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معجونی از ایده های ناقص
برای حکمرانی
با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری و
حضور برخی چهره های جدید در این عرصه،
بــازار وعده هایی که شائبه انتخاباتی نیز دارد
داغ شده است .همزمان شاهد رونمایی از طرح
های برخی نمایندگان و لوایح دولت نیز هستیم
که مجموع این طرح ها و لوایح و وعده ها معجون
عجیبی از ایده ها را برای حکمرانی فراهم آورده
است.
معجونی که از یک سو به منزله بــازی با افکار
عمومی و از سوی دیگر منجر به ارائــه تصویری
متشتت از نظام حکمرانی می شود.طی روزهای
اخیر ،انتشار اخبار جدید درباره الیحه «مشارکت
عمومی-خصوصی»،طرح«تشکیلسازمانطب

اسالمی  -ایرانی» و برخی ایده ها نظیر تغییر در
کاربری زمین های کشاورزی  ،موجب شده تا این
سوال مطرح شود که منطق ارائه چنین طرح ها ،
لوایح و ایده هایی چیست؟
ریشه این معضل را باید در شرایط در هم ریخته
به ویــژه اقتصادی دید ولی خود این ایــده های
ناقص و گاهی مخرب نیز در صورت طرح مداوم
و تبدیل شدن به مطالبه در بخش هایی از جامعه
می تواند ،به در هم ریختگی وضعیت اقتصادی و
اداری کشور نیز کمک کند .برای مواجهه با این
مسئله چه باید کرد؟
در هر شرایطی اقتصاد کشور با دو نیروی تغییر
و ثبات مواجه است .به این معنا که حتما اقتصاد
کشور به دلیل چالش های متعدد و جدی در
بخش هــای مختلف نیاز به تغییر در قوانین و
مقررات دارد ولی این تغییر باید بر یک پایه و
مبنای ثابت انجام شــود .به نظر می رســد این
مبنای ثابت باید بر حول  4محور بنا شود .این 4
محور عبارتند از :قانون اساسی ،قوانین مادر در
بخش اقتصاد و نظام اداری کشور ،سیاست های
کلی نظام که از سوی رهبر انقالب ابالغ شده
است و در نهایت ،مطالعات و پژوهش هایی که
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موید این ایده ها و طرح ها باشد.
به نظر می رسد ابتدا باید با مالک های چهارگانه
فــوق ،چنین طرح ها و لوایح و ایــده هایی را به
چالش کشید و ارائه دهندگان آن ها را ملزم کرد
تا نسبت برنامه مدنظر خود را با هر یک از مالک
های چهار گانه فوق مشخص کنند.
در هر صورت ارائه چنین طرح ها ،لوایح و ایده
هایی با واکنش بدنه کارشناسی و نخبگانی
کشور ،مواجه و موجب می شود تا هزینه چنین
اقدامات نسنجیده ای افزایش یابد اما به نظر
می رســد ،ریشه یابی دربــاره این که چرا از دل
نهادهای تصمیم گیر و افراد مدعی تغییر و تحول
در کشور ،چنین ایده های ناپخته ای خارج می
شود ،ضروری است.
آسیب شناسی این مسئله باید منجر به اصالح
در آیین نامه داخلی مجلس دربــاره ارائــه طرح
ها و تغییر در سازوکار تدوین و تصویب لوایح
دولتی شود وگرنه فاصله بدنه نخبگانی کشور
با دستگاههای مسئول بیشتر از پیش می شود.
این فاصله می تواند به افت بیشتر در سطح کیفی
خود همین طرح ها و لوایح منجر شود و چرخه ای
از ناکارآمدی را ایجاد کند.

رئیسی :اصحاب «ما می توانیم» بایدکار را دردست بگیرند
آن قدر که آقایان برای گرفتن امتیاز از غرب جلسه گذاشتند برای تولید وقت می گذاشتند ،مشکالت رفع می شد
«آن قدر که آقایان برای گرفتن امتیاز از غرب
جلسه گذاشتند برای تولید وقت میگذاشتند،
مشکالت رفع میشد» این بخشی از سخنان روز
گذشته رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای
عالی قضایی بود .آیت ا...سید ابراهیم رئیسی
در این جلسه با انتقاد از اتالف وقت کشور در
مسیر مذاکره بینتیجه با غرب اظهار کرد«:
اگر آن قدر که آقایان جلسه گذاشتند برای
این که چطور از غربیها امتیاز بگیرند،
جلسه میگذاشتند بــرای رونــق تولید
کشور و رفــع موانع تولید ،بسیار
میتوانست در رفع مشکالت
گر هگشا بــاشــد .آقــایــان
حــســاب کنند چقدر
وقــت کشور را برای

مواردی که نتیجه نداشت ،گذاشتند در حالی که
اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید گذاشته
بودند بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه
تعطیل کشور فعال شده بود ».رئیس قوه قضاییه
با بیان این که ما اصحاب «ما میتوانیم»هستیم،
افــزود« :مــا یقین داریــم که فرهنگ
«مــا مـیتــوانــیــم» بــر فرهنگ «ما
نمیتوانیم» فائق خواهد آمــد و
در بستر گام دوم باید به اصحاب
ما میتوانیم میدان داد ».رئیس
دستگاه قضا در بخش دیــگــری از
سخنان خــود به ســراغ « ترک
فعل ،مسئوالن » رفت و با
اشاره به جدیت دستگاه
قضا در برخورد با آن

ها گفت «:اگر کسانی که مسئولیت داشتند یا
مسئولیت دارند با ترک فعل ،وظیفه خود را انجام
ندهند و واحد تولیدی با تعطیلی مواجه شود ،این
افراد بایستی نسبت به ترک فعل خود پاسخگو
باشند .این پاسخگویی باعث پیشگیری از تکرار
این موضوع در آینده میشود».به گزارش فارس
،آیت ا...رئیسی همچنین با اشاره به نام گذاری
امسال فساد را مانع رونق تولید دانست و اظهار
کرد« :اگر در جایی رشوه و رانتخواری باب شد،
رونق تولید نخواهیم داشت؛ چراکه در امنیت
اقتصادی ،رونق اقتصادی اتفاق میافتد و امنیت
اقتصادی در گرو مبارزه با فساد است .دستگاه
قضا مطلقا اجازه نخواهد داد در هیچ کجا فساد
اداری حاکم شود و این حساسیت در همکاران
ما وجود دارد».

واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به اظهارات محمود صادقی

مرکز ارتباطات و اطالع رسانی دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی ،اظهارات یکی از نمایندگان
سابق مجلس را که طی آن نقل قول غیرواقعی
و بی اساسی به دبیر شورای عالی امنیت ملی
نسبت داده شده است ،تکذیب کرد.متن
اطالعیه صادر شده به این شرح است«:روز
گذشته ویدئویی از گفت وگوی
آقای محمود صادقی در
فضای مجازی منتشر
شد که وی در آن با
ارائــــه توضیحاتی
دربـــاره وقایع تلخ

آبــان ماه سال  ،۹۸اظهارات غیر واقعی وبی
اساسی را به دریابان علی شمخانی
دبیر شــورای عالی امنیت ملی
نسبت داده اســت کــه تماما
کـــذب و عــــاری از واقــعــیــت
اســت.دریــابــان شمخانی به
رغــم حــضــور و سخنرانی در
صــحــن مــجــلــس و همچنین
بـــــرگـــــزاری جــلــســات
مختلف با شخصیت ها
و چهر ههای سیاسی
و رسانه ای پیرامون

وقایع آبان ماه سال ،۹۸هیچ گونه گفت وگوی
دوجانبه با آقــای صادقی نداشته اند.با توجه
به اظــهــارات مشابه از ســوی آقــای صادقی در
موضوعات مختلف که عمدتا بدون ارائه هرگونه
مستند قابل دفاع مطرح شده،سوء نیت نامبرده
از بیان موضوعاتی از این دست محرز است.
صحبت های غیر واقعی اخیر نامبرده صرف
نظر از اهداف سیاسی آن ،به طور قطع دارای
پیامدهای کالن امنیتی برای کشور بوده و قابل
اغماض نیست لذا موضوع ،برای روشن شدن
ابعاد و قصد و نیت وی از این اظهارات از طریق
مراجع قضایی ذی صالح پیگیری خواهد شد».

صف های طوالنی نان در خراسان شمالی!
گویا صف های شلوغ نانوایی ها تمامی ندارد و
هر روز دقایق در صف ماندن به مرور بیشتر می
شود بدون این که توجهی به این موضوع و چاره
ای برای بهبود وضعیت موجود از سوی مسئوالن
اندیشیده شود و انگار نه انگار که حضور در صف
نان می تواند خطر ابتال به کرونا را افزایش دهد.
یکی از شهروندان بجنوردی گفت :حدود یک
ساعت برای تهیه نان در صف منتظر بودم و انگار
هر روز باید بیشتر در نوبت بمانم .یکی دیگر از
شهروندان گفت :با وجود شیوع ویروس کرونا
چرا باید در صف های شلوغ نانوایی بمانیم و

کسی پاسخگو نیست؟مدیر اجرایی اتحادیه
نانوایان شهرستان بجنورد با تایید شلوغی
صف های نانوایی در بجنورد اظهار کرد :یکی از
علل شلوغی صف ها این است که نان به عنوان
قوت اصلی در سفره غذایی مردم قرار گرفته
است«.قاسمیان» افـــزود :متاسفانه شنیده
می شود به ندرت برخی نانوایی ها برای سود
بیشتر به فروش آرد اقدام می کنند که شامل
درصد کمی از آن ها می شود.وی با اشاره به این
که برخی روستاییان برای تهیه نان به بجنورد
می آیند ،تصریح کــرد :متاسفانه سهمیه آرد

معرفی  ۵نامزد نهایی «چهره هنر انقالب» در سالهای  98و 99
در نشست تشریح برنامههای هفته هنر انقالب
که پیش از ظهر دیــروز در حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسالمی برگزار شد ،دبیر «هفته هنر
انقالب» ،اسامی نامزدهای نهایی چهره هنر
انقالب در سا لهای  98و  99را معرفی
کرد .به گزارش خبرگزاری مهر ،مجدالدین
معلمی با اعــام اینکه ایــن برنامه برای
ششمین دوره اســت که برگزار میشود،
علت انتخاب نشدن چهره هنری سال قبل
را شرایط کرونایی اعالم کرد .وی افزود:
محمدرضا دوست محمدی ،جلیل سامان،
افشین عالء  ،وحید یامینپور و علیمحمد

مودب نامزدهای نهایی اعالم شدند و قرار
است نفر نهایی در اختتامیه این مراسم در
 ۲۳فروردین که به صورت حضوری و آنالین
برگزار خواهد شد ،معرفی شود.

در برخی روستاها کافی نیست و اهالی آن ها
برای تهیه نان مورد نیاز خود به شهرها مراجعه
می کنند و باعث تشکیل صف های طوالنی می
شوند.وی اضافه کرد :با افزایش سبوس به نان،
تمایل برخی دامداران و مرغداران به منظور تهیه
نان برای دام بیشتر شده است و آن ها ترجیح می
دهند برای تغذیه دام و طیور خود از نان استفاده
کنند.وی افــزود :با توجه به این که می دانند
خراسان شمالی استانی محروم است چرا سرانه
آرد را افزایش نمی دهند تا از تشکیل صف های
طوالنی جلوگیری شود؟

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••ایــن مسئوالن که ایــن قــدر می گویند به
مهمانی و سفر نروید که کرونا در کمین است،
کاش اول فکری برای صف مرغ و روغن کنند
که مردم ساعت ها چسبیده به هم می ایستند
تا از گرسنگی نمیرند! شاید هم در صف ها
کرونا نیست؟
•• اینمسئوالنماکهمداممشغولتوئیتزدن
یا صحبت کردن در کالب هاوس هستند کی
فرصت می کنند که کار کنند و مشکل مردم را
حل کنند؟ ما سخنگو نمی خواهیم .مسئول
و مدیر می خواهیم.
•• مسئوالن مراقب باشند مــوج دیگری از
گرانی بعد از تعطیالت نوروزی شروع نشود که
ملت به قدر کافی از این هیوال گزیده شده اند!
••از شــواهــد چنین پــیــداســت کــه واکسن
کرونای ساخت ایــران ســال  ۱۴۰۰هم به
دست مردم نخواهد رسید.
•• مــردم ه ــزاران رنــج و گرفتاری دارن اما
صدا و سیما از دغدغه عــادت ماهانه زنان
فیلم درست کرده! واقع ًا جای تأسفه .اصال
آیا مردی هست که عادت ماهانه خانمش را
فراموش کرده باشه؟
•• جوانان از دانشگاه و از خانه به سربازی می
روند .بهترین زمان زندگی و کاروبارشان را
هدر می دهند و در عین حال با آن ها بدترین
رفتارها می شــود و بی ان ــدازه پارتی بازی
می بینند! حتی کشورهای عقب افتاده هم
سربازی اجباری را حذف کرده اند در حالی
که کشور ما خیلی هم بی پول نیست!
••مردم به هوش باشید در جمعه بازارها الیت
وارد شده .قبال که ورودی می دادی تا آخر
بــازار همون بود االن نیم ساعته شده واقعا
هزینه گرفتن بدون اطالع ،دزدی است !
•• دیشب یه فیلم هندی دیدم طرف طناب
انداخت هلی کوپتر رو گرفت حاال این هیچی!
هلی کوپتره می خواست بره این نمی ذاشت!
••در قرعه کشی ایــران خــودرو به خانم من
ماشین افــتــاده .مبلغ کاملش رو ســال قبل
گرفتن .امروز پیام آمده ۸۶۳هزار دیگر برای
گران شدن بیمه واریز کنید تا تحویل بشه! لطفا

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شما پیگیر کار مردم باشید .آخر چرا؟
•• کسانی که عرصه را بر خانم آزاده نامداری
تنگ کردند در مردن او شریک هستند و روزی
چوب آن را خواهند خورد.
•• بنده و امثال بنده که تعدادشان کم هم
نیست حــدود یــک ماهه نمی توانیم مرغ
بخریم .چندین بار مرغ به نرخ دولتی توزیع
کردند ولی نفهمیدیم کی آمد و کی تمام شد!
اگر به سوء تغذیه مبتال شویم مقصرش چه
کسی خواهد بود؟
••آقای جهانگیری شما اگر دلسوز مردم بودی
و توانایی انجام کاری برای بهبود وضع فعلی
و سفره های حاال دیگه خالی مردم بودی تو
این هشت سال انجام داده بودید .پس لطفا
دیگه وعده سرخرمن ندید که گوش مردم پره
از این حرف ها.
••اینچهقانونیهستکهمجتمعهایگلبهار
برای خودشان گذاشته اند! هر مستاجری
که می خواد وارد مجتمع بشه باید300هزار
تومان پول ورودی بدهد با ماهانه35هزار
تومان پول شــارژ .مستاجر خــودش بدبخت
هست که بیاد همچین جایی بشینه بعد هم
باید کمیسیون بنگاه بده هم پول ورودی!
••حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی فقط
به ضــرر بیماران و به نفع پزشکان و بیمه
شده .چون بیشتر پزشکان به سامانه تامین
اجتماعی وصل نیستند و بیماران باید پول
ویزیت دکتر رو آزاد پرداخت کنند!
••چرا قیمت خودرو هر سه ماه باید افزایش
پیدا کنه ولی حقوق کارگر و کارمند سالی یک
بار؟ این دیگه چه منطقیه؟
•• از کار افتاده کلی که سالم بوده و بعدها از
کار افتاده کلی شده و توان کار کردن ندارد با
حداقل مستمری عمال نمی تواند مخارج دارو
و درمان و اجاره مسکن و سبد خانوار را تامین
کند و شرمنده خانواده می شود.
•• این که در فرمول خوشمزه بودن ذکرشده
که فیزیک چهره ویژگی اصلی افراد بانمک
است درست است .چون االن دیگه مهران
غفوریان فعلی با این چهره و فیزیک بدنی
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تحلیلرفتهمثلقبلبانمکنیست.قبال فقط
دیدن همان چهره و فیزیک تپلش حتی بدون
مزه پرانی اش هم نشاط آور بود.
•• علت تاخیر در ساخت واکسن کرونای
ایرانی را مسئوالن کارشکنی تهیه مواد اولیه
واکسن توسط بیگانگان عنوان می کنند .مگر
برای ساخت واکسن هم به آن ها وابسته ایم؟
•• دیــروز نــون خریدم  600تــومــان .قیمت
نایلونش هزار تومان! فکر کنم بیشتر سود
نانوایی ها توی فروش نایلونه.
•• اختیاری کردن خدمت سربازی با حقوق و
مزایای مکفی کاری بس عاقالنه است.
•• سالی که نکوست از بهارش پیداست .این
طور که مسئوالن صحبت می کنند قیمت
ها پایین نمیاد .قرارداد با چین اگه خوبه چرا
هیچ حرفی درباره اش نمی زنند؟
•• چرا نان ومرغ و برخی کاالهای اساسی کم
شده است؟ وای بر محتکران!
•• نتایج بسیار مثبت قـــرارداد  25ساله با
چین از همین االن قابل رویــت اســت ،افت
قیمت نزولی دالر و اجبار آمریکا به برداشتن
تدریجی تحریم ها و  ...خرید از جمله ماشین و
لوازم منزل و  ...را به سه ماه دیگر موکول کنید
که حد اقل  30درصد به نفع تان است .من
کاسب بازار با تجربه  70ساله هستم.
•• افزایش 39درصدی حقوق کارگران یعنی
افزایش تورم سرسام آور در جامعه و ظلم و ستم
آشکار به کارمندان وبی ارزش بودن سواد و
درس خواندن.
••خواهشمندم پیگیری کنید که واکسینه
ی انجام می شود؟
کردن 70ساله ها و باالتر ک 
مخصوصا افرادی مثل بنده که عمل قلب باز
هم کرده ایم تا کی باید صبر کنیم؟ از دروغ
گویی مسئوالن بهداشت هم خسته شدیم.
•• آیا با این امروز وفردا کردن ها درباره واکسن
کرونا یــاد ایــن ضــرب المثل «نــوشــدارو پس
ازمرگ سهراب »نمی افتید؟
••وقتی انگلیس به شدت از توافق 25ساله
ایــران و چین ناراحت است به نظر می رسد
این توافق خوبی باشد.

جنجال کرونایی روزانه  ۴۰پرواز ایرالینهای داخلی به ترکیه!
در حالی که کشور ترکیه با موج سهمگین کرونا
روبه روست و در روز گذشته شمار مبتالیان به
کووید 19-در ترکیه به سه میلیون و  566هزار
و  99نفر افزایش یافته است سخنگوی سازمان
هواپیمایی کشور روز گذشته گفت :روزانه ۴۰
پــرواز به ترکیه از طریق ایرالینهای داخلی
انجام میشود .محمدحسن ذیبخش سخنگوی
سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این که روز
گذشته جلسهای درباره بررسی پروازهای ترکیه
برگزار شد که در آن جلسه تصمیمی برای لغو
این پروازها گرفته نشده است ،افزود :هم اکنون
جلسه اضطراری برگزار شده و تصمیم نهایی در
این باره گرفته خواهد شد .این تصمیم در حالی
است که چندی پیش وزیر بهداشت در نامه ای
به وزیر کشور خواستار لغو پرواز ها به این کشور
شده بود.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور
در این زمینه گفت :براساس نامه وزیر بهداشت
به وزیر کشور مقرر شده بود که تصمیمی مبنی
بر لغو پروازهای ترکیه گرفته شود و در این باره
جلسه اضطراری برگزار شده و ممکن است تا
یک ساعت دیگر نتیجه را اعالم کنند و ممکن
است تا چند ساعت دیگر تصمیمی برای لغو
پــروازهــا گرفته شــود و امکان دارد اصــا این
پروازها لغو نشوند بنابراین چند ساعت دیگر در
این زمینه نظر نهایی را اعالم میکنیم.ذیبخش
بیان کرد :به محض ابالغ ستاد ملی مقابله با
کرونا ،مصوبات این ستاد در باره قطع پروازها
به ترکیه اجرایی خواهد شد.سخنگوی سازمان

هواپیمایی کشوری تصریح کرد :البته تعدادی از
مسافران ایرانی در ترکیه ،حضور دارند که قطعا
ستاد ملی مقابله با کرونا درباره نحوه بازگشت
این مسافران نیز تصمیم الزم را خواهد گرفت،
ضمن این که برای بازگشت شهروندان ترکیه به
خاک کشورشان نیز باید پروازهایی برقرار کرد.
ذیبخش با اشاره به این که روزانه  ۴۰پرواز به
ترکیه از طریق ایرالینهای داخلی ورود و خروج
دارنــد ،افــزود :با توجه به قرمز شدن وضعیت
کرونا در کشور ترکیه استقبال مسافران
هم از انجام سفر به این کشور کاهش یافته
و خود به خود میزان سفر به این کشور
کاهش یافته است ،چراکه هم اکنون پیک
سفر به این کشور گذشته و مسافران این
مسیر اقبالی برای انجام سفرها ندارند.
براساس این گزارش تورج دهقانی زنگنه
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری پیش

از این از اعالم آمادگی این سازمان برای قطع
پروازها به ترکیه با ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا
خبر داد و تاکید کرد :هنوز ستاد ملی مقابله با
کرونا ابالغی در این باره به ما نداشته است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود :البته
در همه پروازهای خارجی و همین پروازهای
ترکیه ،تست منفی کرونا یکی از الزامات برای
مسافران است و مسافران باید حتم ًا تست معتبر
منفی کرونا داشته باشند.

