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اولویت استراتژیک ایران در 
قرن جدید

احسان کاظمی
بنیــادی ترین اصــل حاکم بر جهــان »صیرورت« 
و »دگرگونــی« اســت. به بیان دیگر مــا در جهان 

»همواره در حال تغییر« به سر می بریم.
ایــن قاعده بر جهان سیاســت نیز حاکم اســت، به 
طــوری که تاریــخ جهان و تاریخ نظــام بین الملل 
مشــحون از وقایع و »رخداد«های تحول برانگیز و 
گذار از یک وضعیت به وضعیتی متفاوت و دیگر گون 
بوده است. بر همین اساس در سالهای اخیر متفکران 
و متخصصان روابط بیــن الملل از  آغاز گذار مجدد 
در نظام بین الملل ســخن گفته انــد، بدین معنا که 
نظم سیاســی-اجتماعی موجود -که مشــخصه بارز 
آن هژمونی آمریکا و غرب می باشــد- و ایدئولوژی 
فراگیر آن یعنی لیبرال- دموکراسی با بحران هژمونی 
مواجه شده اســت و قدرت های نوظهور با گفتمان 
هــای رقیب، نظم موجود و هژمونی نظام حاکم را به 

چالش کشیدند.
در همین راســتا پرسش اساسی از این قرار است که 
استراتژی سیاسی ایران در این وضعیت گذار سیاسی 
می بایست چگونه باشد؟ در پاسخ به این پرسش سه 
رویکرد شــکل گرفته است. برخی از پیوستن ایران و 
حتی االمکان از رسیدن به یک سازگاری با حامیان و 
مدافعان وضع موجود نظام بین الملل که در راس آن 
آمریکا و کشورهای غربی قرار دارند، سخن به میان 
می آورند. گروه دوم با عطــف توجه به افول قدرت 
آمریکا و غرب در نظام بین الملل و ظهور قدرت های 
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مردم خراسان شمالی بیش از پنج 
میلیارد ریال کتاب خریدند

معاون امور فرهنگی و رســانه ای خراســان شمالی گفت: 
مردم اســتان پارســال در اجرای طرح های فصلی فروش 
کتــاب بیش از پنــج میلیارد و ۶۰۴ میلیــون ریال کتاب 

خریداری کردند.
رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 
این میزان کتاب در طرح های بهارانه، تابســتانه، پاییزه و 
زمستانه خریداری شد که بیشترین آن در طرح تابستانه به 

میزان پنج هزار و ۲۴۳ جلد کتاب بود.
وی مجموع کتاب های خریداری شــده را ۱۵ هزار و ۶۸۳ 
جلد کتاب عنوان کرد و گفت اســتقبال مــردم از اجرای 

طرح های فروش کتاب پارسال چشمگیر بوده است.
وی همچنیــن گفــت: در اجرای طرح هــای فصلی، ۲۷  
کتاب فروش در ســطح استان با اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی همکاری داشته است.

بازگشایی کوچه جاجرمی در بجنورد 
شهردار منطقه یک شــهرداری گفت : بازگشایی معابر به 
ســنت هر هفته در یک شــنبه ها انجام می گیرد  که در 
همین راستا بازگشایی کوچه جاجرمی  با تخریب ملک در 

تقاطع اول آن صد درصد تکمیل شد.
مهنــدس عمارلوافزود: ملکی به مســاحت ۳۰۰ متر مربع 
امروز با توافــق مالک مورد تخریب قرارگرفت تا از تقاطع 
اول به کوچه ۲۰ متری و از بن بست به ۶ متر تبدیل شد.

عمارلو گفت: عقب نشینی به مساحت ۸9 مترمربع درقبال 
تســهیالت به مالک درسطح اشغال و صدوررایگان پروانه 
تجاری مسکونی با حضور عوامل اجرایی منطقه صبح روز 

یک شنبه ۱۵ فروردین ماه  تخریب شد.
عمارلــو یادآوری کرد : برنامه ریزی های الزم برای انجام 
عقب نشــینی امالک طبق روال هــر هفته صورت گرفته 
اســت و درتالشــیم تا هر هفته با اجرای طرح یک شنبه 
های بازگشایی ، اطالعات ملکی و معابر بازگشایی شده را 

به شهروندان ارائه بدهیم.

سرمقاله

شرقی از استراتژی ائتالف با قدرت های در حال ظهور دفاع می 
کنند. پیروان این رویکرد عقیده دارند هژمونی آمریکا با بحران 
اساسی مواجه شده است و چین و روسیه به عنوان قدرت های 
نوظهور در حال عبور از وضع موجود هستند. این گروه بر همین 

اساس از استراتژی »گرایش به شرق« دفاع می کنند.
 رویکرد سوم از »اســتراتژی بی طرفی« یا برقراری »موازنه« 
بیــن حامیان وضع موجود و مخالفین وضع موجود ســخن می 
گویند. حامیان اســتراتژی بی طرفی یا برقراری موازنه بین دو 
قطب قدرت در نظام بین الملل باور دارند هر گونه ورود ایران به 
صف بندی ها و تقابل های موجود در نظام بین الملل در نهایت 
باعث »قربانی شــدن« ایران به پای مقاصد دیگران می شود. 
حامیان این رویکرد مخالف پیوستن ایران به اتحادها و ائتالف 
ها هســتند، چرا که معتقدند در نهایــت ایران متضرر منازعات 

سیاسی میان دو طیف و دو قطب می باشد.
با عطــف توجه به تاریخ تحوالت سیاســی ایران و جهان می 
توان به صحت و ســقم هر کدام از سه رویکرد فوق پی برد و 
نشــان داد کدام گزینه می تواند ارجحیت و اولویت استراتژیک 
ایران در قرن جدید باشــد. در جنگ جهانی اول که نمود عینی 
فروپاشــی نظم سیاسی حاکم بر دنیا بود دو ائتالف و دو قطب 
قدرت متضاد شــکل گرفته بود و ماحصــل آن فرو رفتن دنیا 
در کام جنــگ بــود. جنگ جهانی اول در زمانی آغاز شــد که 
ایران از جوانب گوناگون اوضاعی آشــفته، نابسامان و متزلزل 
داشــت. بحران فزاینده اقتصادی و وضعیت بی ثبات سیاسی و 
مداخالت قدرت های خارجــی، ایران را در قعر بحران فرو برد. 
در ایــن دوره علی رغم آنکه ایــران اعالم بی طرفی کرده بود 
مورد هجوم قدرتهای متخاصم قرار گرفته بود و ایران از جنوب 
توســط انگلیسی ها، از شمال توسط روس ها و از غرب توسط 
عثمانی اشغال شــد. بنابراین برآمد استراتژی بی طرفی ایران 
چیزی جز اشغال خاک ایران در جنگ جهانی اول نبوده است.

در جنگ جهانی دوم همچون جنــگ جهانی اول ایران اعالم 
بی طرفی کرده بود اما در روز ۳ شــهریور ۱۳۲۰، ابتدا نیروهای 
شــوروی از شمال و شرق از زمین و هوا به ایران حمله ور شدند 
و ســپس نیروهای بریتانیایی نیز از جنوب و غرب حمله کردند 
و شــهرها را  به سرعت اشغال کردند و هر دو به سمت تهران 
حرکت کردند. ارتش ایران به ســرعت متالشی شد و حکومت 
رضاشــاه با فشار متفقین ساقط شــد. این تجربه تلخ در هشت 
ســال جنگ تحمیلی به نوعی دیگر تکرار شــد و قدرت های 
جهانی از تهاجم ارتش بعث حمایت های پیدا و پنهان داشــته 

اند.
 با توجه به گفته های فوق، تاریخ نشان داده است که در شرایط 
تحول ســاختاری و  گذار در نظام بین الملل  ایران بواســطه 
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود همواره محل مناقشه 
بوده است، از همین رو استراتژی بی طرفی در تاریخ نتیجه ای 
جز اشغال ایران نداشته است، به طوری که ضعف های درونی 
ایران و مهجور ماندن آن در مناسبات سیاسی کشورهای جهان 

موجب ضربات جبران ناپذیر به خاک ایران شده است.
اکنون که بار دیگر نظام بین الملل بوســطه ظهور قدرت های 
رقیب آمریکا در شــرایط گذار قرار گرفته است، ضروری است 
سیاســتگذاران ضمــن توجه به تقویت قدرت ملی و انســجام 
سیاســی، رویکردی فعال در قبال تحوالت نظــام بین الملل 
داشته باشند، چراکه تامین منافع و امنیت ملی ایران با تحوالت 
نظام بین الملل عجین شده است. در واقع ایران می بایست در 
رویکردی فعال به مناســبات قدرت و ائتالف ها در سطح نظام 
بین الملل ورود پیدا کند تا در شرایط صلح از امکانات سیاسی، 
اقتصادی و نظامی این ائتالف ها برخوردار شــود و در شرایط 

جنگی بتواند از خود در مقابل تهاجمات متخاصمان دفاع کند.
توافق راهبردی ایران با چین در همین راستا قابل تبیین است. 
در واقــع گرایش ایران به قدرت های شــرقی در مقابل قدرت 
های غربی را می توان آغاز ورود فعال ایران به صحنه منازعات 
سیاســی و امنیتی در سطح جهانی تفســیر کرد و ایران بنا به 
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک خود می بایســت ضمن 
تقویت قدرت و انســجام درونی، به صورتی فعال وارد مناسبات 
و ائتالف های سیاســی در سطح جهان شود تا در زمان صلح از 
مواهب این ائتالف ها برخوردار شــود و در زمان شرایط جنگی 
بتواند از خود دفاع کند. بنابراین از نقطه نظر استراتژیک توافق 
راهبــردی ایران و چین را می توان آغاز یک راه جدید توســط 
ایران در مواجهه با شرایط گذار نظام بین المللی تعریف و تفسیر 
کــرد، راهی که هم می تواند جایــگاه و امنیت ملی ایران را در 
نظــام بین المل ارتقا دهد و هم می تواند با خود مخاطره هایی 

به همراه داشته باشد.
*استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

مدارس استان با ظرفیت هر کالس ۱۰ نفر 
بازگشایی می شود

مدیـرکل آموزش و پرورش خراسـان شـمالی 
از بازگشـایی مدارس در شـهرهای زرد و آبی 
کرونایـی اسـتان خبـر داد و گفـت: اگر شـهری قرمز و 
یـا نارنجـی شـد٬ آمـوزش حضـوری تعطیـل بـوده و 
مـدارس  در  هـم  را  آموزشـی  و  اداری  کادر  حضـور 

نداریم.
مهـدی مـودی در گفت وگـو بـا تسـنیم، بـا اشـاره بـه 
جزئیـات بازگشـایی مـدارس بعـد از تعطیـالت نـوروز 
سـال ۱۴۰۰ اظهـار داشـت: در شـهرهای نارنجـی و 

قرمـز کالس هـای حضـوری تشـکیل نمی شـود.

وی افـزود: در تمـام شـهرهای قرمـز و نارنجـی حتـی 
عوامـل اجرایـی در مـدارس حضـور نخواهنـد یافـت. 
تاکنـون در اسـتان شـهر قرمز و یـا نارنجـی نداریم اما 
اگـر شـهری قرمـز و نارجـی شـد حتمـا شـیوه حضور 
عوامـل اداری٬ آمـوزش و دانـش آمـوزان در مـدارس 

تغییـر خواهـد کرد.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان خراسـان شـمالی 
تصریـح کـرد: در شـهرهای بـا وضعیـت زرد و آبـی، 
و  ابتدایـی  دوم  و  اول  پایه هـای  آمـوزان  دانـش 
و  بهداشـتی  شـیوه نامه های  رعایـت  بـا  هنرسـتان ها 

حضـور حداکثـر ۱۰ دانش آموز در هـر کالس می توانند 
بـه صـورت اختیـاری در کالس های حضوری شـرکت 
کننـد. در مناطـق دارای وضعیـت زرد و آبـی کرونایـی 

اولویـت آمـوزش دانش آمـوزان حضـوری اسـت.
مـودی بـا بیـان اینکـه در مدارس روسـتایی مشـکلی 
کـم  حجـم  دلیـل  بـه  مـدارس  بازگشـایی  بابـت  از 
آموزشـگاه هایی  گفـت:  نـدارد  وجـود  دانش آمـوزان 
کـه دانش آمـوزان آن هـا زیـر ۵۰ نفـر هسـتند٬ مجوز 
بازگشـایی مـدارس را دارند که بیشـتر شـامل مدارس 

می شـود. روسـتایی 

نماینده اسبق مردم خراسان شمالی در مجلس شورای 
اسالمی نگاههای ســنتی حاکم بر مدیریت کشور را 

مهمترین مانع تولید بیان کرد.
موســی الرضا ثروتی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
گفت : مجلس شورای اسالمی در دوره های مختلف 
با انجام برخی اصالحات در قوانین و سیاســت های 
اصل ۴۴ زمینه قانونی حمایت از تولید را فراهم کرد و 
ما  نیاز به تدوین و تصویب قانون جدید نداریم و این 

خود یک گام بزرگ رو به جلو است. 
وی اضافه کرد : آنچه که این روزها مانع بزرگ برای 
جهش در حوزه تولید در کشــور محســوب می شود؛ 
ناشی از نگاههای سنتی حاکم بر مدیریت تولید اعم از 
بخش خصوصی و دولتی است که باید با میدان دهی 
به جوانان نسبت به حذف نگاههای سنتی و جایگزین 
کردن نگاه مدرن جهش را در حوزه تولید ایجاد کرد.

عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی یکی از این نگاههای سنتی حاکم بر مدیریت 
تولیــد در بخش خصوصی و حتی دولتی را عدم بهره 
گیری از تکنولوژی و دســتاوردهای فناوری نوین در 
حوزه تولید و بازاریابی دانســت و خاطرنشــان کرد : 
حوزه اقتصادی در کشــور چه در بخش تولید و توزیع 

از چابکی الزم متناسب با تکنولوژی روز دنیا برخوردار 
نیســت و این خود یکی از موانع بزرگ و سد راه تولید 
کشور محسوب می شود که با میدان دادن به جوانان 
و بهــره گیری از فناوری نوین و روز جهانی می توان 

این چابکی را ایجاد کرد.
این نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی باال بودن 
ریسک  ســرمایه گذاری در کشــور را یکی دیگر از 
موانع پیشــروی تولید بیان کرد و اظهارداشــت : در 
شــرایط فعلی به دلیل نوســان قیمتی اعم از ارزی و 
غیره در سطح کشور ریسک سرمایه گذاری در حوزه 
هــای تولید را افزایش یافت  و برخی کمبود نقدینگی 
در حوزه تولید نیز ناشــی از نوسان قیمتی از جمله ارز 

نشات می گیرد.
ثروتی خاطرنشــان کرد : ســرمایه گــذاران بخش 
خصوصی در چنین شــرایطی ترجیح می دهد، منابع 
و ســرمایه خود را به حوزه های ببرند که از ریســک 
پایینی برخوردار باشــد و در ســال حمایــت از تولید  
باید دولتها با کاهش ریســک سرمایه گذاری و ارایه 
طرح های تشــویقی این سرمایه ها را به سمت تولید 

بکشانند.
عضــو اســبق کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس 

شورای اســالمی انسجام قوای ســه گانه را از دیگر 
راهکارها برای حمایت از تولید و رفع موانع دانســت 
و اظهارداشت : قوای سه گانه باید به فراخور وظایفی 
که قانون اساسی برای آنها تعیین کرد، از بخش تولید 

حمایت کنند.
ثروتــی افزایش ســطح نظــارت بر نحــوه پرداخت 
تســهیالت بانکی را یکی از وظایف اصلی قوای سه 
گانه دانست و افزود : مجلس شورای اسالمی با قانون 
گذاری دقیق، دولت در اجــرا و قوه قضایی در حوزه 
نظارتی می توانند بر نحوه پرداخت تســهیالت بانکی 

در حوزه تولید نظارت داشته باشند.
وی اضافه کرد : امروز بخش زیادی از موانع در بخش 
تولید مربوط به کمبود نقدینگی است و بخش زیادی 
از این نقدینگی نیز در اختیــار بانک ها قرار دارد که 
شــاید به دلیل نبود نظارت به حــوزه های غیر تولید 
سرازیر شود و خود باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی 

کشور شود.
وی خاطرنشــان کرد : این در حالیست که قوای سه 
گانه می بایســت مطابق با وظایف خــود با افزایش 
سطح نظارت ها به گونه ای عمل کنند که سرمایه ها 

و منابع مالی بانک ها به سمت تولید گسترش یاید.

 رئیس ســتاد انتخابات اســتان گفت: در حال حاضر 
هیــات هــای اجرایی مشــغول بررســی صالحیت 
داوطلبان شوراهای اسالمی شهرها هستند که حداکثر 
تا ۲۱ فروردین این کار به اتمام میرســد و در نهایت 
هشتم اردیبهشت نتایج اولیه بررسی ها به آنان اعالم 

می شود. 
به گزارش اتفاقیه؛ احمد برادران در نخســتین ســتاد 
انتخابات استان در سالجاری افزود:تمام فرمانداران و 
بخشــداران باید به دستورالعمل ها و بخش نامه های 
ارســالی وزارت کشور در حوزه انتخابات اشراف کامل 

داشته باشند. 
وی با اشــاره به اینکه تا کنون تمام امور بر اســاس 
تقویم وزارت کشــور در اســتان انجام شده، تصریح 
کرد:گام های مختلف بــرای برگزاری بهتر انتخابات 
احصا شده است. برادران از داوطلبان شوراهای روستا 
و عشــایر خواست تا با توجه به بیماری کرونا ثبت نام 

ها را به صورت غیر حضوری انجام دهند.
 وی اظهار داشــت: بر اســاس هماهنگی های انجام 
شــده ثبت نام داوطلبان شورای اســالمی عشایر در 

قشالق انجام و رای گیری در ییالق خواهد بود. 

معاون توســعه مدیریــت و منابع اســتاندار و رئیس 
کمیته پشــتیبانی و مالی ستاد انتخابات استان نیز در 
این جلسه نیز با اشــاره به اهمیت پشتیبانی از فرآیند 
برگزاری انتخابات گفت: برنامه ریزی های الزم برای 

این حوزه صورت گرفته است. 
علی بیگ زاده خاطرنشــان کرد: در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی خراسان شمالی جزو استانهای موفق 
در حوزه پشتیبانی بود زیرا دستگاه های اجرایی بعنوان 
معین در فرمانداری ها مستقر شدند که تجربه موفقی 

را به دنبال داشت.

مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی گفت: تاکنون 
فقط ۵۰ درصد از عشــایر این استان موفق شده اند تا 

کارت تردد عشایری را دریافت کنند.
محمدرضا قلی پور در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به 
طرح صدور کارت تردد عشایری اظهارکرد: این طرح 
ملی اســت و برای تمامی عشایر کشور اجرا می شود 
و کارت مذکور جایگزین دفترچه های عشایری است.

وی افــزود: در واقــع کارت تردد عشــایری کارت 
هویتی آن ها اســت که برای صدور این کارت تمامی 

اطالعات آن ها در سامانه ثبت خواهد شد.
قلی پور ادامه داد: اتحادیه های عشایری در این میان 
وظیفه جمع آوری اطالعات خانوار عشــایری را دارند 
که خود خانوار نیــز باید همراهی الزم را با به منظور 

ثبت اطالعات داشته باشند.
وی تصریح کــرد: تاکنون اطالعــات ۱۵۰۰ خانوار 
عشــایری در سامانه مورد نظر ثبت شده است و برای 

۸۰۰ خانوار کارت صادر شده است.
وی در پاســخ به این سوال که در سال گذشته اعالم 

شد که اگر عشــایر این کارت را نداشته باشند امسال 
اجازه کوچ به آن ها داده نمی شــود، و آیا عشــایری 
که کارت را دریافت نکــرده اند اجازه کوچ از مناطق 
قشــالقی به ییالقی در اردیبهشــت ماه را نخواهند 
داشــت؟ گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا صالح 
دیده نمی شــود که عشایر برای ثبت نام در کافی نت 
ها تردد داشته باشند در نتیجه برای کوچ بهاره دفترچه 
عشــایری را برای خانواری که کارت را ندارند مالک 

قرار می دهیم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی 
از امدادرســانی به ۱۷۸ حادثه دیده طی طرح 

نوروز توسط امدادگران این مجموعه خبر داد.
ابوالفضل محبان در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: طی روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته 
تا اواســط فروردین ماه امســال، ۴9 حادثه در 
خراسان شمالی رخ داد که امدادگران جمعیت 

هالل احمر آن ها را پوشش دادند.
وی افزود: حوادث به وقوع پیوسته در خراسان 
شــمالی شامل ۳۵ حادثه جاده ای، هفت حادثه 

شهری، دو حادثه کوهستان، یک زلزله و چهار 
مورد خدمات حضوری بوده که طی آن ها ۱۷۸ 

حادثه دیده امدادرسانی شدند.
وی گفت: بیشــترین تعداد حادثه دیدگان طی 
ایام عید با ۱۵۸ نفر مربوط به حوادث جاده ای 
است و حادثه دیدگان حوادث شهری با ۱۳ نفر، 
خدمات حضوری چهار نفر و کوهســتان نیز با 

سه نفر در رتبه های بعدی است.
محبــان اظهار کــرد: در مجمــوع ۱۶۷ طی 
حوادث ایــام عید نظیــر جاده ای، شــهری، 

کوهستان و خدمات حضوری آسیب دیدند که 
۳۲ نفر آن ها با آمبوالنس جمعیت هالل احمر 
 بــه مراکــز امــدادی منتقل شــده و نجات

 یافتند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی 
مجموع نیروهای عملیاتی به کار گرفته شــده 
طی این ایام را ۱۸۲ نفــر اعالم کرد و گفت: 
۷۷ تیم عملیاتی با ۴۷ دستگاه آمبوالنس اعزام 
شــده، حوادث ایام عید در اســتان را پوشش 

دادند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در مرحله 
دوم پویش ایــران مهربان ۱۲ هــزار حامی به جمع 

حامیان طرح اکرام اضافه خواهند شد.
مجید الهی راد اظهارکرد: هم اکنون در گام دوم اجرای 
ایــن پویش که از زمان میالد امام علی )ع( تا شــب 
شهادت این امام همام برنامه ریزی شده است از تمامی 
ظرفیت کارکنان و دســتگاه های اجرایی در این زمینه 

حداکثر بهره برداری می شود.
وی بــه مکاتبــه رئیــس کمیته امــداد در خصوص 
همــکاری نمایندگان مجلس در طــرح پویش ایران 
مهربان اشــاره کرد و افزود: امیدواریم با حمایت های 

نمایندگان ممجلس شورای اسالمی در استان بتوانیم 
تعداد حامیان ایتام و فرزندان محســنین را به بیش از 
۲۰ هزار حامی در طرح پویش ایران مهربان افزایش 

دهیم.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با یادآوری اینکه 
اکنون سرانه ایتام در خراسان شمالی از ۴۰۰ به ۵۲۰ 
هــزار تومان افزایش یافته اســت، تصریح کرد: طبق 
برنامه های این پویش ایــن رقم به ۷۰۰ هزار تومان 

افزایش خواهد یافت.
الهی راد اظهار کرد: اکنون سه هزار و ۳۷۸ فرزند یتیم 
و ســه هزار و ۳۱۷ فرزند محسنین تحت حمایت این 

نهاد قرار دارند.وی در ادامه به فعالیت های این نهاد در 
حوزه اشتغال مددجویان اشاره کرد و افزود: تمام ۱۷۰ 
میلیارد تومان اعتبار تخصیصی اشتغال مددجویان در 

سال 99 جذب شده است.
الهــی راد همچنین از جذب صددرصــدی اعتبارات 
قرض الحســنه اشــتغال مددجویان در بخش بانکی 
خبر داد و گفت: اعتبار تبصره ۱۶ مددجویان در حوزه 
اشتغال طی ســال گذشته ۱۵۲ میلیارد تومان بود که 
این اعتبار با همکاری بانک های عامل استان جذب و 

پرداخت شده است.

محمد محمــدي بریمانلــو در وزن ۷۳- کیلوگرم و 
قاســم باغچقي در وزن 9۰- کیلوگرم در رقابت هاي 

قهرماني آسیا حضور دارند .
به گــزارش اتفاقیه به نقل ازخبرگزاری صداوســیما 

مرکز خراســان شــمالی، رقابت هاي جودو قهرماني 
آســیا از ۱۷ فروردین ماه به میزباني قرقیزستان و با 
حضورجودو جودوکاراني از ۳۲ کشور آغاز خواهد شد .

در بین ورزشــکاران اعزامي از ایران ، محمد محمدي 

بریمانلــو در وزن ۷۳- کیلوگرم و قاســم باغچقي در 
وزن 9۰- کیلوگرم هم حضور دارند .

براســاس برنامــه، ۱۸ فروردین مــاه بریمانلو و ۱9 
فروردین ماه باغچقي به روي تاتامي خواهند رفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 
طی روزهای گذشته  نتایج آزمایش کرونا در برخی 
شهرستان ها حدود ۵۰ درصد و در کل استان بیش 
از ۳۵ درصد تست ها مثبت شد و این زنگ خطری 

برای شروع موج چهارم شیوع کرونا است.
سید احمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار عصر اترک 
اظهار داشــت:  تا دو هفته گذشــته تعداد بیماران 
بســتری ۷۰ تا ۸۰ بیمار بود ولی االن بیش از ۱۵۰ 

بیمار در بیمارستان ها بستری هستند.
وی از تــاالرداران خواســت ظرفیت ها و مســائل 
بهداشتی را رعایت کنند چون در غیر این صورت به 

دلیل اهمیت ســالمت مردم، همکاران ما ورود پیدا 
می کنند و مواردی که رعایت نشــود برخورد قاطع 

انجام می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: برخی از مردان بین ۱۸ تا ۳۰ 
سال با تصور این که جوانان به بیماری کرونا مبتال 
نمی شود از زدن ماسک خودداری می کنند در حالی 
که با رعایت نکردن موارد بهداشــتی خطر ابتال به 

ویروس را به خانواده انتقال می دهند.
براســاس گزارش های دانشگاه علوم پزشکی از ۱۱ 
فروردین ماه شمار بستری های کرونا سه رقمی شده 

و این زنگ خطری برای غفلت کنندگان است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صمت خراسان 
شــمالی گفت: قرارگاه ســاماندهی مرغ کشور 
برای مرغ های گرم، منجمد و کشــتار در درب 
کشتارگاه ها، قیمت های جدیدی را تعیین و به 
استان ها به منظور نرخ گذاری ابالغ کرده است 
که بر اساس این قیمت جدید مرغ ها در استان 

تامین و توزیع خواهند شد. 
بــه گزارش اتفاقیــه به نقــل ازخبرنگار عصر 
اترک، مهــرداد داود زاده، در جمع خبرنگاران 
در ایــن باره اظهــار کرد: بر اســاس تصمیم 
قرارگاه ســاماندهی مرغ کشور، قیمت مصوب 
گوشت گرم مرغ برای مصرف کننده از کیلویی 
۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بــه کیلویی ۲۴ هزار و 
9۰۰ تومــان افزایش یافت.داود زاده گفت: این 

افزایــش قیمت با توجه بــه قیمت مولفه های 
تولید مرغ صورت گرفته است.

وی اعالم کرد: بر اســاس تصمیم این قرارگاه، 
قیمت مرغ منجمد برای مصرف کننده کیلویی 
۱9 هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت مرغ زنده درب 
کشــتارگاه نیز کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان 
تعییــن شــد.معاون بازرگانی داخلی ســازمان 
صمت خراسان شــمالی همچنین عنوان کرد: 
در حال حاضــر مرغ به صــورت قطعه بندی 
شــده، وارد و توزیع نخواهد شد و کشتارگاه ها 
و واحدهــای صنعتی که دارای مجوز هســتند 
با نظارت سازمان جهاد کشــاورزی و سازمان 
صمت اســتان می توانند گوشت مرغ را قطعه 

بندی و توزیع کنند.

مسئول اشتغالزایی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
خراسان شــمالی گفت: پرورش اسب، یک فرصت 
شــغلی مناســب و پر درآمد بویژه برای روستاییان 
خراسان شمالی اســت و می تواند عامل مهاجرت 

معکوس باشد.
رضــا ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
پرورش اســب، یک فرصت شغلی بسیار مناسب و 
پر درآمد خصوصًا برای روستاییان خراسان شمالی 
است و می تواند عامل مهاجرت معکوس تلقی شود.

مسئول اشتغالزایی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
خراسان شمالی ادامه داد: در این میان اسب ترکمن 
با قابلیت های منحصر به فرد خود از جمله، زیبایی، 
استقامت، ســازگاری با شرایط سخت و مختلف و 
مقاومت در برابر بیماری ها می تواند گوی سبقت را 

از دیگر نژادهای اسب، برباید.
وی افــزود: معمواًل به رســته های مختلف دامی، 
صرفــًا از جنبه غذایی مثل گوشــت و لبنیات نگاه 
می شود ولی اسب تنها دامی است که از جنبه های 
مختلف مثل ورزش، گردشــگری، مشاغل جانبی، 

اســتفاده های درمانــی، تفریحی و حتــی غذایی 
می شود از آن بهره برداری کرد.

ریحانی با تاکید بر اینکه اســب سواری یک تفریح 
سالم و خانوادگی است، گفت: این صنعت خدمات و 
فعالیت های فراوانی را در دل خود جای داده است.

مسئول اشتغالزایی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
خراسان شمالی مشــاغلی مانند مربی اسب، تولید 
خوراک دام، سوارکاری، دام پزشکی، پرورش اسب 
و ساخت یراق آالت ویژه اسب از جمله فعالیت های 
مرتبط با صنعت اســب عنوان کرد و بیان داشت: 
ورزش نیز بــه عنوان یک موضــوع مهم در این 

صنعت معرفی شده است.
وی افزود: صنعت اسب از طریق ایجاد رویدادهای 
داخلی و بین المللی، درآمد و اشتغال مناسبی ایجاد 

می کند.
ریحانــی در انتها گفت: اســب ترکمــن قابلیت و 
استعداد خوبی برای صادرات به کشورهای مختلف 
جهان را دارد و یک محرک رشــد اقتصادی بشمار 

می آید.

شـورای  مجلـس  در  شـیروان  مـردم  نماینـده 
اسـالمی گفـت: هرچنـد تولیـد خـودروی ارزان 
قیمـت بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی یکـی از 
اصلـی تریـن مطالبـات مـردم اسـت امـا نبایـد 
ایمنـی و کیفیـت خودرو بـا بهانه تولیـد خودروی 
ارزان قیمـت زیـر سـوال رود.بـه گـزارش اتفاقیه 
بـه نقـل ازگـروه دریافـت خبـر پایـگاه خبـری 
شـیروان، علی جدی دربـاره برنامه ایـران خودرو 
بـرای تولیـد خـودروی ارزان قیمت، گفـت: تولید 
خـودروی ارزان قیمت مشـروط بـر اینکه کیفیت 
و ایمنـی چهارچرخ هـا خدشـه دار نشـود، یکـی از 
ضرورت ها در شـرایط کنونی اسـت.نماینده مردم 
دربـاره  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  شـیروان 
راهکارهـای تولید خـودروی ارزان قیمـت، افزود: 
از آنجـا کـه حـذف هزینه هـای سـربار منجـر به 
کاهـش قیمـت تمـام شـده خودروهـای تولیدی 
حـذف  بـا  می تواننـد  خودروسـازان  می شـود، 

ایمنـی  و  کیفیـت  در  تاثیـری  کـه  هزینه هایـی 
ارزان  خـودروی  تولیـد  زمینـه  باشـد،  نداشـته 
قیمـت را فراهـم کنند.نائـب رئیـس کمیسـیون 
صنایـع و معـادن مجلـس اضافـه کـرد: هرچنـد 
تولیـد خـودروی ارزان قیمـت با توجه به شـرایط 
اقتصـادی یکـی از اصلـی تریـن مطالبـات مردم 
اسـت امـا نبایـد ایمنـی و کیفیت خودرو بـا بهانه 

تولیـد خـودروی ارزان قیمـت زیـر سـوال رود.
وی بـا طـرح این سـوال کـه چرا تولیـد خودروی 
پرایـد متوقف شـد، توضیـح داد: از آنجـا که پراید 
از نظـر ایمنـی و کیفیـت ایراد داشـته و مـردم از 
آن گالیـه منـد بودنـد، خط تولید آن متوقف شـد 
بنابرایـن بایـد بـه ایـن نکته توجـه کرد کـه تنها 
تولیـد خـودروی ارزان نبایـد هدف خودروسـازان 
باشـد بلکـه بایـد عـالوه بـر کاهـش قیمت هـا، 
اصلی تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  نیـز  کیفیـت 

محورهـا در نظـر گرفته شـود.

نگاههای سنتی مانع بزرگ پیش روی تولید است

هشتم اردیبهشت، اعالم می شود؛

 نتایج اولیه بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی شهر

فقط ۵۰ درصد عشایر استان موفق به دریافت کارت تردد عشایری شدند

امدادرسانی هالل احمر خراسان شمالی در نوروز به ۱۷۸ حادثه دیده

گام دوم پویش ایران مهربان با همکاری سپاه جواداالئمه)ع( اجرا می شود

حضور دو جودوکار خراسان شمالی در رقابت هاي قهرماني آسیا

۵۰ درصد تست های کرونا در برخی شهرستان های استان مثبت است؛

زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا
 در خراسان شمالی

معاون بازرگانی داخلی سازمان صمت خراسان شمالی ؛

قیمت جدید مرغ استان بر اساس تصمیم قرارگاه 
ساماندهی کشور تعیین می شود

اسب ترکمن قابلیت صادرات دارد،روستائیان وارد 
این حرفه شوند

تولید خودروی ارزان مطالبه مردم است
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یادداشت

تامین کسری بودجه بدون چاپ پول
حسین پارسیان*

تامین مالی دولت ها و حکومت ها یکی از مســائل مهم و تاثیرگذار در حوزه متغیرهای کالن اقتصادی، توســعه 
اقتصادی و در نهایت معیشت مردم جامعه به شمار می رود. بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور، 

بیانگر نحوه تامین مالی دولت ها و حکومت ها است.
متاســفانه عمده مطالعات اساتید دانشگاهی، مراکز مطالعاتی و همچنین امور مرتبط با تامین مالی کشور در نهاد 
سیاســت گذاری برنامه ریزی و بودجه کشــور به صورت نخبه گرایی آکادمیک و در قالب پی جویی هایی منفک از 
دغدغه های عملی و به شــکل مطالعات صرفًا تجربی و کمی برون ســپاری شده و یا اینکه بر اساس روش های 

سنتی و مرسوم تامین مالی و فارغ از پیامدها و هزینه های این سبک از تامین مالی انجام می شود.
بنابراین در گام اول بایســتی وضعیت موجود تامین مالی کشــور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. طی 

دهه های گذشته عمده تامین مالی کشور بر اساس فروش نفت و مشتقات نفتی انجام گرفته است.
به عبارتی طی این مدت از فروش نفت به عنوان ابزاری برای پوشــش ســوء مدیریت های حکمرانی در بخش 
عمومی کشــور اســتفاده شــده اســت. در نظام تامین مالی کشــور هم ابتدا تمامی هزینه های جاری و تملک 
دارایی های ســرمایه ای کشــور با رشدی معادل تورم یا درصدی از تورم محاســبه و پیش بینی شده و در مقابل 
درآمدها و منابع کشــور هم عمدتًا از محل فروش نفت و مشــتقات نفتی و کسری بودجه هم به شکل سنتی از 

طریق سیستم بانکی تامین می شد.
برآیند این سبک از تامین مالی هم رشد نقدینگی، تورم، وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد به سیستم بانکی و … 
بود. اصالحاتی که در این مدت در خصوص بودجه ریزی و نحوه تامین مالی صورت گرفته اســت عمدتًا شکلی 

بوده تا محتوایی.
از جمله تغییر فرم های بودجه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شــکلی، محاسبه هزینه واحدها نه بهای تمام 
شــده است که سنجه های اســمی، نحوه تامین مالی مبتنی بر منابع در دسترس بدون در نظر گرفتن پیامدها و 

هزینه های این روشهای تامین مالی و … بوده است.
متاسفانه نگاه قالب در بودجه ریزی، همان بودجه ریزی سنتی افزایشی بوده که در حوزه تخصیص منابع همچنان 
رویکرد چانه زنی غالب اســت. این موضوعات نشــان دهنده فقدان الگوی جامع تامیــن مالی دولت و در نهایت 

کشور است.
به عبارتی تامین مالی دولت در وضعیت فعلی کشور عمدتًا از طریق سیستم بانکی، درآمد ناشی از وصول مالیات 
و سود ویژه شرکت های دولتی، منابع صندوق توسعه ملی، درآمد ناشی واگذاری شرکتهای دولتی، اوراق بدهی، 
بازار ســرمایه و نهادهای مالی، درآمد مالیات، فروش اموال و دارایی های مازاد وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 

و … انجام می پذیرد.
بــا توجه بــه تحریم های اقتصادی و کاهش قابل توجه درآمد نفت و مشــتقات نفتی و حتی کاهش قابل توجه 

وصول این ارقام فروش رفته، منابع مالی کشور به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
در بعــد هزینه های جاری دولت هم با توجه به نقدینگی و تورم ناشــی از اقدامات نهاد سیاســت گذار در حوزه 
برنامه ریزی و بودجه برای تامین کسری بودجه از سیستم بانکی به شیوه های مختلف طی سالیان متمادی باعث 

شده هزینه های جاری و تملک نسبت به قبل رشد قابل توجهی داشته باشند.
برآیند این درآمدها و هزینه های دولت، نشانگر ناترازی بودجه و وجود رقم قابل توجهی کسری بودجه خواهد بود. 

بنابراین ارایه الگویی جامع و مناسب برای تامین مالی دولت بیش از پیش ضروری بنظر می رسد.
الگوی تامین مالی که به کار گرفته می شــود بایســتی حداقل دارای ویژگی ها و ابعاد مختلفی از جمله عدالت، 
شــفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و در نهایت عملیاتی بودن باشــد. به نحوی کــه نحوه دقیق تامین مالی از 
محل هر منبع را به روشــنی مشخص کند و منافع عمومی و معیشت مردم در این الگوی جامع تامین مالی نظر 

گرفته شود.
این نحوه تامین مالی دارای کمترین تاثیر از جمله رشــد نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید واقعی و … روی 
معیشت اقشــار ضعیف جامعه باشد. الگوی جامع تامین مالی پایدار باشد و نه اینکه نهاد سیاست گذار به صورت 

موردی از این منبع مالی استفاده کند.
آنهم با هر هزینه ای، این منابع تامین مالی تکافوی هزینه های پیش بینی شــده را می کند، این نحوه تامین مالی 
تحقق پذیر است و … . در تدوین این الگوی جامع تامین مالی کشور بایستی به منابع موجود و همچنین مزایا، 
معایب و محدودیت های این منابع تامین مالی توجه داشت که در زیر به اختصار به برخی از آنها اشاره شده است.

در این الگوی تامین مالی قاعدتًا بایستی سهم قابل توجهی از منابع درآمدی دولت از محل وصول مالیات تامین 
شود. مالیات پایدارترین منبع تامین مالی دولت به شمار می رود که با برنامه ریزی صحیح می تواند اثرات مطلوبی 

در توسعه پایدار کشور، رفع نابرابری های اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت در جامعه و افزایش رفاه داشته باشد.
از منابع صندوق توســعه ملی، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، صرفًا بایســتی در قالب اعطای وام برای 

پروژه های عمرانی در چارچوب اساسنامه صندوق و با تصویب مجلس شورای اسالمی استفاده شود.
پرداخت هرگونه مبلغ بدون تصویب مجلس و همچنین بر خالف مفاد اساســنامه صندوق بایستی ممنوع باشد. 
مطابق با مفاد تبصره های قانون بودجه که نقطه شروع آن هم به دهه ۸۰ بر می گردد، شرکت های دولتی مکلفند 
که هر ســال ۸۰ درصد از ســود پیش بینی شده در بودجه را به عنوان ســود ویژه و در خصوص مالیات نیز ۲۵ 
درصد سود شرکت را به عنوان مالیات پیش بینی و به صورت علی الحساب  به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

به عبارتی مشــاهده می شود نهاد سیاســت گذار و قانون گذار فارغ از اصول نظام راهبری خوب، با تدوین قوانین 
متعدد، حوزه فعالیت شــرکت را مختل می کند. این قوانین عمدتًا با نگاهی درآمدی به شرکت های دولتی درآمد 
ناشــی از وصول مالیات و سود ویژه شرکت های دولتی و برای تامین مالی جهت پرداختهای جاری دستگاههای 
اجرایی و یا پرداخت موارد دیگر وضع شــده اند و در عمل باعث می شوند که نظام راهبری شرکت های دولتی از 

انجام وظایف و ماموریت های اصلی شرکت فاصله بگیرند.
بنابراین ضرورت بازنگری اساسی در قوانین و مقررات و تطابق بیشتر این قوانین با اصول راهبری شرکتی خوب، 
بیش از پیش احســاس می شــود. در مورد شرکت هایی که مطابق با سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
نســبت به واگذاری آنها بایستی اقدام شود، درآمد ناشــی واگذاری شرکت های دولتی می تواند به عنوان یکی از 

ظرفیت های تامین مالی کشور به شمار آید.
در این حوزه علیرغم برخی موفقیت های نســبی در نیل به اهداف خصوصی ســازی خیلی موفق عمل نشــده، 
تغییرات مکــرری در گروه بندیهای فعالیت های اقتصادی موضوع گروه مــاده ۵ قانون، ضمن بالتکلیف اعالم 
نمودن برخی شرکت ها، عمال عرصه را برای حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد محدود و نیل به رقابت پذیری 

را مخدوش ساخته است.
یکی از چالش ها و مشــکالت دیگر در این زمینه ارزش گذاری دارایی های شــرکت ها بر مبنای غیرمنصفانه و 
غیرواقعی است که بعضًا مبلغ واگذاری با ارزش واقعی شرکت تفاوت فاحشی دارد و همچنین نحوه واگذاری های 
که به جای نحوه واگذاری مذاکره ای، رد دیون و عرضه بلوکی و … به نظر می رســد عرضه مســتقیم سهام در 
بورس می تواند کمک شایانی به حوزه واگذاری سهام به بخش خصوصی، تامین مالی دولت و همچنین هدایت 

پس انداز مردم به سمت تولید، کنترل نقدینگی باشد.
این مهم منجر به ســهامداران شدن مردم در شــرکت های بزرگ دولتی که واگذار می شوند خواهد شد. از دیگر 
راه های متداول تامین مالی کســری بودجه دولت، انتشار اوراق مشــارکت و تامین مالی از بازار بدهی است که 
باعث می شــود دولت بتواند از محل درآمدهای آینده خود در زمان حال خرج کرده و هزینه های خود را اجرایی 

نماید.
همانطور که در باال هم اشــاره شد در ایران، ســهم قابل توجهی از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین 
می شــود و درآمدهای نفتی نیز در طول ســالهای گذشــته نوســانات زیادی را تجربه کرده و موجب ناپایداری 

درآمدهای دولت شده است.
کاهش درآمدهای نفتی و به وجود آمدن کســری بودجه و نبود بازار اوراق بدهی دولتی توسعه یافته برای جبران 

کاهش درآمدهای نفتی با به وجود آوردن بی ثباتی های مالی، موج بی ثباتی های پولی نیز شده است.
بنابراین استفاده از ظرفیت بازار بدهی در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. میزان تامین مالی از بازار بدهی 
بایستی با در نظر گرفتن میزان توان دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی، نرخ های سود، زمان سررسید 
و نرخ تنزیل اوراق بدهی باشد و میزان اوراق بدهی که توسط دولت منتشر می شود نبایستی بازار سرمایه و حتی 

بازار پولی رو مختل کند.
بازار ســرمایه نیز یکی دیگر از ظرفیت هــای بالقوه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی اســت. در اقتصادهای 
توســعه یافته، تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بورس انجام می شود. این بنگاه ها از طریق افزایش سرمایه، 

فروش اوراق بدهی و یا عرضه اولیه سهام منابع مالی مورد نیازشان را تامین کنند.
دولت ها هم می توانند از ظرفیت بازار ســرمایه برای تامین مالی بخش عمومی استفاده کند، چه از طریق عرضه 
مستقیم سهام شرکت ها و چه از طریق فروش اوراق بدهی به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و ….. 
. نکته مهم ظرفیت تامین مالی از بازار سرمایه این است که دولت ها می توانند از این ظرفیت تامین مالی بالقوه 

استفاده نمایند مشروط بر اینکه در بازار سرمایه دخالت و دخل و تصرف نکنند.
یکی از منابع دیگری تامین مالی کشور ظرفیت بازار بیمه است که در مدل موجود تامین مالی کشور تا حدودی 
مغفول واقع شده است. شرکت های بیمه ای در ابتدای هر دوره مالی می توانند بخشی از منـابع خـود را در بورس 
و فرابورس، در سیستم بـانکی و سپرده، شرکت های غیربورسی، طرح ها و سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاری 

و مشارکت کنند.
تامین مالی و ســرمایه گذاری خارجی نیز یکی دیگر از ظرفیت های بالقوه در تامین مالی کشــور به شمار می آید. 
با توجه به عدم پذیرش مقررات FATF ،تحریم های اقتصادی، نوســانات نرخ ارز برای بازپرداخت اقســاط وام، 

استفاده از این ظرفیت تامین مالی تامین مالی خارجی در عمل با مشکالت جدی و اساسی مواجه است.
با توجه به مطالبی که در باال بیان شــد ضرورت تدوین الگوی جامع و بهینه تامین مالی کشــور بیش از پیش 
احســاس می شود. الگوی مناســبی که تمامی ظرفیت ها و منابع بالقوه و موجود تامین مالی کشور را دربرگیرد و 
در حداقل ترین ســطح ممکن معیشت اقشار ضعیف جامعه و در ســطوح باالتر زمینه توسعه اقتصادی کشور را 

فراهم کند.
* کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور

 وزیر جهاد کشاورزی نگهداری و 
ذخیره سازی مرغ در سردخانه های 
مرغ  قطعه بندی  فروش  استان ها، 
تنظیم بازاری بــا نرخ های آزاد و 
فروش مرغ ســبز و بــدون آنتی 
بیوتیک با قیمت های غیر مصوب 
را تا اطالع ثانــوی ممنوع اعالم 

کرد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، 
به  خــاوازی«  »کاظم  نامــه  در 
آمده  کشور،  سراســر  استانداران 
تصمیمات  راســتای  در  اســت: 
دومین جلســه قرارگاه ساماندهی 
مــرغ کشــور در ۱۳ فروردیــن 
مــاه ۱۴۰۰ ضمــن تاکید مجدد 
برگزاری جلســه های کمیته  به 
است  انتظار  اســتانی  متناظر  ای 
موارد  اجرای  و  پیگیری مصوبات 
اشاره شــده در دســتور کار قرار 

گیرد.
بر این اســاس، قطعــه بندی در 
همه واحدهای بســته بندی مرغ 
تا اطــالع ثانوی ممنوع اســت، 
ادارات کل دامپزشــکی در ایــن 

خصوص اقدامــات الزم را انجام 
خواهند داد و در صورت مشاهده 
از  برابــر مقررات  هرگونه تخلف 
طریق مراجع قضایی با متخلفین 

برخورد شود.
همچنین عرضه مرغ قطعه بندی 
در ســطح اصنــاف و همه مراکز 
فــروش تا اطالع ثانــوی ممنوع 
است. اســتانداران نسبت به رفع 
موانع و تســهیل تبــادل مرغ بر 
نیاز اســتان که توســط قرارگاه 
ساماندهی مرغ کشور برای تنظیم 
بازار سایر استان ها برنامه ریزی 

شده است، اقدام کنند.
انجمــاد و نگهــداری مرغ تحت 
هر عنوانی در ســردخانه ها نیز تا 

اطالع ثانوی ممنوع است.
عرضه مرغ به هر شــکل و با هر 
شرایطی در سراسر استان ها تنها 
براســاس قیمت مصــوب امکان 
پذیــر بوده و فــروش مرغ تحت 
عناویــن دیگر نظیر مرغ ســبز، 
بدون آنتی بیوتیک و با هر عنوان 
دیگر با قیمت های غیرمصوب تا 

اطالع ثانوی ممنوع است.
ســازمان های صمت و تعزیرات 
حکومتی و ســایر دســتگاه های 
نظارتی اســتان با تشکیل اکیپ 
نظارت  ضمــن  بازرســی،  های 
و پایــش مســتمر بــازار مرغ با 
متخلفیــن و محتکریــن و گران 
فروشی تحت هر عنوانی برخورد 
قانونی کننــد، ضمن اینکه اقالم 
و موارد کشــف شــده از طریق 
ادارات صمــت اســتان با قیمت 
مصوب )مرغ کامل( در سطح بازار 
عرضه شود.وزیر جهاد کشاورزی 
تاکید کرده اســت: بــا توجه به 
اینکه عمده تخلفات انجام شــده 
در کشــتارگاه ها به دلیل محدوده 
فعالیت آنها از ساعت هشت شب 
می پذیرد،  تا هشت صبح صورت 
بنابراین  اســتانداران نســبت به 
تام  پاســخگو،  نمایندگان  تعیین 
االختیــار و در ارتبــاط با مراجع 
قضائی برای برخورد قانونی در هر 
شهرستان به عنوان کشیک شبانه 

اقدام کنند.

قرعه کشــی نخســتین فــروش 
فوق العاده محصوالت ایران خودرو 
گذشــته  روز   ۱۴۰۰ ســال  در 
با حضور مســئوالن  )یکشــنبه( 
شد  انجام  نظارتی  دســتگاه های 
و در آن منتخبــان و برگزیدگان 

مشخص شدند.
بــه گــزارش اتفاقیه بــه نقل از 
ایران خــودرو، در این طرح ســه 
محصول پژو پــارس بنزینی، پژو 
ال.ایکس  و ســمند   TU۵ پارس
با موعــد تحویل حداکثر 9۰ روزه 

عرضه شده بود.
مشخصات نفرات برگزیده با تایید 
فرآیند قرعه کشی توسط نهادهای 
از طریق ســایت فروش  ناظــر، 
esale. نشــانی  به  ایران خودرو 

پیامک  ikco.ir اعالم و همچنین 
اطالع رســانی به منتخبان ارسال 

خواهد شد.

روز  پنج  مــدت  به  برگزیــدگان 
مهلت خواهد داشــت تا نسبت به 
واریز وجه خودروها طبق بخشنامه 
فروش اقــدام کننــد. در صورت 
واریز نکــردن وجه، نفرات ذخیره 

جایگزین خواهند شد.
برپایه ایــن گزارش، بــه منظور 
در  واقعی،  مشــتریان  بهره مندی 
این طــرح محدودیت های فروش 
فوق العاده همچون پارسال اعمال 

شد.
الزام های  و  هزینه هــا  همچنین، 
قانونی اعالم شــده در این طرح 
بر اساس مصوبه های سال گذشته 
بود و بدیهی اســت کــه با اعالم 
نرخ جدید در سال ۱۴۰۰، مشتری 
متعهد به پرداخت مابه التفاوت این 

هزینه ها خواهد بود.
آمارهای  بررسی  ایرنا،  گزارش  به 
منتشــره ســامانه کدال حاکی از 

تولید ۴۸۰ هزار و ۳۳۸ دســتگاه 
خودرو از ســوی گــروه صنعتی 

ایران خودرو در سال 99 است.
برپایــه ایــن آمارهــا، تــا پایان 
اسفندماه پارسال ۳۴۶ هزار و ۵۷۵ 
دســتگاه در گروه پژو، ۵۵ هزار و 
۲۲۰ دســتگاه در گروه سمند، ۱۳ 
هزار و ۳۰ دستگاه رانا و ۵۵ هزار 
و ۳۲۰ دستگاه دنا در ایران خودرو 

تولید شد.
در مــدت یاد شــده، ایــن گروه 
صنعتی همچنیــن موفق به تولید 
9۴ دستگاه دانگ فنگ، چهار هزار 
و 9۷۱ دســتگاه هایما، چهار هزار 
و ۷9۴ دســتگاه در گروه وانت و 
ســایر محصوالت و ۱۸۱ دستگاه 

پژو ۲۰۰۸ شد.
در این آمار، تولید ۱۵۳ دســتگاه 
تارا به عنوان خودروی نوبرانه این 
گروه صنعتی نیز مشاهده می شود.

 معــاون بازرســی و رســیدگی 
بــه تخلفــات ســازمان حمایت 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
گفت: نزدیک بــه ۲ هزار پرونده 
تخلف صنفی در روزهای ابتدایی 

سال ۱۴۰۰ تشکیل شده است.
به گــزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
کرد:  تصریح  احمدی  ســیدجواد 
حضور فعال و گســترده بازرسان 
سراســر  صنعت  های  ســازمان 
کشــور در اجرای طــرح نظارتی 
نوروز بــه منظور ارائــه خدمات 
مطلوب به شــهروندان و برخورد 
با تخلفات اقتصادی، از مهمترین 
اهــداف برگزاری طــرح نظارتی 

نوروز ۱۴۰۰ بوده است.
وی افزود: اجــرای طرح نظارتی 
ویژه نــوروز ۱۴۰۰ در راســتای 
نیازهــای داخلی و بــا همکاری 
نهادهــا و دســتگاه های مرتبط، 
همدلی و همراهی عموم مردم و 
با بهــره گیری از حداکثر ظرفیت 
هــا و توانمنــدی بازرســان این 
ســازمان در بازرســی و نظارت 
دقیق بر نحوه عملکرد بنگاه های 
اقتصادی در سراســر کشور انجام 

شد.
تداوم طرح نظارتی ویژه نوروز تا 

۲۰ فروردین ماه
معاون بازرســی و رســیدگی به 
تخلفات ســازمان حمایت گفت: 
این طرح با هدف حفظ تعادل در 
عرضه و تقاضای کاال و خدمات و 
تنظیم بازار از نیمه بهمن ماه آغاز 
و تــا تاریــخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 

تداوم دارد.
احمدی از برخورد ســریع و قاطع 
بــا اخاللگــران بــازار در طرح 
نظارتــی نوروز خبــر داد و تاکید 
کرد: اقدامات نظارتی بر اســاس 
پیش بینی هــای انجــام شــده و 
اولویــت های کاالیــی تدوین و 

تاکنون اجرایی شده است.
وی تصریــح کــرد: از مجمــوع 
بازرســی های به عمــل آمده در 
بخش کاال و خدمات بیشــترین 
بازرســی ها بــه طور عمــده بر 
کاالهای اساسی از جمله گوشت، 
مرغ، روغن و شــکر متمرکز بوده 
است تا امکان بروز تخلف در این 

حوزه کم شود.
معاون بازرســی و رســیدگی به 
تخلفات سازمان حمایت همچنین 

مجموعه  از  کــرد:  خاطرنشــان 
بازرسی های انجام شده از ابتدای 
امسال و در جریان طرح نظارتی 
ویژه این ایام ســه هــزار و ۵۵۶ 
واحد متخلف توســط بازرسان در 
سراســر کشور شناســایی که از 
این تعداد ۳۲ پرونــده مربوط به 

کاالهای قاچاق مکشوفه است.
ارســال ۱۸9۳ پرونده به تعزیرات 

حکومتی استان ها
مجموعه  از  احمــدی  گفتــه  به 
پرونده های تشکیل شده طی این 
مدت یک هزار و ۸9۳ پرونده به 
تعزیرات حکومتی استان ها ارسال 
و یــک هزار و ۶۶۳ پرونده نیز در 
به  ارسال  برای  آماده سازی  حال 

تعزیرات حکومتی است.
وی بر رعایت قوانین نظام صنفی 
و رعایت حقوق مصرف کنندگان 
تاکید کرد و گفت: بازرســی های 
هدفمند و نظارت پیشــگیرانه به 
پیگیری شــده  صورت مســتمر 
و همزمــان با انجام گشــت های 
بازرسی از بازار، برخورد قانونی با 
احتکار  و  کم فروشی  گرانفروشی، 
در سراسر کشــور در حال انجام 

است.

مالی  روابط عمومــی گروه  مدیر 
گروه  این  کرد:  اعالم  گردشگری 
تاکنــون بیش از ۱۰ هزار شــغل 
مختلف  بخش هــای  در  پایــدار 
اقتصادی ایجاد کرده که این رقم 
تا نیمه نخست امسال به بیش از 

۱۵ هزار نفر افزایش می یابد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از روابط 
مالی گردشــگری،  عمومی گروه 
امیــر نیک رویان گفــت: با بهره 
برداری از پروژه های در دســت 
اجرای این گروه، در ســال ۱۴۰۰ 
بیــن ۵ تا ۶ هزار فرصت شــغلی 
جدید به ویــژه در مناطق محروم 

کشور ایجاد می شود.
ایجــاد فرصت های  افــزود:  وی 
شــغلی در شــرایط فعلی کشور، 
اقدامی ارزشــمند و نوعی عبادت 
به حســاب می آید کــه می تواند 
بسیاری از معضالت و آسیب های 

اجتماعی را از بین ببرد.
نیک رویان ادامه داد: در شــرایط 
فعلی کــه تحریم هــای ظالمانه 
کرده،  را سخت  کارها  دشــمنان 

توانسته  گردشــگری  مالی  گروه 
اقتصاد کشــور  نقش خوبــی در 
ایفــا کند و در بخش های مختلف 
داشته  فعاالنه  حضوری  اقتصادی 
باشد.وی گفت: سال ۱۴۰۰ سال 
ســرمایه گذاری های  شــکوفایی 
انجام شده گروه مالی گردشگری 
است و پروژه های در دست اجرای 
ایــن گروه، به تدریــج یکی پس 
از دیگری بــه بهره برداری خواهد 
رســید که حاصل آنهــا عالوه بر 
عمــران و آبادانی مناطق محروم، 
ایجاد هزاران فرصت های شــغلی 
مســتقیم و غیرمســتقیم به ویژه 

برای جوانان است.
مالی  روابط عمومــی گروه  مدیر 
گردشــگری تصریح کــرد: ما به 
فعالیت  بخــش خصوصی  عنوان 
می کنیــم اما وظیفه ذاتی، دینی و 
اخالقی خود می دانیم در چارچوب 
سیاســت های کشــور برای رفع 

تحریم ها گام برداریم.
در شــرایط  گفت:  رویــان  نیک 
ســخت تحریم، قرارداد طرح های 

توسعه فوالد بناب با قرارگاه خاتم 
االنبیا منعقد شد و ثابت کردیم که 
می توانیــم تهدیدها را به فرصت 
توســعه  طرح  در  کنیــم.  تبدیل 
فوالد بنــاب که کارهای اولیه آن 
شروع شده، برای بیش از ۳ هزار 
نفر فرصت های شــغلی در استان 
آذربایجان شرقی ایجاد شده است.

وی ادامــه داد: ایجــاد بیــش از 
۱۰ هزار شــغل مســتقیم و ۴۰ 
نهضت  غیرمســتقیم،  شغل  هزار 
مناطق  در  ساخت مدرسه ســازی 
زیرساخت های  توســعه  محروم، 
صنعتــی، معدنی و گردشــگری، 
پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری 
احــداث  همچــون  بزرگــی 
فوالد  و  بافت  فوالد  کارخانه های 
بناب، میکامال کیش، سیتی سنتر 
اصفهان و مرکز تجاری، تفریحی 
عنوان  بــه  آیلند  گردشــگری  و 
گردشگری،  نمونه  شهر  نخستین 
بخشــی از تالش های انجام شده 
گروه مالی گردشگری در یک دهه 

اخیر است.

ممنوعیت ذخیره سازی در سردخانه ها 
و قطعه بندی مرغ

برندگان نخستین فروش فوق العاده ایران خودرو در 
سال ۱۴۰۰ مشخص شدند

معاون سازمان حمایت اعالم کرد:

تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف صنفی در روزهای 
ابتدایی ۱۴۰۰

۱۴۰۰، سال شکوفایی سرمایه گذاری های گروه مالی 
گردشگری است

کرونا چند نفر را در بخش 
خدمات بیکار کرد؟

بررســی آمارها حاکی از این است که در زمستان سال 
گذشــته ۶۸۱ هزار و ۳۳۸ نفر از شاغالن بخش خدمات 
بیکار شــدند که در مقایسه با زمســتان 9۸ این ریزش 

نیروی کار، ۲.۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، بیش از یک ســال از 
همه گیری بیماری کرونا می گذرد. در این مدت بسیاری 
از کســب و کارها  آســیب دیده و فعالیت آنها متوقف 
شد. بیشتر مغازه ها، پاساژها، هتل ها، آرایشگاه ها، مراکز 
گردشگری و حمل و نقل که در حوزه خدمات فعال بودند 

تعطیل یا با رکود مواجه شدند.
به دلیل محدودیت های تــرددی و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی انجام بســیاری از امور همچون مســافرت، 
گردشــگری، خرید کاال، استفاده از خدمات رستوران ها، 
فست فودها، باشگاه ها و مراکز تفریحی کاهش یافت و 

به این ترتیب بخش خدمات از کرونا آسیب جدی دید.
برابر آخرین داده های مرکز آمار از وضعیت اشــتغال در 
زمستان سال گذشته، ۵۰.۴ درصد اشتغال کشور مربوط 
به ایــن بخش بود و در مجموع ۱۱ میلیون و ۶۶۶ هزار 
نفر در این بخش فعالیت می کردند.بررسی ها گویای این 

مطلب است که مشاغل بخش خدمات همواره از ثبات و 
پایداری الزم برخوردار نیست و در بحران هایی همچون 
شــیوع بیماری کرونا بسیاری از ظرفیت های اشتغال در 
این حوزه دســتخوش تغییر خواهد بــود. طبق آخرین 
داده های آماری اشــتغال در بخش خدمات در زمستان 
سال گذشته ۲.۳ درصد نسبت به زمستان 9۸ با کاهش 
همراه بوده اســت و در بازه  زمانــی مذکور ۶۸۱ هزار و 
۳۳۸ نفر در این بخش بیکار شــدند.اگرچه صاحبنظران 
بازار کار بر بی ثباتی مشــاغل خدماتــی تاکید دارند، اما 
همواره بســیاری از جوانان و زنان به مشــاغل خدماتی 
گرایــش دارند و مهمترین دلیل آن این اســت که این 
حوزه گنجایش بیشــتری برای جذب جوانان و زنان در 
مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی دارد و بستری برای 
حضور بیشــتر این افراد در عرصه فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی است.براســاس این گزارش میزان اشتغال در 
زمســتان سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 
در شــرایطی که کشور با بحران شــیوع بیماری کرونا، 
در بخش های صنعت و کشــاورزی به ترتیب ۲.۱ و ۰.۲ 

درصد رشد داشت.
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ماجرای واگذاری ۳ دانگ پرسپولیس به شستا چیست؟
ســاختمان باشگاه پرســپولیس که مانند استقالل به نام فدراســیون فوتبال است، سال 
گذشته نیز برای مدتی با حکم شستا توقیف شده بود، اما آن مشکل برطرف شد و اکنون 
شــایعه ای درباره واگذاری ســه دانگ از این ساختمان به شرکت شستا مطرح شده است 
که پیگیری ها نشــان می دهد این موضوع تاکنون قطعی نشده است.با مطرح شدن این 
موضوع، تیم حقوقی باشگاه پرسپولیس با دستور جعفر سمیعی در حال بررسی ماجراست 
و بایــد دید در نهایــت این ماجرا به کجا خواهد انجامید. پرسپولیســی ها معتقدند بدهی 
فدراسیون فوتبال به شستا ارتباطی به ساختمان سرخپوشان ندارد و مسئوالن فدراسیون 

باید این مشکل را برطرف کنند./تسنیم

قطع برق مراسم عروسی و عزا تکذیب شد
رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور: به هیچ عنوان برق خانه یا حتی تاالر هایی 
را که دارای مراسم خاصی باشند، قطع نمی کنیم. چرا که قطع برق با حفظ مقررات انجام 
می شود و در صورت وجود مشکل خاص برق مشترکان قطع خواهد شد. در حال حاضر تا 
به امروز هیچ گونه دســتورالعملی نسبت به قطع برق خانه های دارای مراسم اعالم نشده 
است و انتشار خبری مبنی بر این موضوع را به شدت تکذیب می کنم./باشگاه خبرنگاران

سیستانی ۲۵ فروردین را اولین روز ماه رمضان اعالم کرد
دفتر آیت اهلل سیســتانی: روز سه شــنبه مصادف با ۱۳ آوریل/نیسان ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ 
فروردین هجری شمســی را آخرین روز ماه شعبان و چهارشنبه ۲۵ فروردین را آغاز ماه 
مبارک رمضان اعالم کرد. آخرین روز ماه مبارک رمضان نیز پنجشنبه ۱۳ مه مصادف با 
۲۳ اردیبهشــت است که هالل ماه شوال در غروب آن دیده خواهد شد و روز جمعه عید 

فطر و اول شوال خواهد بود./ایرنا

پشت پرده پخش، تاخیر و قطع گاندو
پخش، تاخیر و قطع گاندو در چند روز گذشــته حواشی زیادی در پی داشت ولی واقعیت 
با آنچه که ادعا شــده تفاوت بســیاری دارد.به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا، تصمیم 
ناگهانی برای پخش گاندو ۲ در ایام نوروز ۱۴۰۰، اســفندماه گذشته نه تنها باعث تعجب 
کارشناسان و افراد آگاه به ساخت این سریال شده بود بلکه نقدهای زیادی را هم پخش 
چنین ســریال جدی در روزهای نوروز که مردم نیاز به لحظه های شاد و مفرحی داشتند 
به دنبال داشــت، شاید نشنیدن این نقدها و لجبازی شبکه ســه و احتماال رویکردهای 
سیاســی هم باعث شد این ســریال روی آنتن رود و به گواه نظرســنجی صداوسیما و 
نظرســنجی رســانه های مختلف با بی توجهی مردم و بی میلی مخاطبان سیما مواجه 
شــود.همه ماجرای گاندو۲ اما این نادیده گرفتن نظر کارشناسان نبود بلکه افراد آگاه می 
دانستند این سریال آماده نیست و تا پایان نوروز هم امکان تکمیل آن وجود ندارد. اگرچه 
یک پروپاگاندای رسانه ای سیاســی تالش می کرد تاخیر در پخش برخی قسمت های 
گاندو۲ را به سانسور وصل کند ولی واقعیت این است که این سریال روزانه به پخش می 
رســید و چون نیاز به فرصتی برای بازبینی داشــت به همین دلیل نه تنها با تاخیر پخش 
می شد بلکه در کمال تعجب و خالف روند پخش سریال های نوروزی، یک قسمت کال 
به بازپخش خالصه ای از قســمت های قبل اختصاص یافت.نکته عجیب اینکه، سریال 
گاندو ۲ حتی نتوانســت به پایان برســد و این برای دومین سال پی در پی بود که سریال 
های ســیما در پایان نوروز نیمه کار رها می شدند، پارسال هم سریال پایتخت نیمه کاره 
ماند و ســیما مجبور شــد اسفند 99 )یعنی ۱۲ ماه بعد( این ســریال را تمام کند.در واقع 

برخالف شــایعات مطرح شده در برخی رســانه ها، ادامه سریال گاندو۲ اصال تولید نشده 
بود که بخواهد با فشــار کســی از روی آنتن پایین کشیده شود، یعنی ادامه گاندو۲ تولید 
نشــده و نیمه تمام ماندن آن هم دقیقا به همین دلیل بود.با این وجود پیشنهاد می کنیم 
اگر صداوسیما مدعی است سریال آماده پخش است و فرد یا افرادی مانع پخش آن شده 
اند، ادامه این ســریال را برای اهالی رســانه اکران کنند تا مشخص شود پشت پرده قطع 

ناگهانی یک سریال تلویزیونی چه بود؟!/برنا

جزئیات طرح مجلس برای سربازی
اخیرا کارزاری برای درخواســت از مجلس در راستای پایان دادن به خدمت اجباری به راه 
افتاده اســت. در ادامه همین تحرکات طرح بلندپروازانه ای در مجلس مطرح شــده است 
که آن را طرح ســربازی حرفه ای می دانند.این طرح ترکیبی از اختیاری و حرفه ای شدن 
اســت که حقوق و مزایای الزم را سربازان نیز دریافت می کنند. درواقع کسانی که مایل 
به ســربازی رفتن نیســتند، پول به کسانی می دهند که ســربازی می روند. در این طرح، 
سربازی بعد از دو سال به مدت ۵ سال ادامه خواهد داشت و با این کار به صورت حرفه ای 
ســرباز تربیت و آموزش دیده می شــود. طرح مجلس با انتقاد شدیدی از سوی نیروهای 
مسلح همراه بوده است. مقامات نظامی می گویند بررسی این طرح در صالحیت مجلس 

نیست./فرارو

هرکس بگوید انتخاب رئیس جمهور یعنی انتخاب راننده، می خواهد شما را فریب بدهد
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشــت:برخی از افراد سعی می کنند که مساله انتخابات 
را به تغییر راننده تقلیل دهند. گویی که خودروی ســالم و خوبی آماده و پر از بنزین وجود 
دارد، مســافران آن نیز همه سوار شــده اند، جاده و مقررات مناسب وجود دارد، فقط مانده 
یک راننده با صالحیت پیدا شــود و با این خودروی خوب مسافران را به مقصد برساند.هر 
کس کوشــید که ذهن شــما را از موضوع خودرو و شرایط جاده منحرف کند و فقط روی 
راننده تمرکز کند، احتمال بدهید که درصدد فریب شما است. هنگامی که انتخابات ضعیف 
برگزار شود، مثل سال ۱۳9۸، همچون یک ژیان زهوار در رفته ای است که اگر همیلتون 
یا همان قهرمان فرمول یک هم پشت آن بنشیند، نمی تواند، راهبری موثری داشته باشد. 
اگر خودرو خوب باشــد، رانندگان متوسط هم می توانند ایمن برانند و اگر خودرو ضعیف و 

ناکارآمد باشد، بهترین راننده هم قادر به رساندن مسافران به مقصد نیست.

پرواز به پایتخت گردشگری ترکیه فقط با ۷۰۰ هزار تومان!
به رغم اینکه ترکیه در بحرانی ترین شــرایط در رابطه با شیوع ویروس جهش یافته قرار 
دارد اما نه تنها پروازها به این کشور متوقف نشده بلکه با ارزان ترین قیمت انجام می شود. 
به عنوان مثال برای پرواز از تهران به استانبول نرخ بلیت هواپیما در تاریخ امروز تنها ۷۱9 
هزار تومان است این رقم با اختالف ۲۰ هزار تومان فردا به ۷۴۰ هزار تومان خواهد رسید. 
مسافران این مقصد کرونایی بنا به آنچه که دولت ترکیه اعالم کرد، تنها الزم است تست 

منفی کرونا به همراه داشته باشند!/مهر

عنابستانی از سرباز راهور شکایت کرد
نماینده مردم ســبزوار گفت: من از نیروی انتظامی و از آن سرباز به علت توهین شکایت 
کردم و پرونده در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است. علی اصغر عنابستانی در پاسخ 
به این پرســش که نتیجه پرونده اش در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و در دادســتانی 
چه شــده است، گفت: عالقه ای به گفت وگو این خصوص ندارد. نماینده مردم سبزوار که 

ســال گذشته ماجرای سیلی زدن اش به ســرباز راهور خبرساز شد، گفت: زمان همه چیز 
را مشــخص خواهد کرد. ماجرا آن طور که فضاســازی رسانه ای نشد نبود. من از نیروی 
انتظامی و از آن سرباز به علت توهین شکایت کردم و پرونده در دادسرای نظامی در حال 
رســیدگی است. وی افزود: پرونده نیروی انتظامی علیه اینجانب نیز در دادسرای کارکنان 
دولت در حال رســیدگی اســت. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم در حال انجام دادن 
کار خودش اســت. تا آنجا که من اطالع دارم نیروی انتظامی حاضر نشده پاسخ مجلس 
را بدهد اما هیئت نظارت بر نمایندگان رئیس و نایب رئیس و ســخنگو دارد؛ می توانید از 

آنها در مورد پرونده ام سوال کنید.

معاون سیاسی سپاه: منظور از تخلف سردار محمد، صرفا رفتارهای
 سیاسی- انتخاباتی بود

در پی واکنش های گســترده در مورد مصاحبه روز گذشــته معاون سیاســی سپاه، سردار 
جوانی توضیحات کوتاهی را در این زمینه ارسال کرد. متن توضیحات سردار جوانی بدین 
شرح اســت: نظر به برداشت های نادرست و بعضًا سوءاســتفاده برخی رسانه های داخلی 
و خارجی از پاســخ اینجانب به ســؤال خبرنگار فارس درباره فعالیت های انتخاباتی برادر 
پاســدار دکتر سعید محّمد، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی حضرت خاتم االنبیاء )ص( که 
در مسئولیت های گذشته، زحمات ارزشمندی کشیده اند به آگاهی می رساند؛ همچنانکه از 
متن مصاحبه برمی آید، تخلف مورد اشــاره، صرفًا بروز رفتارهای سیاسی- انتخاباتی بوده 

که مغایر با مقررات جاری سپاه است.

سخنگوی سپاه: هرکس می گوید سعید محمد تخلف کرده،
 باید دقیق بگوید چه تخلفی بوده

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه به اظهارات سردار جوانی درباره سعید محمد واکنش 
نشان داده و گفته هر کس می گوید تخلف بوده باید متقن و دقیق بگوید چه تخلفی بوده 
اســت. برداشت یک معاون ســپاه این بوده که تخلف صورت گرفته، اما نظر رسمی سپاه 

ممکن است این نباشد.

پیام مشارکت حداقلی این است که جایگاه حکومت در جامعه تضعیف شده است
فیض اهلل عرب سرخی: همانطور که در پاسخ به سئوال اول عرض کردم، میزان حساسیت 
همه حکومت ها بر مشــارکت مردم یکســان نیســت. یعنی حکومت هایی توانســته اند 
پاســخگوی مطالبات جامعه باشــند و به مرزهایی از توســعه و تامین مطالبات عمومی 
رسیده اند که در آن جوامع اعتراض جدی ای نسبت به سیستم وجود ندارد. در واقع در آن 
حکومت ها اگر میزان مشارکت پایین هم بیاید، به هیچ وجه نشانه ای از نارضایتی عمومی 
نیست. اما وقتی که منشاء اقتدار و تداوم یک حکومت مردم هستند، طبعا میزان مشارکت 
بسیار حساس و تعیین کننده است که در چنین حالتی میزان و درصد مشارکت نباید پایین 

باشد تا به معنای تضعیف پایگاه اجتماعی حکومت قلمداد نشود.

چهره اصالح طلب: مجلس به ستاد انتخاباتی تبدیل شده است
داریوش قنبری، فعال سیاســی اصالح طلب، در گفتگو با برنا درباره مشکالت کشور در 
قرنی که گذشــت، بیان کرد: یکی از مشکالتی که در کشور ما وجود دارد و در سالی که 
گذشــت با شدت بیشتری خود را نشــان داد اختالفات بین دو قوه مقننه و مجریه است. 
باتوجه به انتخابات ســال 9۸ و مشارکت حداقلی مردم در انتخابات، مجلس جدیدی که 
شکل گرفت همسو با دولت نبود و از جنبه های مختلفی تفکر و اندیشه مجلس در تقابل 

با دولت بود و چالش های فراوانی برای دولت ایجاد شد. در مدت کمی رهبری چند بار به 
مجلس تذکر دادند و از لحاظ تذکراتی که مجلس گرفته می توان گفت مجلسی استثنایی 
بود. نقش رهبری در تنظیم روابط بین قوا اهمیت دارد و چند بار رهبری برای اصالح این 
روابط ورود کردند این یکی از مشکالت کشور در سال گذشته بود و این تقابل در مسائل 
مهم کشور از جمله مســائل هسته ای و دادن پالس های گوناگون به  طرف های مقابل 
خود را نشان داد که این می تواند، خطر آفرین باشد. رهبری نیز بر این نکته تاکید و گفتند 
در خصوص مسائل هســته ای نباید پالس های متفاوتی به خارج از کشور ارسال شود و 
چند دســتگی در داخل کشور را نشان دهد.او تاکید کرد: تا مجلس و دولت کنونی هستند 
این مشــکالت به نظر قابل حل نیســت. مجلس به ستادی انتخاباتی تبدیل شده است و 
بیش از آنکه به وظایف نمایندگی خود بپردازند فتح پاستور را هدف قرار داده اند. مشکلی 
که مجلس برای فتح پاستور دارد نداشتن پشتوانه مردمی است چون همین مجلس در کل 
با مشارکتی ۴۰ درصد ایجاد شده و نمایندگان با اکثریت ۲۰ درصد وارد مجلس می شوند 
و اگر فردی ۲۰ درصد آرا داشته باشد، وارد مجلس می شود. از این رو مجلسی ها فضای 
ایجــاد یاس را در پیش گرفته اند تا فضای یاس ایجاد کنند و با مشــارکت حداقلی وارد 

پاستور شوند و در دولت آینده همفکران خود را داشته باشند.

نظر ناصر ایمانی درباره جایگاه انتخاباتی جلیلی، رئیسی و قالیباف
ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاســی درباره این موضوع به »نامه نیوز« گفت: »نیامدن 
آقای رئیســی هنوز قطعی نیســت و ممکن است که نامزد انتخابات شود اما به فرض که 
آقای رئیســی نیاید و بازهم به فرض که آقای قالیباف نامزد شــود و آقای رئیسی به هر 
دلیلی نامزد نشــود، آیا اجماع بر آقای قالیباف شکل می گیرد؟ که به نظر من پاسخ منفی 
اســت. وقتی می گوییم اجماع یعنی تمام طیف های اصولگرا به صورت قاطع بر یک نفر 
اتفاق نظر داشته باشند که چنین شرایطی بر آقای قالیباف ایجاد نمی شود اما این حالت بر 
آقای رئیسی صادق است و اگر او نامزد شود حتما تمام اصولگرایان از او حمایت می کنند«.

او ادامه داد: »حاال باید پاسخ داد که آیا عدم اجماع بر قالیباف قطعی است؟ بازهم می گویم 
خیر. روی کاغذ بر آقای قالیباف اجماع نمی شود زیرا در بین اصولگرایان مخالفانی دارد اما 
در شــرایطی ممکن است بر او اجماع صورت گیرد؛ به این معنی که ممکن است چینش 
نامزدها طوری شــود که بهتر از قالیباف حضور نداشته باشــد و حتی مخالفان او بگویند 
در این شــرایط راهی جــز اجماع بر قالیباف وجود ندارد؛ مثــال نامزدهای برخی طیف ها 
ردصالحیت شوند یا نامزدهایی مانند آقای ضرغامی یا سعید محمد در میدان باقی بمانند 
که در ایــن صورت احتمال اجماع بر قالیباف منتفی نیســت؛ بنابراین از نظر تئوریک بر 

قالیباف اجماع نمی شود اما در عمل تحقق این موضوع ممکن است«.
این فعال سیاســی دربــاره اینکه آقای قالیبــاف می تواند در برابر دوقطبی ســازی های 
اصالح طلبان ایستادگی کند و اصولگرایان را به نتیجه مطلوب برساند، بیان کرد: »همچنان 
باور دارم بیشــترین کســی که می تواند از پس این دوقطبی ها برآید آقای رئیسی است و 
بعــد از او آقای قالبیاف. اصالح طلبان حتما در انتخابات پیش رو مانند گذشــته دوقطبی 
ایجاد می کنند؛ مانند سال۷۶ که دوقطبی خاتمی-ناطق را ساختند. در انتخابات های بعدی 
هــم همین کار را کردند. به هر حال آقای قالیباف می تواند از پس دوقطبی اصالح طلبان 
برآید«.ایمانــی در پایان درباره جایگاه انتخاباتی ســعید جلیلی و اینکه آیا او می تواند نظر 
فعاالن سیاســی اصولگرا و در وهله بعد مردم را جلب کند، گفت: »خیر به هیچ وجه آقای 
جلیلی نمی تواند در مقابل اصالح طلبان بایســتد و رأی جمع کند. من نمی خواهم بگویم 
او فرد مناسبی نیســت اتفاقا او انسان خوبی است اما در عالم واقعی سیاست توان مقابله 
انتخاباتی با رقیب یعنی اصالح طلبان را ندارد و در افکار عمومی هم اقبال خاصی ندارد«.

میز خبر

عکس روز

نقاشی دیواری
 زیباساز فضای شهری بجنورد

 دیوارنـگاری بـه عنـوان هنـری عمومی و مردمـی دارای 

جایگاهـی ارزشـمند در زیبایی بصری شـهر اسـت. این 

هنـر با اهـداف گوناگون زیباسـازی، فرهنگـی و اجتماعی 

اجـرا شـده و تاثیـر بـارزی در پویـا سـازی فضاهـای 

شـهری دارد.


