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طرح مجلس برای کمک به قشرهای ضعیف جامعه
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که طرحی در مجلس در حال
بررسی است که میتواند کمک خوبی به قشرهای ضعیف باشد ،گفت :این طرح با عنوان
تأمین کــاالهــای اساسی بــرای مــردم با کــارتهــای اعتباری اســت .به گــزارش تسنیم،
محمدحسین فرهنگی در جلسه شورای اداری شهرستان تبریز ،بر تسهیل در رساندن اقالم
بهداشتی به دست آحاد مردم تأکید کرد.

بازگشت بیش از  ۶میلیارد دالر ارز به چرخه اقتصاد
دادستان تهران از بازگشت بیش از  ۶میلیارد دالر ارز مربوط به صادرات و واردات به چرخه
اقتصاد کشور خبر داد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما« ،القاصی مهر» در نشست شورای
عالی قوه قضاییه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب مبنی بر تعیین تکلیف  ۲۷میلیارد دالر
ارز حاصل از صادرات ،اظهار کرد :با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دادستانی 2.1
میلیارد یورو از این ارزها در اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصاد بازگشته و بعد از پیگیریها و
اقدامات قضایی انجام شده ،حدود  ۹٫۲میلیارد یورو معادل  ۵٫۳میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات وارد چرخه
اقتصاد شده است.

حمایت از مشترکان کممصرف برق
وزیر نیرو گفت :منابع مالی طرح برق امید از محل صرفهجوییهای صورت گرفته به منظور
تولید برق برای پوشش پیک مصرف در هر سال تامین خواهد شد .به گزارش فارس ،رضا
اردکانیان با بیان این که اساس کار ما حمایت از مشترکان کممصرف و تشویق مشترکان
پرمصرف برای پیوستن به جرگه خوشمصرفها و کسانی است که الگو را رعایت میکنند،
افزود :بر اساس مصوبه روز یک شنبه ،مصرفکنندگان خانگی در  3گروه کم مصرف ،خوش
مصرف و پرمصرف دستهبندی خواهند شد .وی با اشاره به هدف طرح برق امید و با بیان این که با اجرای این
طرح ،مشترکان کممصرف از تخفیف صد درصدی در قبض برق برخوردار میشوند ،تصریح کرد :در این طرح
مقرر شده از مشترکان خوشمصرف قدردانی شود و از مشترکان پرمصرف نیز خواستهایم با انجام کارهایی از
عنوان پرمصرف دور شوند و به خوشمصرفها بپیوندند.

پرداخت  2.2میلیون یورو و  ۱۱هزار دالر به ویلموتس برای  ۶۳روز
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم درویشیان ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که
«برای حضور  ۶۳روزه آقای ویلموتس در جایگاه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ،مبلغ 2.2
میلیون یورو و  ۱۱هزار دالر از سوی فدراسیون فوتبال هزینه شده» ،افزود :عالوه بر این
هزینه ،فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات غیرقانونی از جمله پرداخت  ۷میلیارد تومان مالیات
این قرارداد رفته و در نهایت هم فدراسیون فوتبال عالوه بر پرداخت این مبالغ ،از سوی فیفا
محکوم به پرداخت  1.6میلیون یورو غرامت نیز شده است.

از میان خبرها
رئیسجمهور ورود خودروهای غیربومی به شمال کشور در تعطیالت پیش رو را ممنوع کند

خانه ملت :علی بابایی کارنامی ،عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس ،با انتقاد از بیتوجهی دولت
به هشدارهای مسئوالن شمال کشور برای جلوگیری از سفر افراد به این منطقه از رئیس جمهور خواست ورود
تمام خودروهای غیربومی را به استانهای شمالی در تعطیالت پیش رو ممنوع کند.

قیمت نفت افزایش یافت
فــارس :به علت تعطیلی خلیج مکزیک به سبب توفان و توقف نیمی از تولید نفت آمریکا و همچنین بروز
نشانههایی مبنی بر پیشرفت در تحوالت مربوط به درمان کووید  ،19قیمت نفت خام در معامالت روز دوشنبه
افزایش یافت .هر بشکه نفت برنت دریای شمال با  35سنت افزایش  44.70دالر فروخته شد و هر بشکه نفت
خام آمریکا با  32سنت افزایش  42.66دالر معامله شد.

شناسایی اخاللگران بازار نهادهها
مهر :خاوازی ،وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بازار نهاده ها به شدت در حال رصد است و اخاللگران این
حوزه شناسایی شده اند ،گفت ۱۲۰ :هزار تُن کود فسفاته و پتاسه در کشور در حال توزیع است.

آدرس :بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف ،صمدیه لباف  ،۱۶کوچه دوم ،پالک ۹
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

پاسخ ایران در صورت اجرایی شدن
«مکانیسم ماشه» قاطع خواهد بود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت:
پاسخ ایران در صورت اجرایی شدن «مکانیسم
ماشه» از ســوی آمریکا قاطع خواهد بــود .به
گــزارش مهر« ،سعید خطیب زاده» سخنگوی
وزارت امور خارجه در نشست خبری با اشاره به
سفر وزیر امور خارجه به کشور لبنان و دیدارهای
صورت گرفته ،گفت :آقای ظریف سفری را به
لبنان و در این سفر دیدارهایی با مسئوالن این
کشور داشــت و همبستگی و همراهی ایــران
را با دولت و ملت لبنان اعالم کرد .وزیر امور
خارجه همچنین تماسهایی با «بشار اسد»
داشــت و دربــاره رونــد آستانه مذاکراتی انجام
شد .وی با بیان این که از مواضع روسیه و چین

اخبار

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

تلفن اشتراک32230071 :
کدپستی۹۴۱۵۹۵۶۵۹۶:
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره)
بهصورت عمومی برگزار نمیشود
دفتر مقام معظم رهبری در اطالعیهای اعــام کــرد :مراسم
عزاداری امسال در حسینیه امام خمینی(ره) به صورت عمومی
برگزار نمیشود و مشروح برنامههای عــزاداری در حضور رهبر
انقالب اسالمی از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

روی خط سیاست

و کشورهای دیگر که سیاستهای اصولی را
در هفتههای اخیر اتخاذ کــردهانــد ،قدردانی
میکنیم ،خاطرنشان کرد :رابطه ایران و روسیه
وارد مرحله راهبردی شده است و باید ابعاد آن
را در شرایط یک مشارکت راهبردی پیش ببریم.
آن چه که آمریکا انجام میدهد از سر استیصال
اســت .خطیب زاده درب ــاره بــرگــزاری نشست
کمیسیون مشترک برجام که خبر آن از سوی
مقامات روسیه اعالم شده است ،گفت :جلسه
کمیسیون مشترک برجام براساس رویه فصلی
خود برگزار میشود البته چند روزی به تاخیر
افتاد ولی تاریخ آن تعیین شده بود و ربطی به
تحوالت اخیر ندارد.

انتخابات ریاست جمهوری  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰برگزار
میشود
ایرنا :رئیس ستاد انتخابات کشور اعالم کرد :وزارت کشور  2تاریخ
را برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری پیشنهاد
کرده بود که شورای نگهبان با برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۸
خرداد  ۱۴۰۰موافقت کرد .جمال عرف در نشست خبری افزود:
تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اسفند آغاز میشود که آن هم
مرحله استعفا برای متولیان امر است که  ۳ماه قبل از شروع باید
انجام شود.

آمریکا قادر نخواهد بود با قطعنامه  ۲۲۳۱تحریمها
علیه ایران را بازگرداند

از میان خبرها

تسنیم :الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد :آمریکا که
خود از برجام خارج شده و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را نقض
کرده است ،قادر نخواهد بود با استفاده غیرقانونی از مکانیزم این
قطعنامه ،تحریمها علیه ایران را بازگرداند.

افتتاح  3طرح بزرگ ملی در حوزه نفت
رئیس جمهور همزمان با هفته دولت  3طرح بزرگ ملی را با حدود  4.7میلیارد یورو اعتبار در حوزه نفت افتتاح کرد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در ارتباط ویدئوکنفرانسی،
طرح توسعه و به سازی مرکز دیسپچینگ گاز و خطوط انتقال ششم و نهم سراسری گاز ،فاز اول پتروشیمی بوشهر و نیروگاه
سیکل ترکیبی  500مگاواتی غرب کارون و خطوط انتقال و پست برق آن را افتتاح کرد .رئیس جمهور ،دستاوردهای این دولت
در بخش های گاز ،بنزین ،گازوئیل و پتروشیمی را یادگار بزرگی برای دولت آینده دانست و تاکید کرد :با کار بزرگی که در
میدان های مشترک نفتی و گازی در این دولت انجام شده است ،تولید گاز ما از منابع مشترک  2.5برابر و تولید نفت حدود  6برابر افزایش یافته
است .حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت ،اظهارکرد :تولید نفت از
منابع مشترک نفتی از  70هزار بشکه به  400هزار بشکه افزایش یافته است.

از گوشه و کنار
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه عمومی ماکو
فارس :روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی
سپاه از درگیری رزمندگان این قرارگاه با یک تیم تروریستی ضد
انقالب در منطقه عمومی ماکو و انهدام این تیم تروریستی خبر داد.

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری راهاندازی و اتصال سامانههای اطالعات اقتصادی شفافیتساز

پیش بینی دستیابی به واکسن کرونا با تاخیر  ۳تا  ۴ماهه

رئیس قوه قضاییه پیرو تاکید رهبر معظم انقالب به سازمان بازرسی دستور داد بر روند راهاندازی و اتصال سامانههای اطالعات
اقتصادی شفافیتساز توسط دستگاههای اجرایی نظارت و آن را پیگیری و گزارش ارائه نماید .به گزارش خبرگزاری میزان،
آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد که دستگاه قضایی تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع
تولید با حضور نمایندگان  3قوه را با جدیت پیگیری میکند و متذکر شد که شکل گیری این کارگروه ،در رونق فعالیت
کارگاههای تولیدی و جهش تولید و همچنین جلوگیری از بیکاری کارگران راهگشا خواهد بود .آیت ا ...رئیسی همچنین به
برخی توصیهها برای به کارگیری و استخدام اقوام و آشنایان مسئوالن قضایی در دستگاهها اشاره کرد و گفت :قبل از این که فردی استخدام شود،
باید نیاز سازمان سنجیده شود و بعد بر اساس این نیاز افراد شایسته و توانمند در فرایندی ضابطهمند جذب و به کارگرفته شوند.

مهر :دکتر سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بیان این
که محققان با استفاده از فناوری نانو ساخت واکسن کرونا را در
پیش گرفتهاند ،افزود :پیش بینی می کنیم با تاخیر 4 ،3ماهه به
این واکسن دست یابیم.

کاهش بیش از  ۵۳هزار واحدی شاخص بورس
ایسنا :روند نزولی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و شاخص کل
این بازار دیروز بیش از  ۵۳هزار واحد کاهش یافت.

قالیباف :اگر شهید سلیمانی نبود داعش به قلب اروپا می رسید
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که امروز ترامپ متوجه شده که فشارهای حداکثری علیه ایران نتیجه ای نداشته،
افزود :در ماه های آتی و سال آینده وضعیت اقتصادی ایران به مراتب بهتر خواهد شد .به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،دکتر
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی صبح دیروز با مارکوس الیتنر ،سفیر سوئیس در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
وی با گرامی داشت یاد سردار شهید سپهبد سلیمانی ،ادامه داد :مردم ایران در برابر جنایت ترامپ در به شهادت رساندن
قهرمان مبارزه با تروریسم ،سردار سپهبد سلیمانی ،تجلیل و عکس العمل مناسبی نشان دادند .قالیباف با اشاره به این که اگر
شهید سلیمانی نبود داعش به قلب اروپا می رسید ،گفت :امروز ترامپ متوجه شده که فشارهای حداکثری علیه ایران نتیجه ای نداشته و در ماه
های پیش رو و سال آینده وضعیت اقتصادی ایران به مراتب بهتر خواهد شد.

کرونا جان  ۱۳۳نفر دیگر را در ایران گرفت
ایرنا :الری ،سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :تاکنون (ظهر دیــروز)  ۳۶۱هزار و  ۱۵۰نفر در کشور به
طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شدهاند و با فوت  ۱۳۳نفر در
 ۲۴ساعت [منتهی به ظهر روز] گذشته ،شمار جان باختگان این
بیماری به  ۲۰هزار و  ۷۷۶نفر رسید.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی خبر داد:

افتتاح  4پروژه در هفته دولت
جواد حشمتی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی از افتتاح  ۴پروژه
آبخیزداری و آبخوانداری با اعتبار بیش از  10میلیارد و  285میلیون تومان در
هفته دولت امسال خبر داد.مهندس «حسن وحید» همچنین از کلنگ زنی ۵
پروژه با اعتبار  50200میلیون ریال در هفته دولت امسال سخن به میان آورد.
وی ضمن تسلیت ایام ماه محرم و گرامیداشت هفته دولت با اعالم این خبر
افزود :اجرای این پروژه ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در حجمی بیش
از  251448متر مکعب و در سطحی معادل  30هزار و  599هکتار به منظور
کنترل سیل و رسوب در سطح استان اجرا شده است.
مهندس «حسن وحید» تصریح کرد :این عملیات آبخیزداری شامل پروژه
هایی مانند گابیون بندی به حجم  5658متر مکعب احداث بند خاکی به
حجم  190689متر مکعب پخش سیالب به حجم  35532متر مکعب سازه
سنگی و مالتی به حجم  18369متر مکعب و احداث دیوار ساحلی به حجم
 1200متر مکعب است.وی به تشریح اهداف اجرای پروژههای آبخیزداری
پرداخت و افزود :کنترل سیل ،ممانعت از فرسایش بی رویه خاک و تغذیه
سفرههای آبهای زیر زمینی از جمله اهداف مهم برای اجرای پروژههای

آبخیزداری است.وی با دعوت عمومی از اقشار مختلف مردم برای صیانت
از منابع طبیعی ،رسانه ها را به عنوان بازوان اصلی فرهنگ سازی توسعه
و حفاظت از این میراث ارزشمند دانست و گفت :حفظ منابع طبیعی یک
رسالت ملی است و فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی با مشارکت آحاد
مردم نیاز به نهادینه سازی دارد.

مهندس «حسن وحید» ،مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

کنترل سیل ،ممانعت از فرسایش بی رویه خاک و
تغذیه سفرههای آبهای زیر زمینی از جمله اهداف
مهم برای اجرای پروژههای آبخیزداری است
پروژه های قابل افتتاح اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی در هفته دولت سال 99
ردیف
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 ۵محرم .14۴2شماره ۳۳۵۳
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نوع پروژه

1

آبخیزداری

تعداد پروژه
 4پروژه

بابا قدرت اسفراین
جهان اسفراین
مهنان بجنورد

باغلق راز و جرگالن

میزان اعتبار

حجم عملیات (متر مکعب)

(میلیون ریال)

گابیون بندی  5658متر مکعب
بند خاکی  190689متر مکعب
دیوار ساحلی 1200متر مکعب
سنگی مالتی  18369متر مکعب
پخش سیالب  35532متر مکعب

102857

جمع  251448متر مکعب

لیست پروژه های قابل کلنگ زنی در هفته دولت سال 99
شهرستان
محل اجرا

برآورد اعتبار مورد نیاز
(میلیون ریال)

میزان اشتغال
(نفر)

جمعیت بهره بردار
(نفر)

10905

6

2844

عنوان پروژه

مشخصات فنی/حجم عملیات

عملیات آبخیزداری خرق

اجرای عملیات گابیون بندی  2383مترمکعب

فاروج

عملیات آبخیزداری زو
عملیات آبخیزداری ارکان

اجرای عملیات گابیون بندی  906مترمکعب  -بند چپری
 524مترمکعب

شیروان

5126

3

1499

اجرای عملیات سنگی  -مالتی  3300مترمکعب  -سرریز
بتنی  154مترمکعب

بجنورد

17753

9

3232

عملیات آبخیزداری ایزمان

اجرای عملیات سنگی  -گابیونی  2500مترمکعب

بجنورد

11440

6

2695

عملیات آبخیزداری تیتکانلو

اجرای عملیات سنگی  -مالتی  997مترمکعب

فاروج

4976

3

6712

