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فرصت وین برای 
بن بست شکنی

حسنبهشتیپور
نمایندگان ایران و کشــورهای 1+4 در حالی قرار 
است روز سه شنبه در وین گرد هم جمع شوند که 
به نظر می رســد امریکا در روزهای اخیر از مواضع 

خود پیرامون برجام عقب نشینی کرده است.
نشســت اخیر وزرای خارجه امریکا و ســه کشور 
اروپایی طرف توافق هســته ای روشن کننده این 
موضوع بــود که اصــرار امریکا بــر موضع خود 
مبنی بر بازگشــت ایران بــه تعهدات برجامی اش 
بدون ما به ازایی عماًل فضا را با بن بســت روبه رو 
کرده و ایران را در پیگیری خواســته هایش یعنی 
لغو تحریم ها و ســپس اجــرای تعهداتش متزلزل 
نخواهد کرد. به این معنا که روشــن شــده ایران 
نمی پذیرد امریکا که خــود برجام را امضا کرده و 
از پیروی تعهداتش سر باز زده، حاال برای متقاعد 
کردن ایران به ازســرگیری تعهدات برجامی اش، 
وعده بدون عملی را دهد و انتظار داشــته باشد که 
ایران با اکتفا به این وعده به شرایط اولیه خود در 
برجام بازگردد. با مشــخص شدن خواسته ایران، 
امریکا حاضر شده با تعلیق یکسری از تحریم ها و 
نشــان دادن یک عقب نشینی معنادار فضا را برای 

گفت وگو با ایران مهیا کند.
 هــر چند که تعلیق این تحریم هــا باید در زمینه 
تحریم هــای کلیــدی از جملــه فــروش نفت و 
محصوالت پتروشیمی ایران و امکان بازگشت پول 
آن به کشــور باشــد در غیر این صورت نمی توان 
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اهداکنندگان در ایام نوروز
 ۵۹۰ واحد خونی اهدا کردند

مدیرکل انتقال خون خراســان شــمالی : نوروز امسال ۶۹4 
داوطلب به پایگاه های ثابت و سیار بجنورد و شیروان مراجعه 

کردند.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازخبرگزاری صدا و ســیمای مرکز 
خراسان شــمالی ، حســین زارع گفت : نوروز امسال ۶۹4 
داوطلب به پایگاه های ثابت و سیار بجنورد و شیروان مراجعه 

کردند و ۵۹۰ نفر آنان موفق به اهدا شدند.
زارع افزود : در مراجعه برای اهدای خون امسال در مقایسه با 
نوروز پارسال، ۲۶ درصد، در خونگیری ۲4 درصد و در اهدای 

خون بانوان هم 1۷ درصد افزایش داشتیم.
وی بــا توجه به کمبــود ذخایر خونی گروه هــای منفی از 
دارندگان این گروه ها خواست در صورت امکان برای اهدا به 

مراکز ثابت و سیار مراجعه کنند.

پلیس فتا؛
 به روز رسانی نرم افزار شاد، راه جدید 

کالهبرداران اینترنتی

رییس پلیس فتای خراســان شــمالی گفت: به لینک های 
ارســالی از طریق پیامک برای بروزرسانی شبکه شاد توجه 

نکنید.
به گزارش اتفاقیه به نقل از خبرگزاری صداوســیمای مرکز 
خراسان شمالی، رییس پلیس فتای خراسان شمالی از والدین 
و دانش آموزان خواســته برای به روز رسانی شبکه شاد، به 
ســایت مجاز این شبکه مراجعه کنند و مراقب کالهبرداران 

اینترنتی در این زمینه باشند.

سرمقاله

اقدام بــه تعلیق را بــرای مهیا کردن فضــای گفت وگو و 
بازگشت امریکا به برجام ثمربخش توصیف کرد.

نکته اصلی در تحوالت جاری این است که ایران اعالم کرده 
امریکا باید کل تحریم ها را لغو کند و بعد ایران راستی آزمایی 
کند و سپس درباره بازگشت امریکا به برجام مذاکره صورت 
گیرد یعنی کشــورمان بازگشــت امریکا به برجــام را این 
گونه تعریف کرده که تحریم های قبل از اردیبهشــت ۹۷ و 
تحریم های پس از خروج امریکا از برجام لغو شــود و ایران 
بتواند راســتی آزمایی کند که آیا این تحریم ها واقعًا لغو شده 
و می تواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد و بعد شروع 
به اجرای تعهدات برجامی اش کند. برای اجرایی شــدن این 

خواسته دو دیدگاه مطرح است؛
یک رویکرد به نام گام به گام مطرح اســت که بر اســاس 
آن ایران و امریکا درباره نقشــه راه کلی به توافق برســند 
بعــد اجرای آن را گام به گام انجــام دهند. یک طرح دیگر 
هم مطرح اســت که حتی روسیه هم موافق آن است به این 
ترتیب که اقدام در برابر اقدام باشــد. این همان نظری است 
که آقای روحانی هم پیش تر مطرح کرده بود. به این معنا که 
امریکا بخشــی از تحریم ها را لغو یا تعلیق کند و وقتی ایران 
مطلع و مطمئن شد که این اقدام فقط در روی کاغذ نبوده و 
اجرایی شده است، خودش هم بخشی از تعهدات برجامی اش 

را که کاهش داده بود، دوباره اجرا کند.
در همیــن چارچوب دو طرف می تواننــد وارد مرحله بعدی 
شوند. به این ترتیب که امریکا دوباره اقداماتی را انجام دهد 
و ســپس ایران در مقابل اقدامات دوم، اقدامات جدیدی را 
انجــام دهد. این یک رویکــرد گام به گام در چارچوب یک 
نقشه کلی نیست بلکه هر یک از طرفین برای اعتمادسازی 
اول اجرا می کند و وقتی اجرا شد، به مرحله بعد می روند. این 

رویکرد را می توان اقدام در برابر اقدام نامید.
تفاوت ایــن روش با رویکرد گام به گام در این اســت که 
بعد از عملیاتی شدن و راســتی آزمایی هر مرحله، دو کشور 
وارد اجرای مرحله بعدی می شوند. این راهکار عماًل موجب 
اعتمادسازی می شود و ثابت می کند که مواضع هر دو طرف 
از روی کاغذ فراتر رفته اســت. این اقدام بویژه در شــرایط 
کنونی که بی اعتمادی به باالترین ســطح ممکن رســیده 
اســت، می تواند روزنه های خوبی را برای بن بست شکنی از 

برجام به وجود آورد.
مذاکرات روز سه شــنبه در وین می توانــد گام رو به جلویی 
برای اجرای این طرح باشــد. قرار اســت در این مذاکرات 
نماینــدگان ایران و 1+4 با یکدیگر مذاکره کرده و ســپس 
1+4 درباره نتایج این مذاکرات با نماینده امریکا که در وین 

حضور خواهد داشت، به گفت وگو بنشینند.
بــا توجه به اتفاقات و مواضعی کــه امریکا در روزهای اخیر 
در پیش گرفته اســت، می توان امیدوار بود که این مذاکرات 
آغاز خوبی برای عملی شــدن تعهدات امریکا و برگشت به 

وضعیت اولیه برجام باشد.
*کارشناس مسائل بین الملل

چراغ نارنجی کرونا برای سه شهرستان استان 
روشن شد

براساس آخرین ارزیابی سامانه ماسک که روز 
شهرستان  سه  شد،  منتشر  فروردین   1۶
بجنورد، شیروان و اسفراین استان خراسان شمالی در 

وضعیت رنگ بندی کرونایی نارنجی قرار گرفتند.
به گزارش اتفاقیــه روند صعودی آمار بیماران کرونایی 
در اســتان خراسان شمالی در روزهای اخیر که رد پای 
آن در خریــد و دید و بازدیدهــای نوروزی و دورهمی 
خانوادگی و حتی برپایی مراسم عروسی با پایین ترین 
سطح رعایت پروتکل های بهداشتی در یک ماهه اخیر 
باید جستجو کرد، موجب شد  تا این استان که از بهمن 
ماه سال قبل)۹۹( در وضعیت زرد با خطر متوسط و آبی 
با خطر کم کرونایی قرار داشــت، در وضعیت نارنجی 

قرار گیرد.
هم اکنون از هشــت شهرستان استان خراسان شمالی 

ســه شهرستان بجنورد، شیروان و اسفراین که دو سوم 
جمعیت این اســتان طبق سرشماری نفوس و مسکن 
1۳۹۰ در این شهرســتان ها سکونت دارند در وضعیت 
نارنجی به معنــای پرخطر و چهار شهرســتان مانه و 
ســملقان، فاروج، گرمه و جاجرم نیز در وضعیت زرد با 
خطر متوســط و شهرستان مرزی راز و جرگالن نیز در 
وضعیــت آبی قرار دارد که احتمال تغییر رنگ بندی در 
ایــن مناطق نیز به روند رو به رشــد بیماران کرونایی 
بســتری در بیمارستان های اســتان در روزهای آینده 

وجود دارد.
شمار بستری شدگان کرونا در اسفراین ۲ برابر شد

 رییس دانشــکده علوم پزشکی اســفراین گفت: شمار 
بستری شــدگان کرونا در بیمارستان امام خمینی )ره( 
این شهرستان نسبت به هفته گذشته ۲ برابر شده است 

که این وضعیت نگران کننده است.
 دکتر اســحاق ایلدرآبادی روز دوشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا و بدون اشــاره به شمار افراد بستری شده 
در بیمارستان این شهرســتان اظهار داشت: با افزایش 
آمار روزانه مبتالیان به کرونا در اسفراین و ۲ برابر شدن 
تعداد بیماران بستری در هفته جاری وضعیت کرونایی 

شهرستان به رنگ نارنجی در آمد.
وی افزود: اکنــون ۳۶ درصد از نمونــه های بیماران 
مشــکوک به کرونا در اسفراین مثبت می شود و نتیجه 
بخش زیادی از نمونه رپید تست های کرونا نیز مثبت 

است.
با انجام رپید تســت که به عنوان  تســت سریع کرونا 
نامیده می شــود، قطعات پروتئینی اختصاصی ویروس 

کرونا ردیابی می شود.
رییس دانشــکده علوم پزشکی اسفراین گفت: بر اساس 
ارزیابی های انجام شــده شمار بیماران بستری و فوتی 

هــا در هفته های آینده افزایــش خواهد یافت و قطعا 
وضعیت کرونایی شهرستان قرمز می شود.

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان شمالی 
گفت: تولید هــزار و ۶۰۸ تن مرغ در مرغداری های 
این اســتان برای تامین و توزیع گوشــت مرغ مورد 
نیاز مردم اســتان در ماه مبارک رمضان برنامه ریزی 

شده است.
عبداهلل یوســفی با اشــاره به تصمیم جدید قرارگاه 
ســاماندهی مرغ در کشــور به خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: در ســال ۹۹ تعداد ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار 
جوجه ریزی و پرورش مرغ در مرغداری های استان 

انجام شد و امسال نیز این روند با قوت ادامه دارد.
وی گفت: تصمیم جدید قرارگاه ســاماندهی مرغ در 

افرایش و تعیین قیمت هر کیلوگرم ۲4۹ هزار ریال 
برای مصرف کنندگان در همه مرغ فروشــی های 
کشور سبب آرامش بازار مرغ شده و به همین دلیل 
روز گذشــته هیچ گونه صفی در اســتان برای تهیه 
مرغ نبود و حتی در برخی موارد مرغ کشتار روز برای 
توزیع در مرغ فروشــی های استان متقاضی نداشته 
است.یوســفی گفت: این تصمیم قرارگاه ساماندهی 
مرغ هم سبب آرام شــدن بازار مرغ شده و رضایت 

تولید کننده و مصرف کننده در پی داشته است.
وی با بیان اینکه از 1۰1 واحد مرغداری اســتان ۸۸ 
واحد فعال و 1۳ واحد غیر فعال هستند، گفت: چهار 

واحــد از واحد های غیر فعــال در دو هفته آینده به 
چرخه تولید بر می گردند و بقیه نیز بررسی مشکالت 

و رفع موانع  آنهاد در دستور کار است.
براســاس آمار رســمی جهاد کشــاورزی خراسان 
شــمالی، مصرف ساالنه ســرانه گوشت مرغ استان 
حدود ۳۲ کیلوگرم اســت که براساس استانداردهای 
جهانی این میزان مصرف نزدیک به ۲ برابر میانگین 

جهانی است.
 تــوان تولید مرغ اســتان که در ابتدای ســال ۹۲ 
نزدیــک به ۲۰ هزار تن بود پارســال به ۸۸ هزار و 

۵۰۰ تن رسید.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان شمالی گفت: پارســال شمار روزهای هوای 
ناســالم در بجنورد مرکز استان نسبت به سال ماقبل 
آن ۵.۵ درصد افزایش یافت بطوریکه مردم این شهر 
در سال گذشــته 1۹۸ روز هوای سالم و 1۰۶ روز نیز 

هوای پاک استنشاق کردند.
حســین هراتی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در سال 
گذشــته هوای بجنــورد در  ۲4 روز برای گروه های 
حساس ناســالم گزارش شد و در هفت روز هم برای 
تمامی گروه ها ناســالم بود. معــاون نظارت و پایش 
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: 
علت کاهش کیفیت هوای بجنورد، افزایش ریزگردها 

در آسمان بود. 

وی افزود: در ســال گذشــته به علت نقص فنی در 
سیســتم، داده های مربوط به سنجش کیفیت هوا در 

بهمن ماه در دست نیست. 
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان شمالی خاطرنشــان کرد: در سال ۹۸، مردم 
مرکز اســتان در 1۸۹ روز هوای پاک و در 1۳۳ روز 

هوای سالم استنشاق کردند.
وی افزود: در سال ۹۸، هوای بجنورد در 1۳ روز برای 
گروه های حســاس ناسالم گزارش شد و خوشبختانه 
آلودگی هوا به حد ناسالم برای تمامی گروه ها نرسید. 
هراتی گفــت: اکنون کیفیت هــوای بجنورد تنها در 
یک ایستگاه قابل سنجش می شود که در جوار اداره 
کل مستقر است. وی افزود: دومین ایستگاه سنجش 

کیفیت هوای اســتان در شهر جاجرم مستقر است که 
قابلیت ســنجش آلودگی ناشی از گرد و غبار را دارد و 
سنجش میزان آلودگی و کاهش کیفیت هوا ناشی از 

گازها میسر نیست.
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پارسال شمار 
روزهای هوای ناسالم در شهر جاجرم کمتر از انگشتان 

یک دست بوده است. 
بر اساس این گزارش پارسال بیشترین روزهای ناسالم 
در شــهر بجنورد در دی و بهمن ماه به ثبت رســید. 
میزان آالیندگی ها در برخی از روزها شاخص کیفیت 
هــوا را تا حدی کاهش داد که حتــی از پایتخت هم 

بیشتر شد. 

معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان شــمالی گفت: طرح های مشاغل 
خانگی در اســتان از آغاز اجرای این طرح در ســال 
۹۰ تا پایان سال گذشته، ۵4۰ میلیارد ریال تسهیالت 

گرفتند.
محمد اربابــی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا اظهار 
داشــت: در راستای عملیاتی شــدن طرح حمایت از 
مشــاغل خانگی از آغاز این طرح در سال ۹۰ تا پایان 
ســال گذشــته ۳۰ هزار و ۸۸1 مجوز ایجاد مشاغل 

خانگی صادر شده است.
وی با بیان این که در سال ۹۹ نیز ۳۲۰ طرح مشاغل 

خانگی به بانک ها معرفی شــد افزود: اعتبار ابالغی 
حمایت از مشاغل خانگی در سال گذشته، ۵۲ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون ریال بود.
وی خاطرنشان کرد: تا کنون به 1۶۸ طرح از مجموع 
طرح های معرفی شده سال گذشته، ۳۰ میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت شده اســت و بقیه طرح ها نیز تا 
خرداد ماه امسال تسهیالت خود را دریافت می کنند.

وی گفت: با عملیاتی شدن این طرح ها برای ۳۸۵ نفر 
اشتغال ایجاد می شود.

اربابی افزود: میزان تسهیالت پرداختی به هر طرح  با 
توجه به نوع طــرح از 1۵۰تا ۳۵۰ میلیون ریال متغیر 

است.
وی از کاهش اعتبار در ایــن بخش خبر داد و اظهار 
داشت: سال ۹۸ میزان اعتبار در این بخش ۵۷ میلیارد 
ریال بود که این رقم پارسال پنج میلیارد ریال کاهش 

داشت.
هفت دســتگاه اجرایی مجاز به صدور مجوز مشاغل 
خانگی هستند که شــامل جهاد کشاورزی، اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، صندوق کارآفرینی، اداره کل کمیته امداد 

امام خمینی )ره( و اداره کل بنیاد شهید است.

فرمانــده انتظامی شهرســتان بجنــورد از افزایش ۵ 
برابری کشف ســرقت ها در طرح نوروزی امسال در 

مقایسه با پارسال خبر داد.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازخبرگزاری صداوســیمای 
مرکز خراسان شمالی، سرهنگ مسعود وحیدی گفت: 
از ابتــدای طرح نــوروزی با به کارگیــری واحد های 
تخصصی و تالش شــبانه روزی کارکنــان انتظامی 
بجنورد کشــف ســرقت ها افزایش چشــمگیری در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال صورت گرفته است.
سرهنگ وحیدی با اشاره به اینکه در ابتدای سال نیز 

با تالش مستمر کالنتری 1۲ دپو اموال سرقتی شامل: 
موتورســیکلت و اموال خانه باغ ها و اماکن خصوصی 
و قطعات خودرو در حاشــیه شــهر بجنورد کشف شد 
افزود: بــرآورد قیمتی اموال مکشــوفه بیش از هفت 
میلیارد ریال بود که در اکثر موارد اموال به مالباختگان 

تحویل داده  شد.
وی گفــت: با هدف ارتقاء امنیــت اجتماعی و تالش 
مضاعف همکاران تعداد ۲۰ عدد ترانس برق فشارقوی 
به ارزش حدود 1۰۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

وی بابیان اینکه از ابتدای ســال تاپایان طرح نوروزی 

با افزایش 1۳ درصدی ســرقت ها نســبت به پارسال 
روبه رو شــدیم افزود: در این بازه زمانی تعداد ۵۲ نفر 
دستگیرشده که نسبت به مشابه سال قبل بیش از دو 

برابر افزایش دستگیری حاصل شده است.
فرمانده انتظامی بجنورد با اشــاره به اینکه بخشــی 
زیادی از ســرقت ها شامل: موتورســیکلت و قطعات 
خــودرو هســتند، افــزود: تجهیز خودرو هــا به قفل 
فرمان، قفل پدال، سوییچ مخفی همچنین استفاده از 
پارکینگ هــای منازل و عمومی می تواند نقش مهمی 

در کاهش سرقت ها ایفا کند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت خراسان 
شمالی گفت: خراسان شمالی جزو معدود استان هایی 

است که دارای چندین اقلیم مختلف در کشور است.
احمــد یزدانی در گفت و گو با ایســنا، اظهارکرد:طی 
چند سال گذشته خراسان شــمالی به عنوان یکی از 
استان پایلوت در زمینه وجود گیاهان دارویی در کشور 

شناخته شد.
یزدانی ادامه داد: در قانون حمایت و حفاظت از ذخایر 

ژنتیکی نام تعدادی گیاه و درخت ثبت شــده است که 
تعدادی از این گونه ها در خراسان شمالی زیست می 

کنند.
وی تصریــح کرد: پارک ملی گلســتان جزء مناطقی 
است که بیشترین تنوع گیاهی دارد و از آنجاییکه ۳۰ 
تا 4۰ درصد این پارک در حوزه اســتحفاظی خراسان 
شــمالی قرار دارد در حقیقت این وجود این گونه ها را 

در این استان می توان محسوب کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: از سوی دیگر خراسان 
شمالی دارای ذخایر ژنتیکی بســیار باارزشی هستند 
که می توان به درخت ارس اشــاره کرد که در سطح 
وسیعی از این استان این گونه درختی باارزش در حال 

رویش است.
بــه گفته وی درخت فنــدق در جنگل های وی وی، 
زالزالک در منطقه بدرانلو و بدامک در منطقه سملقان 

از گونه های بارزش ذخایر ژنتیکی هستند.

مدیرکل ثبت احوال خراســان شــمالی از ثبت 4۳۹ تولد 
در نــوروز امســال خبرداد.علی زاهدی نیــا در گفتگو با 
خبرنگار عصراترک با اشاره به اینکه در نوروز امسال 4۳۹ 
واقعه والدت در خراســان شــمالی به ثبت رسیده است، 
گفت: اولین والدت ســال 14۰۰ مربوط به نوزادی با نام 
ســودا است که در ســاعت ۰۰:۰۵ بامداد به ثبت رسیده 
است.مدیرکل ثبت احوال اســتان خراسان شمالی اظهار 
داشت:طی یازده روز نخست سال جاری تعداد 4۳۹ تولد 

در استان خراسان شمالی به ثبت رسیده که از کل وقایع 
ثبت شده و از مجموع موالید ثبت شده تعداد ۲۲4 پسر و 
۲1۵ دختر را شــامل می شود.زاهدی نیا همچنین از کل 
موالید ثبت شده ۳۰۶ واقعه شهری و 1۳۳ واقعه روستایی 
اعالم کرد.مدیرکل ثبت احوال خراســان شمالی در ادامه 
با بیان اینکه تعداد موالید ثبت شــده در اســتان خراسان 
شمالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۹ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت، گفت: طی مدت مشابه در سال 

1۳۹۹ تعداد 44۳ واقعه والدت به ثبت رســیده اســت.
وی خاطر نشــان کرد: از کل والدت های ثبت شده طی 
یازده روز نخســت ســال جاری، شهرستان بجنورد ۲۵۵ 
واقعه، شهرستان شــیروان ۶۰ واقعه، شهرستان اسفراین 
4۹ واقعه، شهرستان مانه و سملقان ۲۹ واقعه، شهرستان 
راز و جرگالن 1۶ واقعه، شهرســتان گرمــه 14 واقعه، 
شهرســتان فاروج 1۰ واقعه و شهرستان جاجرم ۶ واقعه 

والدت ثبت شده است.

آییــن تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اســالمی 
خراسان شــمالی روز گذشته)دوشــنبه( با حضور 
حجت االسالم والمسلمین محمد قمی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در خراســان شمالی و امام جمعه 
بجنورد در این آییــن گفت: ایجاد بانک اطالعاتی 
طــالب اســتان بــرای بهره منــدی از ظرفیت و 
توانمندی این قشــر که هم اکنون برخی از آنها در 
حوزه های علمیه قم و مشهد فعال هستند، ضروری 

است.
حجت  االســالم رضا نوری روز اظهار داشــت: از 
وجود بسیاری از طلبه های این استان که در حوزه 
های علمیه قم و مشهد درگیر فعالیت های علمی 
و پژوهشــی هستند، اطالعی نداریم بنابراین ایجاد 
بانک اطالعاتی برای شــناخت و بهــره مندی از 

ظرفیت انقالبی و جهادی آنها ضروری است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه 
گام دوم انقالب، یادآور شد: اگرچه نظام استبدادی 
در کشــور، با انقالب اســالمی برچیده شد ولی با 
توجه به بیانات رهبری باید شاهد تغییر و دگرگونی 

در کل جهان باشیم.
نیاز به  ایجاد امید و نشاط در جامعه

رییس ســازمان تبلیغات اسالمی نیز در این مراسم 
گفت: در شرایط فعلی ایجاد امید و نشاط در جامعه 
ریشــه ای ترین جهاد محســوب می شــود و تمام 
دســتگاه ها و افراد در برابر ســختی ها و مشکالت 

باید همدیگر را به صبر و حق سفارش کنند.
حجت االسالم محمد قمی افزود : امروزه مهمترین 
امری کــه با آن دســت به گریبان هســتیم، امر 
تبلیغات و به تعبیری روشــن تر محاصره تبلیغاتی 

است که دشمنان انقالب و اسالم ایجاد کردند.
وی اظهارداشــت : برای پیروزی در برابر محاصره 
تبلیغاتی دشمنان نیاز به همدلی و هم افزایی تمام 
دســتگاهها و مراقبت از یکدیگر داریم تا بتوانیم به 

پشرفت و توسعه کشور کمک کنیم.
وی اضافه کرد: اگرچه ســرمایه هــا و توانمندی 
های زیادی چون هیات های مذهبی، کانون های 

مســاجد، علما و روحانیون و رســانه ها  برای امر 
تبلیغ و روایت فرهنگ وجود دارد ، ولی در صورتی 
موفق هستیم که روایت خوب و موثری از فرهنگ 

در نبرد تبلیغاتی با دشمنان داشته باشیم.
حجت االسالم قمی اظهارداشت :  سازمان تبلیغات 
اسالمی نقش ویژه ای برای تبلیغ فرهنگ و ارزش 
های اســالمی دارد و  برای نبرد در کارزار تبلبغاتی 
دشــمنان باید از ظرفیت همه دســتگاه ها و افراد 

بهره برد.
 نقش موثر سازمان تبلیغات اسالمی در خنثی 

کردن توطئه های دشمنان
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
شــمالی نیز گفت: جایگاه علما و روحانیون و نقش 
موثر سازمان تبلیغات اســالمی در شرایط فعلی و 
خنثــی کردن برنامه ها و توطئه های دشــمنان و 
پاســخگویی به شبهات موجب شــده تا این نظام 
در این 4۲ ســال مســیر پرفراز و نشیب خود را با 

موفقیت طی کند. 
احمد برادران افزود: نظام اسالمی در این 4۲ سال 
در شــرایطی قرار گرفته که تمام دشــمنانش وارد 
کارزا شــده اند اما این در حالیست که این نظام بر 
مبنای اصول اســالمی و در مسیر خود قرار گرفته 
که تاکنون دشــمنان موفق نشده اند گزندی به آن 

وارد کنند.
 وی خاطرنشــان کرد: تاکنون با مشــارکت مردم 
توانســته ایم صحنه های ســختی را پشــت سر 
بگذاریــم و نقش ســازمان تبلیغات بــا همراهی 
روحانیون در تمام این مسیر بسیار موثر بوده است.

 برادران با بیان اینکه در مسیر اجرای سیاست های 
نظام حرکت می کنیم، تصریح کرد: مســئولیت ما 

حفظ دستاوردهای نظام است.
در این آیین حجت االسالم حمید رفیعی به عنوان 
مدیرکل جدید ســازمان تبلیغات اسالمی خراسان 
شــمالی معرفی و از خدمات حدود ۶ ســاله حجت 
االســالم علی خادمــی مدیرکل ســابق تبلیغات 

اسالمی استان نیز قدردانی شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی تاکید کرد: مزارع رها شــده تهدیدی برای 
افزایش جمعیت آفت سن گندم در مزارع این استان 

است.
محمد رضایی در گفت و گو با ایسنا گفت: طی سال 
گذشــته 4۰ درصد کاهش بارندگی در این اســتان 
وجود داشــت که این امر موجب شده تا گندم ها از 
نظر رشــد ضعیف تر باشند، در نتیجه در مقابل آفت 

نیز ضعیف تر هستند.
وی افزود: با توجه به مشــکل پیش آمده دغدغه ما 
مزارع رها شــده از سوی کشــاورزان هستند که در 
آنجا هیچ مبارزه ای نیز انجام نمی شود و همین امر 
موجب می شود تا آفت سن گندم که امسال نسبت 
به ســال های گذشته نیز چاق تر شــده به راحتی 

تغذیه کنند و سایر مزارع را تحت تاثیر قرار دهند.
رضایی ادامه داد: پیش بینی می کنیم طی امســال 
۲۰ هــزار هکتار از مزارع برای امــر مبارزه نیازمند 
حمایت دولت باشــد که در ســال های گذشته این 

سطح دو تا شش هزار هکتار بوده است.
وی تصریح کرد: بــرای ۲۰ هزار هکتار پیش بینی 
شده نیازمند ۲۰ تن سم هســتیم که به اعتبار 1.۶ 

میلیارد تومان نیاز است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این اعتبار باید از 
سوی ســازمان برنامه بودجه اختصاص یابد، گفت: 
میزان اختصاص اعتبارات در ســال مالی جاری 4۰ 

درصد بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: اعتبار اعالم شده فقط برای 
ســن گندم بوده و هنور زمان مبارزه با آفت ملخ فرا 

نرسیده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی گفت: باید این حمایت ها برای زمان پیش 
گیــری صورت گیرد چراکه اگر در زمان مادر مبارزه 
نشــود و مبارزه به مرحله پورگی برســد کار خیلی 
سخت تر خواهد شد و در این صورت مزارع بیشتری 
درگیر می شــود و باید اعتبار بیشتری را نیز هزینه 

کرد.

خراسـان  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  معـاون 
شـمالی : پارسـال بـا موافقـت معاونـت مطبوعاتـی 
و اطالع رسـانی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 

مجـوز فعالیـت ۹ رسـانه در اسـتان صـادر شـد.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از خبرگـزاری صـدا 
و سـیمای مرکـز خراسـان شـمالی ، رضـا رضایـی 
راه  مجـوز  مطبوعـات  بـر  نظـارت  هیـات  گفـت: 
انـدازی و فعالیت شـش پایگاه خبـری، دو فصلنامه 
و یـک هفتـه نامـه در سـال ۹۹ را بـرای اسـتان 

خراسـان شـمالی صـادر کـرد.
فعالیـت  مجـوز  هیـات  ایـن  افـزود:  رضایـی 
»آفتـاب  زیبـا«،  »بجنـورد  اینترنتـی  پایگاه هـای 
اتـرک«، »اسـتان فرهنـگ هـا«، »بازار کسـب کار 
آنالیـن«، »دیـار مشـرق ۲4«، »زیسـت سـیما«، 
فصلنامـه »التنظیـرات و النقـد فـی االدب العربی«، 

فصلنامـه »تحـوالت بنیـادی مهندسـی کامپیوتر و 
مکانیـک« و هفتـه نامـه »تیتـر سـپید« در اسـتان 

خراسـان شـمالی را صـادر کـرد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه تسـریع هیـات نظـارت 
بـر مطبوعـات رسـیدگی بـه درخواسـت متقاضیـان 
اطـالع  پایگاه هـای  ویـژه  بـه  و  نشـریه  تأسـیس 
فاقـد مجـوز  پایگاه هـای اطـالع رسـانی  رسـانی، 
اسـتان بـا مراجعـه بـه سـامانه جامـع رسـانه های 
کشـور نسـبت بـه ثبـت نـام و دریافت مجـوز اقدام 

. کنند
برخـط  پایـگاه  مکتـوب،  رسـانه   ۳۷ تاکنـون 
الکترونیـک  برخـط  غیـر  پایـگاه  و  الکترونیـک 
مطبوعـات  بـر  نظـارت  هیـات  از  مجـوز  بـا 
فعالیـت  شـمالی  خراسـان  اسـتان  در   کشـور 

می کنند.

هزار و ۶۰۸ ُتن مرغ برای ماه رمضان در استان تولید می شود

شمار روزهای هوای ناسالم در بجنورد ۵.۵ درصد افزایش یافت 

طرح های مشاغل خانگی در خراسان شمالی ۵۴۰ میلیارد ریال تسهیالت گرفتند

افزایش کشف سرقت ها در بجنورد

خراسان شمالی جزو معدود استان های دارای چندین اقلیم مختلف در کشور

ثبت ۴۳۹ تولد در نوروز امسال

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان شمالی
 معارفه شد

مزارع رها شده تهدیدی برای افزایش جمعیت 
آفت سن گندم در استان

صدور مجوز فعالیت ۹ رسانه
 در خراسان شمالی
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علی رغم گذشــت چند روز از فعالیت بازار سرمایه در 
ســال 14۰۰ شاهد بودیم که شاخص بورس فقط یک 
روز مثبت بود که همین مســئله باز هم ســبب شد تا 
سهامداران چندان از اوضاع کنونی بازار سرمایه راضی 

نباشند.
پیش بینی رشد ۳۰ درصدی بورس تا خرداد 14۰۰ 

به گزارش اتفاقیه  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
برخالف ۶ ســال اخیر  که بازار سرمایه  فروردین ماه 
سبزی را پشت سر گذاشته امسال نخستین سالی است 
که شــاخص بورس کار خود را جــزء در روز آغازین،  

منفی آغاز کرده است.
شــایان ذکر است عده ای کارشناســان و متخصصان 
در حوزه بازار ســرمایه مســبب چنین امری را مسائل 
سیاسی پیش رو می دانند که به همین منظور می توان 
به انتخابات ریاست جمهوری 14۰۰، بازگشت ایران و 

آمریکا به برجام، کاهش نرخ ارز و ... اشاره کرد.
 حال ما برای بررسی بیشتر این امر و روند بازار سرمایه 
طی ماه های پیش رو با چند کارشناس بازار سرمایه به 

گفت و گو نشستیم.
سال نکوی بورسی از بهارش پیداست!

آقا بزرگی بیان کرد: بــا توجه به تخصصی بودن بازار 
سرمایه نمی توان روند منفی یا مثبتی که طی یک بازه 
زمانی رخ می دهد را به کلیت بازار در طول سال نسبت 
داد  همانطور که سال ۹۹ شاهد بودیم که بازار سرمایه 
علی رغم رشــد هایی که در ابتدا سال با آن مواجه بود 

در پایان سال با روند نزولی مواجه شد.
او گفت: قراردادی که ایران با چین بسته است می تواند 
دو تاثیر بر بازار ســرمایه بگــذارد، به طور مثال اگر ما 

بخواهیم ســکو های نفتی را در عوض سرمایه گذاری 
چینی ها در کشور به شمار بیاوریم این به طور قطع به 
ســبب کاهش تقاضا در واردات سبب کاهش نرخ ارز 
خواهد شــد، اما اگر این قرار داد اجرایی نشود کماکان 
به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا با افزایش نرخ ارز 

مواجه خواهیم بود.
بازار سرمایه در خرداد ماه با رشد مواجه خواهد شد؟

این کارشناس بازار سرمایه گفت: تا اواخر خرداد14۰۰ 
بازار سرمایه با رشد ۳۰ درصدی مواجه خواهد شد پس 
ســهامدارانی که در این بازار حضــور دارند در فروش 

سهام خود تعجیل نکنند.
او گفت: انتخابات بر بازار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت 
به گونه ای که روند صعودی و نزولی شاخص را رئیس 

جمهور بعدی مشخص خواهد کرد.
بورس فروردین خود را امسال متمایز شروع کرد

کوروش آســایش کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با خبرنگار بورس باشــگاه خبرنگاران جوان، در رابطه 
با دالیل اُفت بازار ســرمایه در فروردین ســال 14۰۰ 
بــه رغم روند نزولی ســال های گذشــته، اظهار کرد: 
طی چند سال گذشــته این نخستین سالی بوده است 
که روند بازار ســرمایه نزولی شــده  ناگفته نماند که 
حتی بازار های ســهام در جهان نیز پس از تعطیالت تا 

حدودی با رشد کار خود را آغاز می کنند.
او افزود: بازار ســرمایه امســال بر خالف ســال های 
گذشته عمل کرده است که این مسئله می تواند دالیل 
مختلفی داشــته باشد به طور مثال بازار تا سال گذشته 
تخصصی بوده، اما از سال ۹۹ طی تبلیغاتی که توسط 
دولت صورت گرفت سبب شد افرادی وارد بازار شوند 

که بازار را نمی شناختند.
این کارشناس بازار ســرمایه تصریح کرد: افرادی که 
اکنون در بازار ســرمایه هستند اعم از سهامداران تازه 
وارد یا قدیمی دچار یکســری تالطم هایی شــدند به 
طــور مثال آنکه نمی دانند بعد از روی کار آمدن رئیس 
جمهور بعدی روند بازار چگونــه پیش خواهد رفت یا 
آنکه ایران به برجام بازمی گردد یا خیر؟ همین مسائل 

سبب شده تا بازار با التهاب مواجه شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه تصریح کرد: اکنون به 
دالیــل مذکور در بازار ســهام خریــدار چندانی مانند 
سال های گذشته وجود ندارد که توقع داشته باشیم که 

شاخص روند صعودی در پیش گیرد.
بازار سهام  در مسیر پیروزی به نسبت سایر بازار 

های موازی
آســایش بیان کرد: از لحــاظ متغیر های اقتصادی که 
وجود دارد ســهم های حاضر در بازار روی ارزش های 
واقعیشــان معامله می شــوند، اما اگر بخواهیم بگوییم 
که بازار طی امســال با رشد مواجه خواهد شد یا خیر؟ 
باید اتفاقات سیاسی را بررسی کنیم، اما به عقیده بنده 
بازار سهام در امسال به نسبت بازار های موازی با رشد 

بیشتری مواجه خواهند شد.
در پایان باتوجه به صحبت های کارشناسان امیدواریم 
که علی رغم آنکه بازار کار خود را در فروردین امسال 
برخالف سال های گذشــته منفی آغاز کرد  اما آخر 
سال سود خوبی را برای ســهامدارانش در پی داشته 
باشد اما در این بین  نباید نقش مسئوالن بازار سرمایه 
و وزارت اقتصاد را در هدایت کشــتی بازار ســرمایه 

نادیده گرفت.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران می گوید، صادرکنندگان 
جوان ایرانی به دلیل عدم شــناخت دقیق از بازارهای 

منطقه دچار زیان های هنگفت می شوند.
مهــدی علیپور در گفــت و گو با ایســنا، اظهار کرد: 
موضوع صادرات نیــز مانند دیگر حوزه های اقتصادی، 
موضوعی تخصصی اســت که نیاز به شناخت دقیق از 
شرایط بازار و مدیریت شرایط دارد. در صورتی که فرد 
یا افرادی بدون داشتن شناخت دقیق از بازارها به این 
عرصه ورود کنند، نه تنها سودی نصیبشان نخواهد شد 

که حتی با ضررهای جدی مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه در میان فعاالن نوپای اقتصادی این 
تصور وجود دارد که به راحتی می توانند کاالهایی مانند 
پســته، زعفران یا فرش صادر کنند، توضیح داد: ما در 
ســال های گذشــته افراد زیادی را دیده ایم که با این 
تصور که در کشورهای حاشــیه خلیج فارس، همواره 
برای این محصوالت ســنتی ایرانی مشــتری وجود 
دارد، به شــکل چمدانی و محدود مثال با خود زعفران 

می آورند و به دنبال فروش آن هستند.
این فعال اقتصــادی ادامه داد: وقتی فردی بدون هیچ 
پشــتوانه ای اقدام به صادرات می کند، مجبور می شود 
محصول خود را در بازارهای ســنتی و به شــکل فرد 
به فرد عرض کند. در این بازارها، افراد فروشــندگان 
فراوانی دارند و وقتی عرضه از تقاضا بیشــتر می شود، 
در نهایت این افراد مجبور می شــوند کاالی خود را به 
نصف قیمت بفروشــند و جز زیــان، چیزی برای آنها 

باقی نمی ماند.
علیپــور با تاکید بر اینکه ســرمایه گــذاری و برنامه 
ریــزی تیمــی، گام نخســت صــادرات محصوالت 
غیرنفتــی در بازارهای منطقه به شــمار می رود، بیان 
کــرد: صادرکنندگان کوچک در ابتــدای کار خود باید 
با شراکت و تجمیع ســرمایه، در ابتدا میزان عرضه را 
افزایش دهند و ســپس شرایط مالی را فراهم کنند که 
از شرکت های مشــاوره ای فعال در بازارهای صادراتی 

منطقه اســتفاده کــرده و محصول خــود را با قیمتی 
مشخص عرضه کنند. در غیر این صورت اگر به سمت 
صادرات محصوالت سنتی مانند زعفران، پسته و فرش 

نروند از نظر اقتصادی منطقی تر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: محصوالت ایرانی ظرفیت بالقوه 
قابــل توجهــی در بازارهای منطقه دارنــد و با وجود 
فشــارها، هنوز ما شــانس باالیی برای افزایش ارقام 
صادراتی داریم. برای رسیدن به این اهداف اما صرف 
انتقــال یک کاال به بازار کشــورهای منطقه و تالش 
ســنتی برای فروش آن کافی نیســت. اگر یک فکر 
جمعی وجود نداشته باشد، مطالعات کافی بر روی بازار 
هدف صورت نگیــرد و توجه دقیقی به منحنی عرضه 

و تقاضا نشــود، خطر آنکــه صادرکنندگان جوان تمام 
سرمایه خود را به راحتی از دست بدهند، وجود خواهد 

داشت.
به گزارش اتفاقیه به نقل ازایسنا، بر اساس براوردهای 
صــورت گرفته از وضعیــت تجارت خارجــی ایران، 
جدای از چین، بخــش مهمی از صادرات غیر نفتی به 
کشورهای همســایه و منطقه انجام شده است. عراق، 
امارات متحــده عربی و ترکیه اصلی ترین مشــتریان 
کاالهای ایرانی در منطقه به شــمار می روند، هرچند 
فروش محصوالت کشــاورزی ایران به کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس، همچنان از سوی صادرکنندگان 

ایرانی ادامه دارد.

وزیــر کار درخواســت افزایش کمک هزینه مســکن 
کارگران از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به 4۵۰ هزار 

تومان در سال 14۰۰ را به هیات دولت ارائه کرد.
شــورای عالی کار در دویست و نود و هفتمین نشست 
خود در اسفند ســال 1۳۹۹ با تصویب افزایش کمک 
هزینه مسکن کارگران،  مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان 

به 4۵۰ هزار تومان افزایش داد.
بر همین اســاس وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
ضمــن موافقت با مصوبه شــورای عالــی کار، متن 
پیشــنهادی مربوط را برای اجرا از ابتــدای فروردین 

14۰۰ با قید فوریت به هیات دولت ارائه کرده است.

ارسال پیشــنهاد افزایش حق مسکن به هیات دولت، 
به دنبال تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد 

14۰۰ در شورای عالی کار صورت گرفته است.
مطابق ماده ۲ اصالحی قانون طبقه بندی مشــاغل و 
برقراری کمک هزینه مســکن کارگری، حق مسکن 
برای کارگران مشــمول قانون کار، ســالیانه توســط 
شــورای عالی کار، تعیین می شود و به تصویب هیات 

وزیران می رسد.
پیش از این وزیر کار درباره مصوبه حق مســکن گفته 
بود« بخش مربوط به کمک هزینه مســکن به تنهایی 
قابلیت اجرا ندارد و منوط به تایید هیات وزیران اســت 

کــه با قید فوریت تقدیم دولت شــده و با تصویب آن 
افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد. »

به گزارش اتفاقیه به نقل از ایسنا، حق مسکن تنها آیتم 
دستمزد کارگران است که برای عملیاتی شدن باید از 

تصویب هیات وزیران بگذرد.
در حال حاضر پیشــنهاد افزایش حق مسکن کارگران 
در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات 
دولت در دســت بررسی اســت و در صورت تصویب، 
افزایش حق مســکن کارگــران از اول فروردین ماه 
14۰۰ در فیش حقوقی کارگران مشــمول قانون کار  

لحاظ خواهد شد.

طبق اعالم مســئوالن گمرک ایــران کارنامه تجارت 
خارجی کشــورمان در اسفند ماه، هفت میلیارد و 4۵۸ 
میلیون دالر بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۳۲۸ 
میلیون دالر و سهم واردات چهار میلیارد و 1۳۰میلیون 

دالر بوده است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایسنا، سید روح اله لطیفی 
- سخنگوی گمرک  - گفت: کارنامه تجارت خارجی  
کشــورمان در آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن 
ماه، افزایش  ۶41 میلیون دالری و رشد ۹.4 درصدی 
داشــته اســت.  لطیفی در خصوص جزئیات تجارت 
خارجی کشــور در اســفندماه افزود: تجــارت خارجی 
غیرنفتی کشــور در اسفند ماه در مقایسه با بهمن ماه، 
با افزایش 1۹۳ میلیون دالری و رشــد شش درصدی  

در صادرات و افزایش 44۸ میلیون دالری در واردات و 
رشد 1۲ درصدی همراه بوده است. 

وی افزود: در بهمن ماه عملکرد تجارت خارجی کشور 
شش میلیارد و ۸1۷ میلیون دالر بود که سهم صادرات 
ســه میلیارد و 1۳۵ میلیون دالر و ســهم واردات سه 
میلیارد و ۶۸۲ میلیون دالر بوده است اما در اسفند ماه، 
تجارت خارجی کشــور بهبود یافته و  به هفت میلیارد 
و 4۵۸میلیون دالر رسید که نسبت به بهمن  ماه ۶41 

میلیون دالر افزایش  را شاهدبودیم. 
ســخنگوی گمرک با اشــاره به پنج مقصد صادراتی 
کاالهــای ایرانی در اســفندماه، توضیــح داد: چین با 
دومیلیون و ۶۷ هزار تن بــه ارزش ۸۵۵ میلیون دالر 
و رشــد ۲۰درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش 

نســبت به بهمن ، عراق با یک میلیون و ۵۶۵هزار تن 
به ارزش ۵1۶ میلیون دالر و رشــد هشت درصدی در 
ارزش، امــارات با یک میلیون و ۲۹1هزار تن به ارزش 
4۵4 میلیون دالر و رشــد 11درصدی در وزن و ســه 
درصــدی در ارزش، ترکیه بــا 4۲۲ هزار تن به ارزش 
۲۸1میلیــون دالری و رشــد 1۵۵ درصدی در وزن و 
۳۵ درصدی در ارزش وافغانســتان با ۵۷1 هزارتن به 
ارزش 1۹۹میلیون دالر و رشد ۷.۵درصدی ارزش کاال 
نسبت به بهمن ماه، پنج مقصد اول صادرات کاالهای 
ایرانی بودند که  جمعا با پنج میلیون و ۹1۰هزار تن به 
ارزش دو میلیــارد و ۳۰۵میلیون دالر  ۶4درصد وزن و 
۶۹درصد ارزش کل صادرات کشورمان در اسفندماه را  

به این پنج کشور اختصاص یافته است.

 عملکرد شــاخص های اقتصــاد کالن در دولت های 
گذشته چگونه بوده اســت؟ بررسی روند شاخص های 
کالن مثل نرخ رشد و تورم در سه دهه گذشته بیان گر 
چه نتایجی است؟ تجارت نیوز در این گزارش به بررسی 
تطبیقی شاخص های کالن اقتصادی از دولت پنجم تا 

دولت دوزادهم )1۳۶۸ تا 1۳۹۹( پرداخته است.
در زمینه رشــد اقتصادی دولت های پنجم و هشتم به 
طور میانگین باالترین نرخ را به خود اختصاص داده   اند 
و دولت های دهم و دوازدهم پایین ترین نرخ رشــد را 
داشــته اند. بررسی روند ۳۰ ســاله تورم نشان می دهد 
که یکی از قله های تورمی مربوط به دولت ششم و در 
سال های ابتدایی دهه 1۳۷۰ بوده و دومین قله تورمی 

مربوط به سال های اخیر در دولت دوازدهم است.
اثر تحریم ها در دو مقطع

ازســوی دیگر کاهش نرخ رشد اقتصادی در دو مقطع 
سال های ابتدایی دهه ۹۰ و سال های ۹۷ و ۹۸ همزمان 
با اعمال تحریم های خارجی بر اقتصاد کشور و شوک 
ارزی اتفاق افتاد. روندی که به اعتقاد کارشناســان اثر 
آن  در سال ۹۹ تخلیه شد و تحریم ها حداکثر فشاری 

را که می توانست به اقتصاد ایران وارد کند، وارد کرد.
نکته قابل توجه دیگر این اســت که اوایل دهه ۹۰ در 
دولت دهم یعنی زمانی که درآمدهای نفتی کشــور به 
نقطه اوج تاریخی خود رســید، نرخ رشد اقتصادی به 

شدت کاهش یافت و به منفی ۶٫۷ درصد رسید.
اما مطابق بررسی ها باالترین نرخ رشد اقتصادی متعلق 
به دولت پنجم و در زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی بوده است که نرخ رشد به طور 
متوســط )در حدفاصل سال  های 1۳۶۸ تا 1۳۷۲( ۹٫۶ 
درصد بوده اســت. این نرخ در دولت دوم مرحوم آیت 
اهلل هاشــمی رفسنجانی کاهش محسوسی داشت و به 

4٫۲ درصد رسید.

رشــد اقتصــادی در ایــن ســال ها عمدتــا مدیون 
سیاست های نوسازی پس از جنگ از سوی دولت بود 
که به یکباره باعث جهش رشــد در آن سال ها شد. اما 
کاهش رشــد اقتصادی در دولت ششم همزمان بود با 

تورم فزاینده در سال های ابتدایی دهه 1۳۷۰.
در دولت پنجم متوســط نرخ تورم حدود 1۸ درصد بود 
که در دولت ششم در سال های 1۳۷۲ تا 1۳۷۵ به طور 
میانگین به بیش از ۳۲ درصد رسید که یکی از قله های 

تورمی در سه دهه گذشته است.
همزمانی کاهش6 تورم و بهبود رشد

در ادامه تورم ساالنه در دولت های هفتم و هشتم روند 
نزولی به خود گرفــت و یکی از پایین ترین تورم ها در 
سه دهه گذشته را ثبت کرد. این در حالی بود که رشد 
اقتصادی در این دوره هم صعودی بود. در ســال های 
1۳۷۶ تا 1۳۸۰ یعنی دولت هفتم نرخ رشــد اقتصادی 
به طــور میانگین ۳٫4 درصد بود که این نرخ در چهار 
ساله دولت هشتم به طور میانگین به ۷٫۲ درصد رسید 
که بعد از دولت پنجم، باالترین میزان نرخ رشد است.

اما این روند رشــد اقتصادی در دولت  های نهم و دهم 
متوقف شد و همزمان تورم هم رو به افزایش گذاشت. 
میانگین نرخ رشــد در دولت اول محمود احمدی نژاد 

۵٫۵ درصــد بود که این عــدد در دولت نهم به ۲٫۰۶ 
درصد رســید که البته در برخی از سال ها در این دولت 
نرخ رشــد به کمتر از صفر هم رسید و منفی شد. نرخ 
متوســط تورم نیز در دولت نهــم به 1۶٫۵ و در دولت 

دهم به 1۸٫۸ درصد رسید
اثر شوک ارزی و بازگشت تحریم ها بر تورم

اما در دولت یازدهم نرخ تورم در ســال  ۹۶ تک رقمی 
شــد و به حدود ۹ درصد رسید. میانگین تورم در چهار 
سال اول دولت حســن روحانی به 1۵٫۸ درصد رسید 
و این عدد در چهار ســال دوم یعنی دولت دوازدهم به 
۲۷٫۳ درصد رســید که عمدتا ناشی از تورم سال های 
۹۷ و ۹۸ بــود که به ترتیــب رقم های ۳1٫۲ و 41٫۲ 
درصــد را ثبت کرده بود.میانگین نرخ رشــد در همین 
دوره چنــدان فرقــی با دولت دهم نکــرد و در دولت 
یازدهم عــدد ۲٫۵ درصــد را ثبت کــرد و در دولت 
دوازدهم یعنی از سال های ۹۶ تا ۹۹ نرخ رشد به طور 
متوســط 1٫۲ درصد بود. نرخ رشــد در سال ۹۷ و ۹۸ 
منفی بود اما در ســال ۹۹ پس از دو ســال پیاپی رشد 
منفی مثبت شــد و به ۰٫۰۵ درصد رسید. کاهش نرخ 
رشد و افزایش تورم در این سال ها همزمان با بازگشت 
تحریم ها و شوک دوم ارزی در دهه 1۳۹۰ اتفاق افتاد.

 کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

پیش بینی رشد ۳۰ درصدی بورس تا خرداد 1۴۰۰

پسته و زعفران صادر نکنید!

پیشنهاد ۴۵۰ هزار تومانی حق مسکن به دولت رفت

تجارت ۷.۵ میلیارد دالری ایران در اسفند ماه

کارنامه اقتصاد ایران از دولت هاشمی تا روحانی/ کدام دولت بهتر عمل کرد؟

تحریم 
جان چه کسانی را می گیرد؟ 

تا پیش از تشدید تحریم ها هم 
وضعیت داروهای خاص مناسب نبود اما 
با تشدید تحریم ها اوضاع سخت تر شده 
و بیماران سرطانی برای پیدا کردن دارو 
و درمــان خود با هزینه ها و مشــکالت 
بیشــتری مواجه هســتند. از آمپول پنج 
میلیــون تومانی تا درمان هــای چند ده 
میلیون تومانی تنها بخشــی از سناریوی 
غم انگیــز درمان این بیماران اســت که 
گاهی ایــن هزینه ها به ثمر می رســد و 

گاهی هم بی نتیجه می ماند.
به گزارش  اتفاقیه به نقل از تجارت نیوز، 
دردشــان فقط سرطان نیســت، هم از 
سختی پیدا کردن برخی داروها می گویند 
و هم از هزینه ای کــه باید برای درمان 
بپردازنــد. با این حرف ها و لبخندشــان 
پر از شــور زندگی اســت. پای صحبت 
خیلی هایشــان که بنشــینید، می گویند: 

»من از سرطان قوی ترم«
از ســرطان های  سرطان پســتان یکی 
شایع در ایران اســت که حمید احمدی، 
فوق تخصص جراحی پســتان درباره آن 
می گوید: »براســاس آخریــن اطالعات 
منتشر شــده توسط ســازمان بهداشت 
جهانی )WHO( در سال ۲۰۲۰ حدود 1۷ 
هزار کیس جدید سرطان پستان در ایران 
شناسایی شده است.« رقمی که بار دیگر 

پستان  درباره سرطان  آگاه سازی  اهمیت 
را یادآوری می کند.

مساله اما تنها به آگاه سازی ختم نمی شود. 
آنچه که دل بیماران را خون کرده است 
هزینه درمان و دسترســی به داروهاست. 
داروهایی که برخی از متولیان می گویند 
واردات آن تحت تاثیر تحریم هاست. حاال 
بیماران یا نزدیکانشــان برای پیدا کردن 
برخی از داروها داروخانه ها را یکی پشت 
دیگری می گردند.آنچه که درباره تحریم 
دارو بارها گفته شــده، این است که دارو 
در لیســت تحریم اقتصــادی ایران قرار 
ندارد. اما مسئوالن می گویند تحریم های 
بانکی و مشــکالت نقــل و انتقال ارزی 
و مالی بر روند صــادرات و واردات دارو 
اثر گذاشــته اســت. تحریمی که روی 
شــانه های مردم سنگینی می کند و جان 
برخی  از جمله بیماران مبتال به ســرطان 
را بــه خطر می انــدازد.داوود که مادرش 
مبتال به این سرطان است، به تجارت نیوز 
می گوید: »مــادرم در مرحله پرتودرمانی 
سرطان پســتان اســت. در روند درمان 
مــادرم آنچه که ما را بســیار اذیت کرد، 
پیدا کردن داروهای شــیمی درمانی بود. 
از آنجا که مــا در تهران هم نبودیم دارو 
را به سختی پیدا کردیم. در شهر خودمان 
شهرکرد داروخانه ها نداشتند و به اصفهان 
رفتیم. در اصفهــان هم چندین داروخانه 

را گشتیم تا توانســتیم پیدا کنیم. از نظر 
هزینه درمان هم بیمه با پرداخت بخشی 

از هزینه، کمی کمک کرد.«
یکی از بیماران مبتال به ســرطان پستان 
نیز می گویــد: »بیمه نــدارم، خانواده ام 
هم ســطح مالی خوبی نــدارد. برخی از 
داروهایم را به سختی و با قیمت باالتر از 
معمول توانستم پیدا کنم. از هالل احمر 
تا کمیتــه امداد رفتم بلکه برای داروها و 

هزینه ها کمکی کنند اما کمکی نشد.«
حمید احمدی: »رقم های کلی که درباره 
درمان ســرطان گفته می شود، بیماران را 
از طی کردن مراحل درمان ناامید نکند.«

با این وجود حمید احمدی، فوق تخصص 
جراحی پســتان در گفتگو با تجارت نیوز 
می گوید: »نباید به گونه ای درباره هزینه 
درمان ســرطان ها حرف زد که در روند 
درمان، بیماران کم درآمد را با مشــکل و 

ناامیدی مواجه کند.«
این فــوق تخصص ســرطان پســتان 
می گویــد: »گاهی رقم درمان ســرطان 
پستان به صورت کلی گفته می شود و اگر 
کســی خارج از فضای پزشکی و درمان 
باشد این استنباط را خواهد داشت که باید 
تا آخر دوره سرطان ماهی چند ده میلیون 
تومان هزینــه درمان کند در صورتی که 

اینگونه نیست.«
احمدی می گوید: »باید دانست که وقتی 

کسی به ســرطان پستان مبتال می شود، 
هزینه درمان بســتگی به مرحله بیماری 
دارد. در حال حاضر نســبت به 1۰ سال 
پیش به دلیل آگاه ســازی بیشــتری که 
صــورت گرفته، بیمــاران زودتر مراجعه 
کرده، سرطان زودتر تشخیص داده شده 
و روند درمان نیز زودتر شروع می شود.«

او ادامــه می دهد: »وقتی ســرطان زود 
تشخیص داده شود، نیاز به شیمی درمانی 
وجود ندارد که بیمار نگران هزینه درمان 
آن شود. در برخی از موارد سرطان پستان 
آنقدر زود تشخیص داده می شود که تنها 
با یک جراحی زیر یک ساعت می توان با 

آن مقابله کرد.«
فوق تخصص جراحی پستان: در مرحله 
پرتودرمانی ممکن اســت بیمار برای ۲۵ 
جلسه حدود 4۰ میلیون تومان هزینه آزاد 

داشته باشد.
میانگین هزینه درمان سرطان پستان 

در ایران
این فوق تخصص جراحی پستان در ادامه 
مراحل و هزینه درمان سرطان پستان را 
اینگونه توضیح می دهد: »مراحل درمان 
سرطان پستان به جراحی، شیمی درمانی 
و پرتو درمانی برمی گردد. هر کدام از این 
مراحــل هزینه درمــان جداگانه ای دارد. 
بیمار به فاصله چهار الی پنج ماه مراحل 
اصلی درمــان را می گذراند که بعد از آن 

به تشخیص پزشــک و با فواصل زمانی 
مشــخص آزمایش، سی تی اسکن و… 
انجــام می دهد. اینگونه نیســت که بعد 
از طی این مراحــل درمانی، همچنان و 
ماهانه مبالغ زیادی را صرف هزینه های 
درمانی کند.«او می گوید: »درمان سرطان 
پســتان در مرحله عمــل جراحی روند 
متفاوتی دارد. اگر کسی زود مراجعه کند 
و هیچ بیمه ای هم نداشته باشد شاید در 
حدود پنج میلیون تومان باید هزینه کند. 
اما اگر عمل جراحی وســیع باشد در یک 
این  بیمارســتان خصوصی ممکن است 
عدد به 4۰ میلیون تومان یا حتی بیشــتر 
برسد.«احمدی با اشاره به اینکه داروهای 

شیمی درمانی هزینه بسیار متفاوتی دارد 
که ممکن اســت برای هــر بیماری نیاز 
نباشد ادامه می دهد: »اگر کسی به شیمی 
درمانی نیاز داشته باشد به طور میانگین 
هشت جلسه شــیمی درمانی الزم است. 
هزینه ای کــه مرکز درمــان خصوصی 
می گیرد برای هشت جلسه شیمی درمانی 
میانگین حدود شش میلیون تومان است. 
اگر هیچ بیمه ای نداشته باشد کل هزینه 
داروهای بیمار حــدود 1۵ میلیون تومان 
است. البته برخی موارد داروهای خاصی 
وجــود دارد که هزینه بســیاری دارد. در 
مرحله پرتودرمانی نیز ممکن است بیمار 
برای ۲۵ جلسه حدود 4۰ میلیون تومان 

هزینه آزاد داشته باشد. البته در همه این 
مراحل به طور کلی بیشتر بیمه ها بخش 
قابل توجهــی از هزینه هــا را به عهده 

می گیرند.«
هزینه گزاف برای برخی از داروها در 

بازار سیاه
احمــدی در ادامه به نبود نظارت بر روی 
توزیع داروها اشــاره کرد: »نبود برخی از 
داروها در کشــور باعث شده که متولیان 
نتوانند نظارتی روی عرضه دارو داشــته 
باشــند و دارویی که تــا دیروز مثال یک 
میلیون تومان بوده هر کس با هر قیمت 
دلخواهی عرضه می کند. به دلیل برخی 
مســائل مدیریتی در ســطح کالن و نیز 

ســودجویی برخی از افراد، ممکن است 
بیمــار در مقطعــی خاص یــک داروی 
خاص را با هزینه بســیار گــزاف از بازار 
سیاه تهیه کند.«او ادامه می دهد: »آمپول 
هرسپتین نیز که در برخی از بیماران باید 
حدود یک ســال و نیم، ماهی یکبار این 
آمپــول را تزریق کنند در بازار آزاد حدود 
پنج میلیون تومان اســت. برخی از افراد 
به دلیل نوع ســرطان پســتان داروهای 
گران تــر و کمیاب تری دارند. به طور کل 
در اینکــه هزینه درمان باالســت هیچ 
شــکی نیســت اما باید اطالع رسانی در 
حوزه ســالمت به گونه ای باشد که بیمار 

از طی مراحل درمان ناامید نشود.«
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محمود صادقی: شمخانی گفت می زنیم!/شورای عالی امنیت ملی: دروغ است
بـه تازگـی ویدئویـی از یکـی از مصاحبه هـای محمود صادقـی در شـبکه های اجتماعی 
دسـت بـه دسـت می شـود کـه ماجـرای بررسـی حـوادث آبـان ۹۸ در مجلس شـورای 
اسـالمی را روایـت می کنـد. صادقـی در ایـن ویدئو می گوید که هیچ شـاهدی بر دسـت 
داشـتن گروه هـای بیگانـه در ایـن اعتراضات در دسـت نیسـت و »مـردم« در خیابان ها 
بودنـد. صادقـی همچنیـن می گوید که به علی شـمخانی گفته: »اینها »مردم«  هسـتن؛ 
اینـا دارن می کشـن مـردم را تو خیابونـا، چه کار می کنیـد؟، اگر مردم نرفتن و وایسـادن 
می خواهیـد همـه  مردم را بکشـید؟ شـمخانی بـه من گفت: ولـو بلغ مـا بلغ]یعنی هرچه 
هـم زیـاد باشـند[ مـا می زنیـم..!« دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت ملـی در واکنش به 
ایـن اظهـارات آنهـا را »سراسـر کذب عـاری از واقعیت« دانسـت و اعالم کـرد: دریابان 
شـمخانی علی رغم حضور و سـخنرانی در صحن مجلس و همچنین برگزاری جلسـات 
مختلـف بـا شـخصیت ها و چهـره های سیاسـی و رسـانه ای پیرامـون وقایع آبـان ماه 
سـال ۹۸، هیچ گونـه گفت وگـوی دوجانبـه بـا آقـای صادقـی نداشـته انـد. بـا توجـه به 
اظهـارات مشـابه از سـوی آقـای صادقـی در موضوعات مختلف کـه عمدتا بـدون ارائه 
هرگونـه مسـتند قابـل دفاع مطـرح شده،سـوء نیت نامبـرده از بیـان موضوعاتـی از این 

دسـت محرز است.

نوبخت خبر داد: اجرای همسان سازی حقوق در سال جاری و صدور 
مجوز استخدام جدید

رئیس سـازمان مدیریت برنامه و بودجه:کسـانی که تحت پوشـش نظام مدیریت خدمات 
کشـوری هسـتند قانـون متناسب سـازی و همسـان سـازی را باقـوت برای آنها درسـال 
14۰۰ اجـرا خواهیـم کرد.اجـازه اسـتخدام یک سـوم تعدادی که بازنشسـته می شـوند را 
داریم ضمن اینکه ۵۳ هزار مجوز اسـتخدامی که سـال گذشـته برای وزارت بهداشـت و 
درمـان صادرشـده بود، اجرایی می شـود و همچنین هرسـال برای فرهنگیـان هم برنامه 
اسـتخدام داریـم کـه تعـداد آن را به سـازمان امـوراداری و اسـتخدامی اعـالم می کنیم. 
بـرای کسـانیکه در نظـام تامیـن اجتماعی دسـتمزد و مسـتمری دریافت می کننـد، بالغ 
بـر۹۰ هـزار میلیـارد تومـان جهـت همسـان سـازی حقوق شـان در سـال جـاری پیش 
بینـی شـده اسـت. قانون تسـری را بـرای کارکنـان زحمت کـش زندان ها قطعـا اجرایی 

می کنیم./ایسنا

رفع فیلتر برخی از سایت ها از جمله یوتیوب در ایران
نایـب رییـس هییـت مدیـره شـرکت ارتباطـات زیر سـاخت خبـر از رفع فیلتـر یوتیوب 
و برخـی سـایت هـا بـرای برخـی اقشـار خبـر داد. »سـجاد بنابـی« نایب رئیـس هیأت 
مدیـره شـرکت ارتباطات زیرسـاخت گفـت: کارگروه تعییـن مصادیـق مجرمانه تصمیم 
بـه رفـع برخـی از سـایت ها از جمله یوتیـوب برای افـرادی چـون خبرنگاران، اسـتادان، 
دانشـجویان گرفتـه اسـت. اطالع رسـانی در ایـن حـوزه برعهـده دادسـتانی کل کشـور 

است./جماران

پیش بینی توکلی از نتیجه بررسی FATF در مجمع تشخیص
احمـد توکلـی بـا اعـالم این خبـر کـه FATF در جلسـه چهارشـنبه پیـش روی مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام بررسـی خواهـد شـد، اظهـار کـرد: من فکـر نمی کنـم این 
موضـوع در صحـن مجمـع بتوانـد دو سـوم رای را بـه دسـت آرود و تصویب شـود. وی 
ادامـه داد: ایـن سـوال جـدی مطـرح اسـت که آیا فشـاری که تحـت عنـوان FATF بر 

اقتصـاد کشـور تحمیل شـده اسـت بر طـرف می شـود یا خیر؟ بـه نظر می رسـد خیلی 
تاثیـری نـدارد. اشـتباه اسـت که اگر بپذیریـم که با تصویـب FATF معجـزه ای رخ می 
دهـد. ایـن موضـوع هـم مثل برجام اسـت. این فعال سیاسـی گفـت: باید دید درسـت و 
غلـط کـدام اسـت. بـی خـودی از فوایدی کـه به دسـت نمی آیـد، نگوییم. وضـع از این 
بدتـر نمـی شـود؛ مگـر کاری مانـده کـه علیه مـا نکرده باشـند؟ چـه کار می خواسـتند 
بکننـد کـه نکردنـد؟ وی گفت: مـن فکر نمی کنم ایـن موضوع در صحـن مجمع بتواند 

دو سـوم رای را بـه دسـت آورد و تصویب شود./ایسـنا

دولت بعدی احتماال دست کسانی ست که همه چیز در اختیارشان است
از  برخـی  کـه  کـرد  اشـاره  نکاتـی  بـه  انتخـاب  بـا  گفت وگـو  در  خامنـه ای  هـادی 

اسـت: زیـر  شـرح  بـه  مهم ترین هایـش 
جنـاح رقیـب دولت نمی خواهد برجام در دولت روحانی به سـرانجام برسـد، سـنگ اندازی 

می کننـد تـا دولت بعدی بیایـد و افتخارش نصیب دولت فعلی نشـود.
دولت بعدی احتماال دست کسانی ست که همه چیز دراختیارش است.

)دربـاره حجـاب( در هـر دو سـو  »تنـدروی« می کننـد؛ کارشـناس نیسـتند و نظر فقهی 
می دهنـد.

تنهـا روحانیـت بلندپایـه و مرجعیـت می تواننـد شـرایط را تغییـر دهنـد؛ آنهـم به شـرط 
تصمیم گیـران نظـام بـا آنـان همـکاری کنند.

با اقناع طرفین دعوا، اوضاع رو به آرامش خواهد رفت.
موضـوع حجـاب می توانـد در یـک پروسـه نسـبتاً طوالنی بـه آنچـه در ابتـدای انقالب 

گفتـه شـد، بازگردد.
متاسفانه موضوع حجاب را سیاسی کرده اند.

گاندو پروژه ای سفارشی علیه وزارت خارجه بود
خطیـب زاده سـخنگوی وزارت خارجـه: بـا نردبـان دروغ به بـام حقیقت نمی توان رسـید. 
گانـدو سـریالی پلیسـی تخیلی بـود که سـازندگان آن تـالش می کردنـد آن را به عنوان 
مسـتند جـا بزننـد. اگر سـازندگان این سـریال برای ادعاهای خود سـندی دارنـد حتما به 
مراجع ارائه دهند. دون شـأن ایران اسـت که سـریالی سفارشـی سـاخته شـود براسـاس 
تخریـب یکـی از ارکان  حاکمیـت ایـران! من از سـکوت دوسـتان در صداوسـیما متوجه 
مي شـوم کـه خودشـان هم این سـریال را دون شـأن دانسـتند. فشـاری از طـرف وزارت 

خارجـه برای توقف پخـش نبوده اسـت./فارس

ادعای وزیر خارجه سعودی: به ما اطمینان داده شده که مساله موشکی ایران در 
مذاکرات گنجانده خواهد شد

»فیصـل بـن فرحـان« وزیـر خارجـه سـعودی یکشـنبه شـب در اظهاراتی گفـت که به 
ریـاض اطمینـان داده شـده اسـت کـه برنامه موشـکی و رفتارهـای منطقه ای ایـران در 
توافـق جدیـد بـا تهـران گنجانـده خواهد شـد. بـه گزارش شـبکه سـعودی العربیـه، بن 
فرحـان در خصـوص گفـت وگوهایـی کـه قرار اسـت در ویـن دربـاره برنامه هسـته ای 
ایـران برگـزار شـود، گفـت: بـه ریـاض اطمینان داده شـده اسـت کـه برنامه موشـکی و 
رفتارهـای منطقـه ای ایـران در توافـق جدید بـا تهران گنجانـده خواهد شـد. وی مدعی 
شـد: مـا مطمئـن هسـتیم که جامعـه جهانی به جـد کار خواهد کـرد تا اطمینـان حاصل 
کنـد کـه نقـص هـای توافـق هسـته ای در نهایت مرتفـع خواهد شـد و به بـی ثباتی در 

منطقـه  کـه ناشـی از فعالیـت های ایران اسـت، رسـیدگی خواهد شـد.

قیمت نجومی میوه در میدان تره بار
قیمـت مصـوب عمـده فروشـی انواع میـوه و تـره بـار در تهران اعالم شـد امـا از نکات 
قابـل توجـه در ایـن ارتبـاط تعییـن قیمـت های بـاال در این ارتباط اسـت به طـوری که 
هـر کیلوگـرم پرتقـال تـا ۲۳ هزار تومـان، خیـار 11 هزار تومان، سـیب 1۶ هـزار تومان، 
کیـوی ۲۳ هـزار تومـان، نارنگی ۳۳ هـزار تومان ،مـوز ۲۹ هزار تومـان و آناناس کارتنی 
۹۰۰ هـزار تومـان اعالم شـده اسـت.تعیین نرخ های باال سـبب افزایش قیمـت میوه در 
بـازار خـرده فروشـی شـده و بـه طـوری که انـواع میوه بـا قیمت های بسـیار گـزاف به 

دسـت مصـرف کنندگان می رسـد .

مجوز ورود به خطوط ویژه شامل سفرا و نمایندگان مجلس نمی شود
سـید کمـال هادیانفـر رییـس پلیـس راهور ناجا در نشسـت خبـری گفت:مجـوز ورود به 
خـط ویـژه شـامل رییس دولـت، معاونـان وزارتخانه ها، رییـس مجلس و نایـب رییس و 
برخـی روسـای کمیسـیون ها خواهد شـد. مجـوز ورود به خطـوط ویژه به عهده شـورای 
امنیت کشـور )شـاک( است.لیسـت ارایه شـده توسـط شـاک دارای برگه هـای هالوگرام 
اسـت و بـرای کالن شـهرها مشـخص اسـت و ایـن مجوز به اسـم فرد صادر نمی شـود 
بلکـه بـه نـام خـودرو و سـمتی که افـراد دارنـد، صادر می شـود. مجـوز ورود بـه خطوط 
ویـژه بـه صورت سـاالنه به پلیـس راهور ابالغ شـده و تنهـا مرجع صدور مجـوز در این 

زمینه پلیـس راهور ناجا اسـت./ایرنا

واکنش کمال خرازی به ادعای کریمی قدوسی
رئیـس شـورای راهبـردی روابـط خارجـی نسـبت به ادعـای کریمـی قدوسـی مبنی بر 
اظهـارات مداخلـه جویانـه سـفیر انگلیـس در سـازمان ملـل زمـان خداحافظـی سـالیانه 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مطلـب سـاختگی اسـت. مسـلما اگـر چنین بـود، پاسـخ قاطع و 
دنـدان شـکنی بـه او داده مـی شـد. سـید کمـال خـرازی در واکنش بـه نقل قـول اخیر 
کریمـی قدوسـی نماینـده مجلس یازدهم از کسـانی که مدعی شـده اند سـفیر انگلیس 
در سـازمان ملـل بـه هنـگام خداحافظـی سـخنانی مداخلـه جویانـه درباره اصـول نظام 
جمهـوری اسـالمی بـه عنوان ریشـه مشـکالت غرب بـا ایران بـه اینجانب ابراز داشـته 
اسـت، گفت: اساسـاً چنین گفتگویی وجود نداشـته اسـت و این داسـتان سـاختگی است. 
خـرازی ادامـه داد: شـکی نیسـت که آنها با نظـام جمهوری اسـالمی و باالتـر از همه با 
اسـتقالل و اقتـدار ایران مشـکل دارند، ولـی اگر چنین گفتگویی اتفاق افتاده بود، مسـلما 

پاسـخ قاطـع و دندان شـکنی بـه او داده می شـد./فرارو

آخرین خبر درباره کاندیداتوری علی الریجانی در انتخابات 1400
عـزت اهلل یوسـفیان مـال، یک چهـره نزدیک بـه الریجانـی، در رابطـه بـا کاندیداتوری 
علـی الریجانـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری گفت: تا این سـاعت آقای رییسـی و نه 
هیـچ یـک از کاندیداهـای مطـرح اصولگرایـی نـه گفته انـد که مـی آیند و نـه گفته اند 
کـه نمـی آینـد. حتـی کاندیداهای مطرحـی که از امـروز تبلیغـات می کنند بـا صراحت 
نگفتـه انـد که مـی آیند.امروز در اوج کسـانی که نام آنها مطرح اسـت، رییسـی، قالیباف 
و الریجانـی هسـتند ولـی هیـچ کـدام از این افـراد نگفته اند کـه می آیند حتـی قالیباف 

بـا صراحت گفته سـفرهایش کاری اسـت و ربطـی به انتخابـات ندارد.

مسیر عارف از سیدمحمد خاتمی جدا شد؟
حـذف نـرم عارف توسـط اصالح طلبان آغاز شـده و شـواهد حکایـت از ایـن دارد که این 

بـار معـاون اول دولـت اصالحـات بـی توجـه بـه آنچـه تندروهای ایـن جریـان و رئیس 
دولـت اصالحـات دنبـال مـی کنـد، مسـیر متفاوت تـری را آغـاز کـرده اسـت.بنیاد امید 
ایرانیـان کـه محمدرضـا عـارف ریاسـت آن را بر عهـده دارد فعالیت هـای انتخاباتی خود 
را در برخـی از اسـتان های کشـور آغـاز کرده و سـتادهایی را راه اندازی کرده اسـت و این 
نشـان می دهـد معـاون اول دولـت اصالحـات ایـن بـار عـزم جدی تـری بـرای ورود به 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری 14۰۰ دارد./فارس

سازوکار رسیدن به کاندیدای اجماعی اصالح طلبان هفته  آینده مشخص می شود
سـخنگوی جبهه اصالحات: بررسـی پیشـنهاد کمیته راهبردها و برنامه ریـزی این جبهه 
دربـاره سـازوکار رسـیدن بـه کاندیـدای اجماعـی اصالح طلبـان بـه جلسـه هفتـه آینده 
مجمـع عمومـی موکـول شـد. در دومیـن جلسـه ایـن جبهـه قـرار شـد طبـق آیین نامه 
مصـوب و بـا هـدف جلوگیـری از تعـارض منافـع، افـراد حقیقـی و حقوقـی کـه بـرای 
انتخابـات ثبـت نـام کرده انـد از عضویـت در جبهـه انصـراف دهنـد. قـرار اسـت احزاب 
و شـخصیت های حقیقـی عضـو جبهـه هزینه هـای جـاری جبهـه را تامیـن کنند./ایرنـا

چرا حسن روحانی هیچ گاه اصالح طلب نشد؟
شـرق نوشـت:اصالح طلبان در سـال۹۲ در شـرایطی از حسـن روحانی حمایت کردند که 
در فضـای بسـته سیاسـی ناشـی از حوادث پـس از انتخابات ۸۸ به سـر می بردنـد. آنها با 
علـم بـه اینکه حسـن روحانی بـا هیچ متـر و معیاری اصالح طلـب نیسـت، از او حمایت 
کردنـد تـا در وهلـه نخسـت مانـع اسـتمرار تندروی سیاسـی در کشـور شـوند و در وهله 
بعـد بتواننـد در رخدادهای سیاسـی تأثیرگذار باشـند تـا در درازمدت جریـان اصالحات از 

مناسـبات سیاسـی حذف نشود.

ضرغامی: من عاشق چگوارا هستم
ضرغامـی: چپی هـا اول انقـالب هرجا می رفتند می گفتنـد نان، مسـکن، آزادی. آن موقع 
چـون ایـن شـعار نمـاد جریان های سیاسـی بـود ما مخالـف بودیـم. عکس »چه گـوارا« 
را می زدنـد، مـا قـاّلب می گرفتیـم و عکسـش را می کندیـم. امـروز من عاشـق چه گوارا 
هسـتم و مثـاًل در دانشـگاه تهـران می گویـم من یک مـوی چه گـوارا را به هـزار مدعِی 
نمـاز شـب خوانـی که خیرشـان به مـردم نمی رسـد و ظلـم می کنند نمی دهم و دوسـت 
دارم چه گـوارا را. شـما هـم اگـر پایـش بیفتـد از فیـدل کاسـترو و چه گـوارا در مقابـل 
غربگراهـا دفـاع می کنیـد، چـرا کـه این هـا نیروهـای انقالبـی بودنـد کـه بـرای مـردم 
کار  کردنـد. اول انقـالب ایـن کار را نمی کردیـم، بـه خاطـر اینکـه مارکسیسـت ها کـه 
می خواسـتند اسـالمیت نظـام را زیـر سـؤال ببرند و می خواسـتند مردم را منحـرف کنند، 
تصاویـر این هـا را پخـش می کردنـد. البتـه وقتـی رئیس سـازمان بـودم تمـام تصاویری 
کـه ممنـوع بـود را آزاد کـردم. چون می گفتم مردم کـه می دانند امـروز روحانیت در رأس 
هدایـت انقالب اسـت. کسـی هسـت در این شـکی داشـته باشـد؟ پس تصاویـر چپی ها 
را هـم می شـود نشـان داد. حتـی بـه آدمـی که زیر بـار نمی رفـت اینطور گفتم که شـما 
االن چقـدر بایـد تـالش کنید تـا مثاًل ده هـزار کمونیسـت راه بیفتند بگوینـد درود درود 
درود بـر کارگـر، رنجبـر، برزگـر مـا با هـم متحد می شـویم... تـا فـالن کار را بکنیم بعد 
می گوینـد درود درود بـر خمینـی. چـون شعارشـان ایـن بـود. اینکه ما عکـس چپ ها را 
ممنـوع نمی کنیـم، نفعـش این اسـت که آن جوانـی که امـروز می خواهنـد گولش بزنند 
و بگوینـد از اول آخوندهـا بـا شـما این معاملـه را کردنـد، آن جوان می گویـد بابا خودتان 

هـم کـه از ابتـدا بوده اید و شـعارهایتان موجود اسـت.
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چارچـوب خـاص  و  دارای ضوابـط  فضـای شـهری  در 

اسـت امـا همچنـان عـده ای بـرای فـرار از پرداخـت 

برخـی هزینه هـا، تبلیـغ کسـب و کار خـود را با اسـتفاده 

از دیوارهـای شـهری بـه طـور رایـگان انجـام می دهند 

عـالوه بـر نازیبایی چهره شـهری، آرامش بصـری را نیز 
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