و شــرکت در آن هم زمان حق و تکلیف است، 
بر مشــارکت حداکثری مردم در این عرصه تأکید 
کرد و افزود: در شــب قدر سرنوشــت یک ساله ما 
رقم می خورد؛ اما در انتخابات سرنوشــت چهارساله 
مــا رقم می خــورد و امروز، روز تعیین سرنوشــت 
چهارساله کشور اســت، البته چه بسا به تعبیر رهبر 
معظم انقالب تصمیمات رئیس جمهور در ۴0 سال 

آینده ما تأثیرگذار باشد.
حجت االسالم والمســلمین نوری با اشاره به اینکه 
رئیس جمهوری  انتخــاب  و  حداکثری  مشــارکت 
بــا آرای باالی مردمی رابطه مســتقیمی با قدرت 
اجرایــی و عملکــرد وی در ســطح داخل و خارج 
کشور دارد، تصریح کرد: پشــتوانه مردمی جایگاه 

رئیس جمهور را تقویت می کند.
وی با بیــان اینکه مشــارکت بــاال در انتخابات 

می توانــد کاری کند فشــارهای بین المللی کارایی 
نداشته باشند، خاطرنشان کرد: در مقابل اگر دشمن 
ببیند مردم در صحنه نیستند فشارهای اقتصادی و 

اقدامات خصمانه خود را بیشتر می کند.
حجت االسالم والمسلمین نوری در بخش دیگری 
از ســخنان خود به تبییــن ادب و آداب انتخاباتی 
پرداخــت و گفت: از کاندیداهــا و طرفداران آن ها 
انتظــار می رود چــه قبل از انتخابــات، چه در روز 
انتخابــات و چه پــس از پایــان انتخابات و اعالم 
نتایج پایبنــد به اخــالق و آداب انتخاباتی بوده و 
به قانون تمکین کنند.رییس شــورای استانی حوزه 
علمیه خراسان شمالی افزود: کسانی که به عرصه 
انتخابــات ورود کرده انــد باید به جــد از توهین و 
تخریب پرهیز کــرده و تنها برنامه های همدیگر را 
نقد کنند تــا از این طریق فهم جامعه را در تحلیل 
سیاســت ها و برنامه ها باال ببرند.نماینده ولی فقیه 
در خراسان شــمالی خاطرنشــان کرد: همه ما در 
انتخابــات به دنبال تعییــن و انتخاب خدمتگزار به 
این مردم مؤمن و محروم و متدین هستیم؛ لذا اگر 
نیت خدمت اســت برای نیل بــه این نیت مقدس 
نمی شود از هر وسیله ای استفاده کرد.حجت االسالم 
والمســلمین نوری ادامه داد: اگــر می خواهیم به 
جایگاهی برسم و مســئولیتی پیدا کنیم که بتوانیم 
با اســتفاده از آن جایگاه، خدمتگزار مردم باشم این 
هدف مقدس جز با ابزار و وســیله و روش مقدس 
محقق نمی شود.وی اضافه کرد: گاهی اوقات برخی 
کاندیداها یا طرفداران آن ها در ســتادهای خود با 
اســتفاده از موسیقی های حرام، شام و نهار رایگان، 
وعده هــای نابجــا و ... فضای انتخاباتــی را آلوده 
می کردند که این مــوارد اگرچه در این دوره اندک 

بود؛ ولی همین تعداد اندک نیز زیاد بوده و در شأن 
نظام و مردم مسلمان ما نیست.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود 
بــا تأکید بر قانون مداری در تمامی شــئون، اظهار 
کرد: کســی که می خواهد وارد عرصه انتخابات و 
خدمــت به مردم شــود باید چه قبــل و چه بعد از 

انتخابات، قانون را معیار خود قرار دهد.
وی خاطرنشــان کــرد: بــر این اســاس باید بعد 
از انتخابــات و اعــالم نتیجه هم، همــه به نتایج 
اعالم شده تمکین کنند؛ به گونه ای که اگر نامزدی 
رأی مــی آورد دیگر نامزدها بــه او تبریک بگویند 
و اگــر می توانند بــه او کمک کنند تــا اهداف و 

برنامه های اعالم شده بهتر در جامعه پیاده شود.
حجت االســالم والمســلمین نوری گفت: از سوی 
دیگــر اگر نامزدی رأی نیاورد نباید از رأی نیاوردن 
خود ناامید شــود؛ زیرا وقتی قصــد قربت و ادای 
تکلیف باشد کسی که رأی میاورد و کسی که رأی 

نمی آورد هر دو در نزد باری تعالی مأجور هستند.
فعاالن ستادها سهم خواهی نکنند

نماینده ولی فقیه در خراســان شمالی تصریح کرد: 
افراد منتخب نیز مردم را دو دســته و تقسیم بندی 
نکننــد؛ زیــرا رئیس جمهور متعلق بــه همه مردم 
اســت و باید همه را به یک چشم ببیند و شوراهای 
اســالمی شهر و روستا نیز نماینده همه اهالی شهر 

و روستای خود محسوب می شوند.
حجت االسالم والمسلمین نوری ادامه داد: همچنین 
کسانی که در ســتادها کار می کردند، قطعًا در نزد 
خداوند مأجور هســتند و حق تعالی اجر و مزد آن ها 
را می دهد؛ اما طلبکار نباشند و دندان طمع را برای 

تصدی پست و مناصب تیز نکنند.

معاون خدمات شــهری شــهرداری بجنورد از راه اندازی 
کمپین مشــارکت با پاکبانان در نظافت شــهراز تبلیغات 
محیطی خبــرداد و گفت : درنظرداریم ازامروزشــنبه 2۹ 
خردادماه نســبت بــه جمع آوری تراکت ها ، پوســترها ، 
چتایی های نصب شــده و نظافت کلی شــهر از تبلیغات 
محیطی کاندیداهای محترم ریاســت جمهوری و شورای 
اسالمی شهراقدام می شود.شــادکام در گفتگو با خبرنگار 

مــا افزود: به منظــور ایجاد برنامه ریزی و انســجام بین 
افراد ، محل تجمع پرســنل را راس ســاعت 8 صبح روز 
شــنبه در سه راه امام علی )ع ( قراردادیم تا ازهمان مکان 
نسبت به بلوک بندی و اعزام همکاران درهمراهی با سایر 
گروههای کمکی اقدام کنیم.معاون خدمات شــهری ادامه 
داد: نظافت شــهر از سه راهی امام علی تا ایستگاه 5 آتش 
نشانی )بعد از دانشــگاه پیام نور( بعنوان مسیراصلی برای 

مشارکت کنندگان دراین کمپین تعیین شده است .گفتنی 
است دراین اقدام اداره ورزش و جوانان شهرستان ، مجمع 
ســازمان های مردم نهاد جوانان خراســان شمالی، هیات 
کوهنوردی و صعودهای ورزشــی خراسان شمالی، هیات 
ورزش های همگانی خراسان شمالی، خانه جوانان خراسان 
شــمالی و پیوند مهر بخش اترک ضمن اعالم همکاری با 

شهرداری درقالب این کمپین همکاری می کنند.

رییــس مجمــع نماینــدگان خراســان شــمالی گفــت: 
ــان  ــذ رای نش ــعب اخ ــی در ش ــای طوالن ــف ه ص
ــدار  ــر اقت ــام و مظه ــت از نظ ــت در حمای از اراده مل

ملــی اســت.
ــگار  ــا خبرن ســید محمــد پاکمهــر در گفــت و گــو ب
ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن حضــور بیانگــر ایــن اســت 
کــه مــردم از انقــالب و آرمــان هــای نظــام خســته 
نشــده انــد و ایــن مــردم هســتند کــه تبلــور حمایــت 

و پشــتیبانی از نظــام  بــر عهــده دارنــد.
ــا  ــدت ه ــه  از م ــمنان ک ــرد: دش ــح ک وی تصری
ــاس  ــال ایجــاد ی ــه دنب ــود ب ــی خ ــات منف ــا تبلیغ ب
ــارکت در  ــش مش ــرای کاه ــردم ب ــدی در م و ناامی
ــور  ــا حض ــروز ب ــا  ام ــردم م ــد و م ــات بودن انتخاب
گســترده خــود توطئــه دشــمنان را خنثــی کردنــد و 

ــان  ــام از جانش ــظ نظ ــرای حف ــه ب ــد ک ــان دادن نش
مایــه مــی گذارنــد. نایــب رییــس کمیســیون 
بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی 
اظهارداشــت : اگرچــه کــه تحریــم  مشــکالت 
ــرد،  ــاد ک ــردم ایج ــرای م ــادی را ب ــادی زی اقتص
ــام  ــای نظ ــا پ ــه ه ــی صحن ــردم در تمام ــی م ول
ــمنان را  ــای دش ــه ه ــب توطئ ــد و فری ــتاده ان ایس
ــام  ــرد: پی ــه ک ــر اضاف ــر پاکمه ــد خورد.دکت نخواهن
ــد،  ــد بدانن ــن حضــورآن اســت کــه  دشــمنان بای ای
تحریــم و شــهادت دانشــمندان هســته ای  و ایجــاد 
مانــع پیشــروی توســعه و چیشــرفت نظــام جمهوری 
ــران  ــا ایــن ای ــه ب ــرای مقابل اســالمی راه درســتی ب
نیســت و تنهــا راه کنــار آمدن بــا جمهوری اســالمی 

ــت. ــام اس ــرد نظ ــوژی و ریک ــو ل ــد ایدئ تایی

ــران  ــوری اســالمی ای ــرد : جمه ــان ک وی خاطرنش
همــواره نشــان داد کــه در عرصــه بیــن المللــی بــه 
دنبــال تعامــل بــا تمــام کشــورهای جهــان بــه جــز 
رژیــم غاصــب و اشــغالگر قــدس بــا رعایــت عــزت 
اســالمی و ســرجنگ بــا هیــچ کشــوری نــدارد و بــه 

دنبــال صلــح و آرامــش اســت.
ــه  ــورد، مان ــای بجن ــتان ه ــردم شهرس ــده م نماین
جاجــرم  و  گرمــه  جــرگالن،  و  راز  ســملقان،  و 
اظهارداشــت :  مــردم پشــتوانه اصلــی قــدرت و 
توانمنــدی جمهــوری اســالمی اســت و تــا مادامــی 
کــه ایــن مــردم از بــا حضورشــان از نظــام حمایــت 
ــود  ــعه خ ــرفت و توس ــه پیش ــور ب ــد، کش ــی کنن م
ــمنان  ــای دش ــدازی ه ــنگ ان ــه س ــه ب ــدون توج ب

ــد داد. ــه خواه ادام

سـیزدهمین  انتخابـات  سـتاد  فنـاوری  مسـوول 
دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری و ششـمین دوره 
شـوراهای اسـالمی شـهر و روستا خراسـان شمالی 
گفـت: آرای مـردم بجنـورد و شـیروان در بیـش از 
800 صنـدوق الکترونیـک بـه صـورت مکانیـزه در 
حـال جمـع آوری اسـت.امیر براتی در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا اظهار داشـت: اکنـون 533 صندوق 
صنـدوق   300 و  اسـتان  مرکـز  در  الکترونیکـی 
الکترونیکـی بـرای شـهر شـیروان پیکربندی شـده 
و آرای مـردم در آن بـه صـورت مکانیـزه اخـذ می 
شـود.وی افزود: رای گیری در 28۶ شـعبه 2 شـهر 
بجنـورد و شـیروان بـه صـورت الکترونیکـی اسـت 
کـه از ایـن تعـداد 210 شـعبه در بجنـورد و مابقـی 
فنـاوری  دفتـر  اسـت.مدیرکل  شـیروان  شـهر  در 
اسـتانداری خراسـان شـمالی  امنیـت  و  اطالعـات 
الکترونیـک  صنـدوق  شـماری  کـرد:  خاطرنشـان 
ذخیـره هم تامین شـده اسـت کـه در صـورت نیاز، 

مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد. 
در  رای  اخـذ  الکترونیـک  صنـدوق   ۶33 تامیـن 

بجنـورد 
فرمانـدار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
بجنـورد گفـت: ۶33 صنـدوق الکترونیـک اخذ رای 
بـرای برگـزاری انتخابـات شـورای اسـالمی شـهر 
مرکـز اسـتان تامیـن شـده اسـت کـه از ایـن تعداد 

پیکـر بنـدی 533 صندوق الکترونیک انجام شـده و 
جمـع آوری آرای مـردم در حـال انجـام اسـت.

صنـدوق   100 افـزود:  فـر  اعتمـادی  اکبـر  علـی 
الکترونیـک هـم بـه صـورت ذخیـره اسـت کـه در 
صـورت بـروز مشـکل احتمالی و یا اتمـام تعرفه ها، 

مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر صنـدوق الکترونیکـی 
۴00 تعرفـه دارد خاطرنشـان کـرد: شـمارش آرای 
اخد شـده در صنـدوق های الکترونیـک در کمترین 

زمـان قابـل انجـام و ارائه اسـت.
انتخابـات شـورای  اینکـه برگـزاری  بیـان  بـا  وی 
اسـالمی شـهر در مرکـز اسـتان تمـام الکترونیکی 
اسـت گفـت:  صندوق هـای اخد رای دسـتی برای 
جمـع آوری آرای انتخابـات شـورای شـهر بجنـورد 
تامیـن شـده تـا در صـورت بـروز مشـکل احتمالی 
و لغـو برگـزاری انتخابـات مکانیـزه، مورد اسـتفاده 
قـرار گیرد.اعتمـادی فـر دربـاره تامیـن تعرفـه هـا 
بـرای برگـزاری انتخابـات گفـت: 2۴5 هـزار تعرفه 
هزارتعرفـه   170 و  جمهـوری  رییـس  انتخابـات 
شـورای شـهر در مرکـز بجنورد تامین شـده اسـت، 
۶7 هـزار تعرفـه شـورای اسـالمی روسـتای بخش 
مرکـزی، 30 هـزار تعرفـه بـرای بخـش گرمخان و 
30 هـزار تعرفـه بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری 

بخـش گرمخـان تامین شـده اسـت.

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی خراسـان شـمالی از 
بسـتری 50 بیمـار کرونایـی در اسـتان خبـر داد و 
گفـت: اکنـون 227 نفـر در بیمارسـتان های اسـتان 

هستند. بسـتری 
اتفاقیـه، سـید احمـد هاشـمی ظهـر  بـه گـزارش 
جمعـه در گفتگوی خبری با شـبکه اترک خراسـان 
شـمالی اظهار کرد: طی 2۴ سـاعت گذشـته منتهی 
بـه 28  خـرداد مـاه، 3 بیمـار مبتـال بـه کرونـا در 

خراسـان شـمالی جـان خـود را از دسـت دادند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی خراسـان شـمالی 
همچنیـن از بسـتری 50 بیمـار طی ایـن مدت خبر 

داد.
بیمارسـتان های  در  نفـر   227 اکنـون  افـزود:  وی 
اسـتان بسـتری هسـتند که این عدد نسـبت به روز 
گذشـته اندکی افزایش داشـته اسـت اما در مجموع 
میـزان بسـتری روزانـه و تعـداد کل افـراد بسـتری 

شـده به یـک ثبات رسـیده اسـت.
هاشـمی بـا اشـاره بـه اینکـه همچنـان وضعیـت 
اسـتان بحرانـی اسـت، گفـت: میـزان اسـتفاده از 
ماسـک در خراسـان شـمالی ۶0 درصـد اسـت کـه 
را  بهداشـتی  پروتکل هـای  مـردم  نشـان می دهـد 
نسـبت بـه ماه هـای گذشـته بـه میـزان کمتـری 

می کننـد. رعایـت 
اکنـون حـدود 32 درصـد تسـت های  افـزود:  وی 

کرونـا مثبـت اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی خراسـان شـمالی 
گفـت: همـه گروه هـای سـنی اعـالم شـده بـرای 
دریافـت واکسـن بایـد از طریـق مراجعه بـه آدرس 
ترتیـب  بـه  تـا  کـرده  ثبت نـام   salamat.gov.ir
از طریـق پیامـک  سـنی بـه صـورت هوشـمند و 
نوبت دهـی شـوند و از هرگونـه مراجعـه بـه صورت 

حضـوری و بـدون نوبـت خـودداری کننـد.

مدیـرکل کمیتـه امـداد خراسـان شـمالی از توزیـع 
مددجویـان  بیـن  کولرآبـی  دسـتگاه   ۹0 از  بیـش 
و  گرمـه  شهرسـتان های  در  زلزلـه  از  آسـیب دیده 

جاجـرم خبـر داد.
مجیـد الهـی راد بابیـان اینکـه اکنـون ۹0 خانـوار 
مددجـوی آسـیب دیده از زلزلـه در چادرهـا سـاکن 
ایـن  بـه فصـل گرمـا  توجـه  بـا  افـزود:  هسـتند، 
کولرهـا بـا کمـک خیـران تهیـه و امـروز بیـن این 

مددجویـان توزیـع شـد.

وی ارزش کولرهـای آبی تهیه شـده را 110 میلیون 
تومـان اعـالم کـرد و یادآور شـد: 50 دسـتگاه کولر 
و  جاجـرم  شهرسـتان  مددجـوی  خانوارهـای  بـه 
۴0 دسـتگاه نیـز بـه مددجویـان شهرسـتان گرمـه 

است. اهداشـده 
وی همچنیـن بـه توزیـع ۶00 بسـته معیشـتی بین 
خانوارهـای آسـیب دیده ایـن دو شهرسـتان اشـاره 
کـرد و افـزود: ایـن بسـته ها نیـز بـا کمـک خیران 

تهیه شـده و امـروز بیـن نیازمنـدان توزیـع شـد.

مشارکت حداکثری جایگاه رئیس جمهور منتخب را تقویت می کند

شهرداری بجنورد کمپین جمع آوری تبلیغات محیطی راه اندازی کرد

نماینده مجلس؛
 حضور مردم در انتخابات مظهر اقتدار ملی است

جمع آوری آرای مردم خراسان شمالی در بیش از 
۸۰۰ صندوق الکترونیکی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی؛

۲۲۷ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

توزیع بیش از 9۰ دستگاه کولرآبی به مددجویان زلزله زده

 گرمه و جاجرم

حضور پرشور مردم در انتخابات 
الزمه توسعه کشور است

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس 
شورای اسالمی گفت: حضور مردم در پای صندوق های 
رای ، پیشرفت و توسعه استان و نظام را به دنبال دارد.

محمد وحیــدی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا اظهار 
داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری  و ششــمین دوره شوراهای 
اسالمی شــهر، روســتا و عشــایری تجدید پیمان با 
آرمان های نظام و اســتفاده از حق مشارکت در تعیین 

سرنوشت است.
وی اضافه کرد : انتخابات رویداد مهم در تغییر ساختار 
مدیریتــی  و انتخاب و  فکری نو و تحولی جدید را در 
کشــور ایجاد می کند و این تغییرات توسعه و پیشرفت 
ایــران اســالمی را  به همراه خواهد داشــت و حضور 
حداکثری مــردم در انتخابات موجب اقتــدار ایران در 
عرصه بین المللی می شود و اگر شخص اصلح را انتخاب 

کنند، بسیاری از مشکالت کشور مدیریت خواهد شد.
نایــب رییس کمیســیون آموزش و پــرورش مجلس 
یازدهم در مورد چگونگی رونــد برگزاری انتخابات در 
خراسان شمالی اظهارداشــت : تمهیدات الزم از مدت 
هــا قبل برای برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و 
شوراهای اسالمی شهر و روستا اندیشیده شد و تاکنون 
در این استان مشکلی در روند برگزاری انتخابات ایجاد 

نشد.
وحیدی اضافه کرد: شــعب اخذ رای به دلیل شــرایط 
کرونایی در کشــور افزایش یافــت و این ابتکار خوب 
وزارت بهداشت و درمان  موجب شد تا حضور مردم در 
پای صندوق های رای با معطلی کمتری همراه باشد و  

از نظر بهداشتی مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دســتگاه های احراز هویت در نیم ساعت ابتدایی رای 
گیری در اســتان به دلیل اختالل دیتای وزارت کشور 
قطع شد و این مشکل نیز ناشی از ترافیک باالی رای 

دهندگان ایجاد شد و با فاصله کمی نیز برطرف شد.
وی ادامه داد: تعرفه های الزم در صورت قطعی دستگاه 
های احراز هویت در شــعبه ها پیش بینی شده است و 
در صورت مشکل رای به صورت دستی اخذ می شود.

حضور حداکثری مردم، بر عملکرد 
رییس جمهور منتخب اثرگذار است

مدیرکل حوزه اســتاندار خراسان شمالی گفت: هر چه 
مشارکت مردمی در انتخابات بیشتر باشد، رییس جمهور 
منتخب در مجامع داخلی و بین المللی قدرتمندتر عمل 

خواهد کرد.
محمدرضا اعیان فرد، در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه حق رای برای همه یکسان است، افزود: مشارکت 

در انتخابات تکلیفی برای همه آحاد جامعه است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و همچنین 
لزوم حمایت از نظام جمهوری اسالمی اظهار کرد: رای 
مردم تاثیر بسزایی در عملکرد رییس جمهور آینده دارد 

.
اعیان فــرد ادامه داد: با رای حداکثــری مردم، رییس 
جمهور با پشــتوانه قوی تری وارد عرصه می شود و در 
مجامع داخلی و بین المللی، با اعتماد به نفس بیشــتر 
و قوی تر عمــل خواهد کرد.مدیرکل حوزه اســتاندار 
خراســان شــمالی در ادامه در خصــوص انتظارات از 
رئیس جمهور آینده گفــت: در وهله اول رییس جمهور 
باید بتواند به مشــکالت معیشــتی مردم رسیدگی کند 
و مشــکالت اقتصادی و فقــر را از بین ببرد، همچنین 
حل مشکالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را در 
اولویت قرار دهد.وی افزود: برقراری عدالت و کاهش و 
رفع فاصله طبقاتی در جامعه از مطالباتی است که مردم 

از رئیس جمهور آینده دارند.

خبر
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در نشســت رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
اعضای شورای مشورتی این ســازمان، دو طرح ویژه 

برای حمایت از بورس ارائه و بررسی شد.
به گزارش  اتفاقیه و به نقل از تجارت نیوز، محمدعلی 
دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشــاره به برگزاری نشست با اعضای شورای مشورتی 
بورس، محور این نشســت را بررســی طرح »بســته 
سیاســتی پشتیبانی و مانع زدایی بازار سرمایه از تولید« 
و طرح »ارتقای جایگاه و عملکرد بازارسرمایه« اعالم 
کرد و گفت: بازار ســرمایه در دو ســال گذشته شاهد 
تحوالت بســیاری بود و از لحاظ اندازه، حجم فعالیت 
و حضور مردم، رشــد چشــمگیری داشــته که همین 

تحوالت سریع برخی از معادالت را تغییر داده است.
وی با تاکید بر این نکته که ســاختار، نیرو و امکانات 
سازمان بورس باید با اندازه و حجم امروز بازار سرمایه 
و مســائلی که با آن روبه رو اســت مــورد بازبینی و 
متناسب ســازی قرار گیرد، تصریح کرد: این ظرفیت ها 
نه تنها در ســاختار ســازمان بورس بلکه باید در همه 
ارکان بازار ایجاد شــود تا به نیازهای موجود پاســخ 

مناسبی داده شود.
وی با اشاره به ارائه دو طرح کلی در این حوزه از سوی 
سازمان بورس و اوراق بهادار،افزود: یکی از این طرح ها 
در مرکز پژوهش سازمان بورس با هدف آسیب شناسی 
مسائل و چالش های بازار سرمایه پیرامون ایفای نقش 
پشــتیبانی و مانع زدایی از تولید تهیه شــده و طی آن 
راهکارهایی برای بیش از ۴0 الی 50 مورد از چالش ها 

و مسائل بازار سرمایه، پیش بینی شده است.
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ادامه داد: در 
اقدامی دیگر، مقرر شد در طرحی با عنوان طرح ارتقای 
جایــگاه و عملکرد بازارســرمایه ، لزوم و نحوه تدوین 
برنامه بهبود جایگاه و عملکرد بازار ســرمایه مطرح و 
مسائل و مشکالت طرح شــده در قالب کارگروه های 
تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران، فعاالن 
بازار سرمایه و مدیران بخش های مختلف مورد بررسی 

قرار گیرد.
دهقان دهنوی افزود: از این رو در ادامه جلسات شورای 
مشورتی، امروز، نظرات و پیشــنهادات اعضای شورا، 
طرح و اولویت موضوعات مطرح شــده، مورد بررسی 

قــرار گرفت. ضمن اینکه موارد دیگری نیز از ســوی 
اعضای شــورا به عنوان موضوعاتی کــه باید در این 
مقطع زمانی از سوی ســازمان بورس در اولویت قرار 
گرفته و پیگیری شــود، توســط اعضا مورد طرح قرار 

گرفت.
وی پیشنهادات و اولویت های ارائه شده در این جلسه 
را به این ترتیب اعالم کــرد: تنظیم روابط درون بازار 
ســرمایه، تقویت روابط ارکان بــازار و روابط بورس ها 
با سازمان بورس، تسهیل فرایندهای مربوط به تامین 
مالی، تقویت نقش نظارتی ســازمان بــورس در بازار 
سرمایه، بهبود ســامانه های نظارتی، توسعه آموزش و 
فرهنگ ســازی، بهبود ساختار سازمانی و منابع انسانی 
ســازمان بورس، بین المللی شدن بازار سرمایه، توسعه 
ابزارهای مشــتقه و کمک به تقویت و بازگشت اعتماد 

سرمایه گذاران به بازار سرمایه.
بــه گفته رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار این 
موارد به طور مفصل در طرح های توســعه ای سازمان 
گنجانده شــده و سازوکار اجرایی شدن آنها در جلسات 

بعدی این شورا ارائه می شود.

رییس کنفدراســیون صادرات ایــران می گوید هرچند 
افزایش جدی همکاری ها با کشورهای منطقه می تواند 
به عنوان یک اولویت دنبال شود اما در عین حال نباید 

حضور در سایر بازارها را فراموش کرد.
محمد الهوتی  اظهار کرد: آمارها نشــان می دهد که 
در ســال های گذشته بخش قابل توجهی از کل حجم 
تجارت ایران تنها به پنج کشــور همسایه یا حاضر در 
منطقه محدود شده است. از سوی دیگر در برنامه ها نیز 
عنوان می شود که ما قصد داریم بخش مهمی از تمرکز 
تجاری خود را بر 15 کشــور همســایه بنا کنیم. این 
دیدگاه در ذات خود هیچ مشــکلی ندارد اما در صورت 
نگاه یک جانبه به تجــارت، می تواند به اقتصاد ایران 

آسیب برساند.
وی با بیان اینکه در دوره تحریم ها، عمال چاره چندانی 
جز تالش برای همکاری با کشــورهای همسایه وجود 
نداشت، توضیح داد: ما در طول این سال ها با مشکالت 

نقل و انتقال ارز و جابه جایــی پول مواجه بودیم و در 
این شــرایط، مشکالت موجود در کشورهای همسایه، 
کمتر از کشورهای دورتر بود و در واقع با همین سیستم 
امکان حفط تجارت در این سال های سخت فراهم شد.

رییس کنفدارســیون صادرات ایران بــا بیان اینکه در 
صورت نبود محدودیت ها منطقی نیست که بازار کشور 
به چند کشور محدود شود، گفت: همانطور که به عنوان 
یک تولیدکننده، منطقی نیست که تمام محصول را به 
یک فروشــنده یا فروشگاه بفروشیم، در حوزه صادرات 
نیز نباید تمام تمرکز بر چند کشــور اســتوار شود. ما 
در صورتی که تولیــد کاال را با کیفیت باالتر و قیمت 
رقابتی تر نهایی کنیم، قطعا شانس حضور در بازارهای 

بین المللی را نیز خواهیم داشت.
الهوتی با تاکید بر اینکه باید برنامه اقتصادی کشــور 
رینــگ بندی شــود، توضیح داد: بــرای مثال رینگ 
نخســت به کشــورهای منطقه یا همان 15 کشــور 
اختصــاص یابد، رینگ دوم به کشــورهای اروپایی یا 

شرق آسیا اختصاص یابد و رینگ سوم به سایر قاره ها 
و صادرات به نقاط دورتر جهان مربوط شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی می توان برای هر یک 
از این ســه ناحیه برنامه ریزی کرد؛ کاالهایی که ایران 
در آنها شــانس رقابت دارد را شناســایی کرد و برای 
گسترش بازارهای صادراتی، اقدامات الزم را در دستور 
کار قــرار داد. در غیر این صورت، اصرار به حضور تنها 
در چند بازار خاص در میان کشورهای همسایه، برای 

اقتصاد ایران جنبه مثبت نخواهد داشت.
به گزارش اتقاقیه و یه نقل از  ایسنا، بر اساس آمارهای 
رسمی منتشر شده از تجارت خارجی کشور در دو ماهه 
ابتدایــی ســال 1۴00، عراق، امــارات متحده عربی، 
ترکیه و افغانســتان اصلی ترین شرکای تجاری ایران 
در صادرات و واردات در کنار چین به شــمار می روند. 
آلمان و ســوییس تنها کشــورهای اروپایی حاضر در 
فهرست شرکای اصلی تجاری ایران هستند که بخش 

محدودی از واردات از طریق آنها انجام شده است.

یــک فعال حوزه رمزارز و بالک چین معتقد اســت در 
شرایط تحریمی، ایران شاید بیشتر از کشورهای دیگر 
به بیت کوین نیاز دارد و دولت می تواند با بهره گیری از 

آن به رشد اقتصادی خویش کمک کند.
به گزارش اتقاقیه و به نقل از ایســنا، در چند ماه اخیر 
اســتخراج بیت کوین جنجال های بیش تری به پا کرده 
اســت. از طرفی نبود قانون مشخص برای برخورد با 
فعاالن این حوزه که از سوی بانک مرکزی فعالیتشان 
غیرقانونی اعالم شــده در مقابل آن دسته که استفاده 
از ارز دیجیتالــی را راهی بــرای دور زدن تحریم ها و 
ارزآوری می دانند و از طرف دیگر واکنش مســؤوالن 
وزارت نیرو که افزایش مصرف برق را در فصل گرما به 

گردن استخراج کنندگان انداخته و هر روز یک مزرعه 
استخراج را با این ادعا شناسایی می کنند.

پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای فضای 
مجازی با بیــان اینکه ارزهای دیجیتال بحث مفصلی 
دارد، گفتــه بــود: ارز دیجیتال به عنوان ابــزار مبادله 
یک موضوع اســت و اینکه به عنوان ثروت اندوزی و 
ســرمایه گذاری به آن نگاه کنیــم، یک موضوع دیگر 
است. فعال در کشــور ما تولید و استخراج رمزارزهای 
جهان روا به عنوان یک فرآیند مثبت در حال ساماندهی 
اســت. در حوزه مبادله هم مقداری کــه به دور زدن 

تحریم ها کمک  کند، باید مورد حمایت قرار گیرد.
در این راســتا یاشــار راشــدی، فعال حوزه رمزارز در 

گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در شرایط تحریمی که 
نمی توانیم صادرات و واردات داشــته باشیم، می توانیم  
از این امکان اســتفاده کنیم؛ انــرژی را به بیت کوین 
تبدیل کــرده و با آن بیت کویــن کاال و خدمات وارد 
کنیم، یا خدماتی که داخل ایران تولید می شــود مثل 
نرم افزارهایی تولیدی که می توانیم به صورت مجازی 

ارائه کنیم را صادر کنیم و رمزارز دریافت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این فرصت خوبی برای ماست و 
شاید بیشتر از هر کشور دیگری ایران به رمزارزها نیاز 
دارد و اگــر دولت جدید بــه این موضوع دقت کند که 
می تواند از این فرصت اســتفاده کند و بهره بگیرد، به 

اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.
با هدف کمک بــه عبور موفــق از اوج بار مصرف 
برق )پیک( در تابستان سخت امسال، ۹۹2 مگاوات 
نیروگاه جدید وارد مدار می شود تا جریان تامین برق 

در کشور پایدار بماند.
تامیــن پایدار بــرق همــواره یکــی از مهمترین 
دغدغه های صنعت برق بوده که امســال با توجه به 
شــرایطی ویژه ای که حاکم شده، اهمیتش افزایش 

یافته است.
آنگونه که شــواهد نشان می دهد در تابستان امسال 
بنا به دالیلی مانند گرمای بیش ازحد، کاهش تولید 
نیروگاه هــای برق آبــی، تاخیری کــه در تعمیرات 
نیروگاه هــای حرارتی ایجاد شــده بود و نیز افزایش 
فعالیت دســتگاه های غیرمجاز استخراج رمزارزها و 
عالوه برآن تداوم بیماری کرونا، شرایط سختی برای 

تامین برق ایجاد شده است.
امسال گرمای هوا از همان روزهای نخست فروردین 
ماه خود را به رخ کشید و سبب شد وسایل سرمایشی 

زودتر از ســال های قبل که به طور معمول از ابتدای 
تابســتان وارد مدار می شــد روشن شــده و به روند 

افزایشی مصرف برق دامن بزنند.
از طرف دیگر بارش های کشــور نیز در ســال آبی 
جاری)مهرماه 13۹۹ تا شــهریور1۴00( نســبت به 
ســال قبل با کاهش چشمگیر روبرو شد که این امر 
دو پیامد مهم کاهش توان تولید برق در نیروگاه های 
برق آبی و زودتر روشن شدن چاه های کشاورزی را 

به همراه داشت که منجر به رشد مصرف برق شد.
امسال عالوه بر این مسایل پدیده جدیدی در مقابل 
صنعت برق خودنمایی کرد به نام اســتخراج رمزارز 
آن هم به صورت غیر مجاز که برشدت مصرف برق 

در کشور افزود.
تداوم بیماری کرونا هم مزیــد علت بود تا پایداری 

صنعت برق بیشتر ازهمیشه اهمیت یابد.
این مســایل دســت به دســت هم داد تــا به قول 
»غالمعلی رخشانی مهر« معاون هماهنگی شرکت 

تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( سال 
سختی را برای صنعت برق رقم بزند.

بر این اســاس، صنعت برق همه تالش های خود را 
مضاعف کرد تا بلکه بتواند تابستان امسال را با وجود 
همه سختی ها بدون خاموشی های برنامه ریزی شده 

پشت سربگذارد.
وارد مدار کردن نیروگاه های تازه نفس

تسریع در وارد مدار کردن نیروگاه هایی که به علت 
تعمیرات از دور خارج شده بودند، راهکاری است که 

برای تامین برق مورد توجه قرار گرفته است.
شــرکت مدیریت تولید برق حرارتــی ایران در تازه 
ترین گزارش خود از تالش بــرای وارد مدار کردن 
۹۹2 مگاوات نیروگاه جدید برای استفاده در پیک بار 

مصرف تابستان خبرداده است.
این شــرکت اعالم کرده نیروگاه های تازه نفس به 
مرور و قبل از پیک بار تابســتان امســال وارد مدار 

خواهند شد.

یکــی از تالش هــای صنعت برق بــرای تامین برق 
آنگونه که رضا اردکانیان وزیــر نیرو می گوید: انعقاد 
بیــش از 300 هزار توافق نامــه با  بخش های صنعت 

و کشاورز است.
وی ادامه داد: از پارســال این موضوع  در دســتور کار 
قرار گرفت که براساس آن صاحبان صنایع و دارندگان 
چاه های کشــاورزی درصورت جابه جایی زمان بار به 
ســاعت های غیر اوج مصرف، می توانند از برق رایگان 

یا با تخفیف بیشتر بهره مند شوند.
اردکانیــان گفت: این امر بخشــی از کمبود تولید برق 
را جبران کرد و از طرف دیگر بر همکاری مشــترکان 

خانگی و تجاری تاکید شــد تا ایــن بخش با کاهش 
مصرف و نیز اســتفاده از دمای آسایش )تنظیم درجه 
کولرگازی بــر روی 25 درجه( کمک بزرگی به تامین 
پایدار برق کند.اردکانیان ادامه داد: همه تالش ها به کار 

گرفته شده تابتوان برق مورد نیاز را تامین کرد
کاهش صادرات و افزایش واردات

وی از کاهــش صادرات برق به عنــوان راهکار دیگر 
تامین برق مورد نیاز کشــور خبر داد و گفت: در برخی 
مواقع و براساس قراردادهای موجود این موضوع یعنی 

صادرات برق به صفر نیز نزدیک شد.
اردکانیان افــزود: عالوه بر آن واردات برق به مقداری 

کــه مقدور بــود افزایش یافــت و در مذاکراتی که با 
مقام های جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان 
به نتیجه رسیده تالش می شود تا برق مورد نیاز تامین 

شود.
به گــزارش اتفاقیه و به نقــل از  ایرنا، در دوره دولت 
یازدهــم و دوازدهم تا کنــون 25 واحد بخار معادل ۴ 
هزار مــگاوات ظرفیت احداث شــده کــه پیش بینی 
می شود تا پایان دوره دولت کنونی، ۶5۴ مگاوات دیگر 
نیز به این عدد افزوده شــود که در این صورت، شاهد 
افزایش 53 درصدی نسبت به دوره دولت نهم و دهم 

خواهیم بود.

ارائه ۲ طرح ویژه برای حمایت از بورس رییس کنفدراسیون صادرات ایران؛

محدود کردن تجارت ایران به ۵ کشور، خطرناک است

ایران بیش از هر کشوری به رمزارزها نیاز دارد
تالش برای عبور از پیک تابستان با کمک 99۲ مگاواتی نیروگاه های تازه نفس

انعقاد بیش از ۳۰۰ هزار توافق نامه با بخش کشاورزی و صنعت

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا مطرح کرد؛

توان ایران برای تبدیل شدن 
به قطب تولید کاغذ در منطقه

رییس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوا گفت: امکانات و ظرفیت های موجود 
در کشور به گونه ای است که می توان به 
راحتی به هاب )قطب( تولید کاغذ و مقوا 
و تامین نیاز جمعیت ۴00 میلیون نفری 

منطقه تبدیل شد.
گلپایگانی در گفت وگو  ابوالفضل روغنی 
بــا خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ایران با 
توجه به شــرایط کلی و امکانات موجود، 
تــوان تبدیل شــدن به مرکــز تولیدی 

منطقه ای در بسیاری صنایع را داراست.
این عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران خاطرنشان کرد: به جز ترکیه که به 
واسطه همکاری با فیات ایتالیا بزرگترین 
خودروســاز منطقه محســوب می شود، 
ایران در ســایر صنایع از جمله سیمان، 
شیشــه، فوالد و غیره و از جمله صنعت 
کاغــذ می تواند برای بــازار بزرگ ۴00 
تولید  به  میلیونی همســایگان و منطقه 

بپردازد.
وی یــادآور شــد: اســتفاده از کاغــذ 
بســته بندی و کاغذ تحریر، یک موضوع 

جهانی و بین المللی است و همه کشورها 
بــه فرآورده هایی نظیر کتــاب، روزنامه، 

نشریات، بسته بندی و غیره نیاز دارند.
روغنی بیان داشــت: درخصــوص کاغذ 
تولید سالیانه  اکنون مجوز  بســته بندی، 
2.8 میلیون تنــی وجود دارد، توان تولید 
کشــور ســالیانه 1.۶ میلیون تن بوده و 
نیاز داخلــی نیز ســالیانه ۹00 هزار تن 
اســت؛ بنابراین مازاد تولیــد باید صادر 
شــود که هم اکنون نیز صادرات به اروپا 
از جمله آلمان،  فنالند و انگلســتان، آسیا 
انجام  و کشورهای حاشــیه خلیج فارس 

می شود.
وی گفت: با ایجاد زیرساخت های الزم، 
اســتفاده از ظرفیت های خالی موجود و 
توســعه واحدها، در عین حــال با بهبود 
تعامــالت بین المللــی و رفــع و رجوع 
مشــکالت سیاسی کشــور، تامین بازار 
بزرگ منطقه توسط فعاالن کشورمان در 

عرصه کاغذ شدنی است.
مشکل تامین آخال برای تولیدکنندگان

رییس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 

مقوا، مشکل اصلی این صنعت را تامین 
ماده اولیه آخال )ضایعات کارتن و کاغذ( 
برشــمرد و گفت: برای ثبت سفارش این 
ماده اولیه، سازمان حفاظت محیط زیست 
نخستین مرجعی اســت که باید به تایید 
سفارش ها بپردازد، اما قوانین سختگیرانه 

این ارگان مانعی بر سر کار است.
وی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط 
زیســت در این زمینه به قوانین »معاهده 
بازل« اســتناد می کند که بر مبنای آن، 
واردات مواد اولیه ضایعاتی از کشورهایی 
که در یــک دهه گذشــته درگیر جنگ 

بوده اند با احتیاط انجام می شود.
این مقام صنفی یادآوری کرد: نزدیک به 
70 درصد آخال از عراق وارد می شود، اما 
هرچند این کشور از حدود 12 سال قبل 
تاکنــون درگیر جنگ نبــوده، اما قوانین 
ســختگیرانه زییســت محیطی را در این 

زمینه همچنان شاهدیم.
توان ایران برای تبدیل شدن به قطب 

تولید کاغذ در منطقه
جایگزینــی ۹ تا 11 نهال به ازای مصرف 

هر درخت در صنعت کاغذ
رییس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوا در ادامه گفت: مطابق قواعد موجود 
شرکت های بهره بردار از جنگل ها باید به 
ازای انداختن و مصرف هر درخت برای 
اســتفاده در صنعت کاغذسازی، بین ۹ تا 

11 نهال دو تا سه ساله جایگزین کنند.
وی بیان داشــت: حدود یــک میلیون و 
200 هزار هکتار جنگل فقط در شــمال 
کشــورمان وجود دارد کــه می توان از 
درختان آن ها برای اســتفاده در صنعت 

کاغذسازی بهره برد.
بــه گفته این مقام صنفــی، جنگل هایی 
که در اختیار شرکت های بهره بردار است 
100 درصد تحت کنترل و نظارت هستند 
و به جای درختانی که در این صنعت مورد 
بهره برداری قرار می گیرند، باید خدمات 
مفصلی به جنگل هــا ارائه کنند، در غیر 
این صورت بــا احکام ســخت قضایی 

مواجه خواهند شد.
این  این وجــود  بــا  وی تصریح کــرد: 
روزها ویالســازی، قاچاق چوب، اجرای 

پروژه هــای زیرســاختی و عمرانی مثل 
ســاخت آزادراه هــا و خطــوط انتقــال 
نفــت و گاز و غیــره، از جمله تهدیدات 

جنگل هاست.
روغنی گلپایگانی، جنگل را یک موجود 
زنده توصیــف کرد که همچون ســایر 
موجــودات رشــد کــرده و روزی پیر و 
فرتوت می شــود، همچنین متوسط عمر 
درختان جنگل ها از جمله افرا، توســکا و 
ممرز موجود در جنگل های شمال ایران 

همچون انسان هاست.
وی خاطرنشان کرد: درختان پیر و فرتوت 
باید قطع شــوند تا جای رشد و نمو برای 
ســایر درختان جوان تر فراهم شود و در 
درختان  منابع طبیعی  کشورمان سازمان 
پیر یا مریض را با چکش کاری مشخص 

کرده و اجازه قطع شان را صادر می کند.
رییس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
یک  جنگل داری  خاطرنشــان کرد:  مقوا 
علم اســت و با توجه به تغییرات اقلیمی 

به وجود آمــده در جهان، بروز کم آبی ها 
و خشکسالی ها، فرســایش آبی و خاکی 
و همچنیــن تغییرات ناشــی از صنعتی 
شدن شــهرها و مناطق، شاید گونه های 
قدیمی درختان از رشد الزم در جنگل ها 
برخوردار نباشــند و به ناچار با گونه های 

دیگر جایگزین شوند.
به گــزارش اتقاقیه و به نقل از ایرنا، این 
روزها بســته به مواد اولیه موجود در هر 
منطقه، از ســنگ، مواد بازیافتی، ســاقه 

نیشکر، ســاقه برنج، چوب و خمیر کاغذ 
و غیره برای تولید کاغذ استفاده می شود.

اکنــون ســرانه مصرف انــواع کاغذ در 
کشــورمان 22 کیلوگــرم، در اروپا 55 
کیلوگرم و در آمریکا 1۶0 کیلوگرم است.

همچنیــن مصرف ســالیانه کاغذ کتاب 
درسی ۴0 هزار تن است.

ســالیانه 120 هزار تن کاغذ بهداشتی در 
کشــور مصرف می شود، اما تولید در این 

عرصه بیش از 200 هزار تن است.
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استاندار خراسان شمالی؛

خراسان شمالی بیشترین مشارکت در انتخابات را در کشور داشته است
محمدعلی شــجاعی گفت: اســتان خراسان شــمالی تا ساعت 18  

باالترین میزان مشارکت در انتخابات کشور را  داشته است.
 اســتاندار خراسان شمالی روز گذشــته در پایان بازدید خود از شعب 
اخذ رای استان با اعالم این خبر اظهارکرد:  در شعب اخذ رای استان 

وفاق خوبی میان تمامی ناظران و مجریان بوده است.
محمدعلی شــجاعی تصریح کرد: در این دور از انتخابات خراســان 

شمالی کم حاشیه ترین انتخابات را داشته است.

وی عنوان کرد: امروز در استان، فقط دو مورد تخلف گزارش شد که 
سیستم قضایی و امنیتی استان برای بررسی ورود کردند.

نماینده عالی دولت در اســتان بیان کرد: فضای شعب، فضای امنی 
برای صیانت از آرا بوده است و تا پایان وقت اخذ رای نیز حاکم است.

وی با بیان اینکه طبق اطالع ارسال شده ، تا ساعت 18 حضور مردم 
خراسان شمالی در پای صندوق های از متوسط کشوری باالتر بوده 
است، اعالم کرد: تا ســاعت 18 ، ۴0 درصد از واجدان رای دهی در 

اســتان به پای صندوق های رای آمدند و رای خود را در صندوق ها 
ریختند.شجاعی گفت: تا ساعت 18، مشارکت مردم خراسان شمالی 
در ایــن انتخابات حداقل تا 10 درصد باالتر از میزان کشــوری بوده 
اســت.وی خاطرنشانکرد:  پیک حضور مردم خراسان شمالی در پای 

صندوق های رای، از ساعت 18 به بعد است.
 بیشترین مشارکت در گرمه و جاجرم

محمــد علی شــجاعی گفــت: طبق آخریــن آمارها ســاعت 18 

شهرســتان های گرمه و جاجرم بیشــترین میزان مشــارکت را در 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر و روستا داشته اند.
استاندار خراســان شمالی همچنین در حاشیه بازدید از یکی از شعب 
اخذ رای در شهرستان اســفراین اظهارکرد: طبق آخرین آمار از ۹۹ 
هزار نفر واجد شــرایط رای دادن در شهرستان اسفراین 22 هزار نفر 

به پای صندوق های رای آمدند.

شجاعی افزود:در انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال ۹8 میزان 
مشارکت مردم در پای صندوق های رای در شهرستان اسفراین ۶7.8 
درصد بود.وی گفت: در شهرســتان اســفراین میزان مشــارکت در 
انتخابات مجلس شورای اســالمی از میانگین کشوری 25 درصد و 
از میانگین اســتانی 10 درصد باالتر بود.وی خاطرنشان کرد: تاکنون 
شهرستان های جاجرم و گرمه از رتبه برتر به نسبت دیگر شهرستانها 

در مشارکت مردم در پای صندوق های رای برخوردار هستند.


