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سعید کوشافر، »مشهد مقدس« شهری 
که هر سال پذیرای بیش از 30 میلیون 
مسافر از سراسر کشور و چه بسا کشورهای 
مسلمان و غیر مسلمان از سراسر دنیاست. 
چنین شهری نیازها و ضرورتهای خاص 
خودش را دارد و باید حتی شیوه اداره آن 

با سایر شهرها متفاوت باشد . 
اما آنچه اکنون از مشهدالرضا در کشور بیش 
از همه خودنمایی می کند، شهری است 
که تبدیل به دفتر فعالیت احزاب سیاسی 
شده و بعد از پایتخت خانه دوم گروههای 
سیاسی برای فعالیت حزبی و جناحی در 

نظر گرفته شده است. 

مشهد چه بود؟
سالها قبل زمانی که تعداد زائران مشهد 
در حدود 20 میلیــون تخمین زده می 
شد، بافت پیرامون حرم مشکالت زیادی 
داشت. خیلی به حرفهای آدمهای سیاسی 
و جنجال های آنها اعتنا نکنید، کافی است 
سری به رسانه ها و روزنامه های آن زمان 
بزنید تا بهتر متوجه شوید که چه اتفاقاتی 
برای زائران امام مهربانیها در آن مناطق رخ 
می داد. حداقل حقیر در خاطر دارم که هیچ 
وقت نتوانستم با خودروی پدرم به منزل 
اقوام برویم. کوچه پس کوچه های تنگ و در 
هم که تابستانش یک مشکل بود و زمستان 
و برف و بارانش مشکل دیگر. سالی نبود 
که چاه وسط کوچه نگیرد و آب به خانه ها 
سرازیر نشود. اصال قرار هم نیست اهالی 
شهرهای دیگر از این دردسرمردم ساکن 
در محله های پیرامون حرم اطالع داشته 
باشند یا آنها که سن شان قد نمی دهد. چه 
توقعی از یک »تبریزی« دارید که مشکل 

مردم مشهد را بفهمد. 

ضرورتهای مشهد 
قطعا همین مشکالت بود که هم اهالی و 
هم زائران را به ستوه آورد و جرقه نوسازی 
و بازسازی این مناطق را زد. گروهی که 
نشستند و برای حوالی حرم طرح ریختند 
تصمیم داشــتند این مناطق را در خور 
زائران بارگاه منور رضوی که هر روز هم 
بیشتر می شوند بازسازی کنند. در سال 
1378 اولین طرح ار ایه شد و رفته رفته 
سازمانهای اجرایی آن هم شکل گرفت. 

مقرر شده بود، شهرداری مشهد باشد، آستان 
قدس رضوی و وزارت )مسکن و شهرسازی 
وقت( با راه وشهرسازی کار شروع شد اما 
تا سال 1387 به طور جدی پیش نرفت تا 
اینکه اصالحی خورد و موضوع جدی شد، 

چون مشکالت جدی شده بود. 

تملک بزرگترین مشکل
مساله اینجا بود که دولت وقت هیچ بودجه ای 
برای این طرح عظیم در نظر نگرفته بود و 
باید هزینه ها از محل درآمدها تامین می 
شد. همان که به تراز صفر مشهد شده است، 
اما چه طور می شد دهها و صدها خانه را از 
مردم خرید، بدون اینکه پولی در میان باشد. 

حتی اگر پاکدست ترین ، شایسته ترین 
و  مومن ترین افراد و مدیران را هم در این 
بخش می گماردند، که صد البته هرگز چنین 
نبوده ، بازهم خرید امالک مردم با مشکالت 
زیادی مواجه می شد و کسانی بودند که 
تمایل به فروش آن هم با قیمت های  اجباری 
نداشتند و این یعنی مشکل مضاعف طرح 
و حتی اگر از شیوه های کثیف شهرداری 
ثامن با خراب کردن خانه های اطراف، 
ریختن نخاله و ... بگذریم، نمی توان از تملک 
اجباری برخی امالک به بهانه مقاومت در 

برابر پروژه ملی گذشت. 

و اما امروز
به هر طریق اراضی خریداری شد، حاال 
باید دنبال کسانی می گشتند که حاضر 
به سرمایه گذاری در این منطقه باشند. 
سرمایه گذاری در کشوری که نمی توان 
حتی چند هفته بعد آن را پیش بینی کرد 
چه رسد به چند سال کاری بس دشوار بود. 
در عین حال در نهایت تالشها نتیجه داد و 
افرادی خالی الذهن از شیوه تملک زمینها 
وارد گود شدند ، آنها می بایست عالوه بر 
هزینه ساخت و ساز هزینه تمام تملیکات 

و حتی ساخت  وساز شوارع و مستحدتات 
طرح را هم بپردازند و شاید بخاطر همین 
هم بود که قیمت هر متر زمین برای انها 
بیش از 10 برابر قیمتی تمام شد که از مالکان 
خریداری شده بود . سرانجام یک به یک 
سرمایه گذاران آمدند، بخشی خصوصی 
بودند ، بخشی دولتی با وابسته به دولت، 
بخشی متعلق به نهادها و حتی سرمایه گذار 
خارجی و بزرگترین کارگاه سازندگی در 

این بافت شکل گرفت.

ناگهان همه چیز عوض شد
اگر چه سرمایه گذاران این احتمال را می دادند 
و هر روز منتظر تصمیمات جدیدی بودند، 
اما به دلیل اشتغالی که این طرح در مشهد 
ایجاد کرده بود گمان می کردند کمتر مورد 
بی مهری قرار گیرند تا اینکه شبکه ای از 

مخالفان زیاد خواه شکل گرفت. 
این گروه سیاسی که در لباس عدالتخواهی 
خود را به نمایش گذاشته بودند، خیلی زود 
توانستند در ارکان قدرت نفوذ کرده و به 
نقطه ای از دولت که بر این طرح ملی تسلط 
داشت هم دست یابنده به نظر می رسید 
درخواستهایی فرا قانونی دارند که شاید 
برآورده کردن آنها پایانی نداشته باشد. 
اول در شیپور برخی اماکن دمیدند، بعد 
به خانه های قدیمی موجود در منطقه گیر 
دادند و تعداد اماکن تاریخی را تا 10 برابر 
افزایش دادند و دست اخر هم سراغ اندک 
خانه های باقی مانده در طرح رفتند. اینکه 
هدفشان از ایجاد وقفه در کار چه بود؟ کامال 
واضح به نظر می رسید، جلب نظر مردم 
مشهد و دریافت آرای آنها در صندوقهای 
رای روشی که همچنان ادامه دارد و البته 

جواب هم نداده است. 

فروش رویاهای یک شهر به 10 میلیارد! 
سرمقاله

خبر

بجای حرف زدن ، عمل کنید!

رییس جمهور روحانی گفته است که باید نحوه خرید و فروش خودرو 
اصالح شود. چشم، آقای رییس جمهور! ما مردم همین امروز دستور 
می دهیم تا سیستم دچار تحول شود و دست واسطه ها از بازار قطع شود.

کاش زودتر گفته بودید تا ما شاهد این بلبشو در بازار نبودیم! نمی دانم 
چرا مسووالن با ما این همه تعارف دارند. واقعا هر مساله ای هست 
بگویید تا ما با جان و دل آن را رفع کنیم.به دور از شوخی، آقای رییس 
جمهور شما باید در سخنرانی های خود از فعل گذشته استفاده کنید. 
به طور مثال باید بفرمایید، نحوه خرید و فروش خودرو اصالح شد،  نه 
اینکه بگویید اصالح  شود. چه کسی باید این اصالح را انجام دهد؟ خود 
شما و وزارت صمت تان. تازه وزارت خانه ای که وزیر ندارد و سرپرست 

نمی تواند برای آن تصمیمات کالن بگیرد.
این روزها مردم فقط منتظر خبرهایی از باز شدن گره های زندگی شان 
هستند. می خواهند شما را ببینند وقتی می گوید که قیمت دالر ثابت 
شد یا دیگر شاهد گران شدن قیمت خودرو نخواهیم بود. دیگر زمان 
وعده دادن گذاشته است. هنوز وعده های 96 مثل ناقوس کلیساها در 
گوش مان زنگ می زند. هنوز مردم منتظر گشایش اقتصادی هستند. 
گشایشی که البته گویا منتفی شد و معلوم نیست چرا رییس جمهور 
وعده کاری را داد که هنوز نهایی نشده بود و به تنهایی نمی توانست در 

مورد آن تصمیم بگیرد.
نه تنها روحانی بلکه نمایندگان در مجلس قبلی و فعلی به جای تصمیم 
گیری ، اعتراض می کنند!اگر فکر می کنید کار جایی می لنگد، قانون 
تصویب کنید و دولت را مکلف به انجام آن کنید. به خدا که شما مسوول 

هستید نه ما مردم. شما باید کارها را انجام دهید.
مسوولین را برای چه انتخاب می کنند؟ برای اینکه مسایل را رفع کنند 
و کشور را در مسیر توسعه قرار بدهند. مثال وقتی گرانی از در و دیوار 
شهر مثل مرد عنکبوتی باال می رود باید فکری به حال آن کنند. وقتی 
بیکاری تبدیل به مهم ترین دغدغه خانواده ها شده است، فکری به حال 
آن کنند.در کشور ما اما مسوولین انتخاب می شوند که حرف بزنند، از 

ناکارآمدی  ها بنالند و مسایل را به گردن دیگری بیندازند.
ما از مسوولین نمی خواهیم از مســایل بگویند. ما می خواهیم آنها 
گرفتاری های مردم را رفع کنند. اگر قرار به حرف زدن بود ما بهتر از 
آنها حرف می زنیم.مردم از شرایط گالیه می کنند، مسوولین هم گالیه 
می کنند و گویی دستی از غیب باید مسایل کشور را رفع کند را برای 

چه انتخاب می کنند؟

پرداخت تسهیالت به فرهنگیان در موسسه ملل
به منظور بسط و گسترش سنت پسندیده قرض الحسنه تعداد 13223 
فقره تسهیالت به کارکنان آموزش پرورش توسط موسسه اعتباری 
ملل پرداخت شد.به پاس زحمات فرهنگیان در سراسر کشور و بر 
اساس تفاهم نامه منعقده بین موسسه اعتباری ملل و وزارت آموزش 
و پرورش تاکنون تعداد 13223 فقره تسهیالت قرض الحسنه به این 
عزیزان پرداخت شده که مبلغ تسهیالت پرداختی برای هر نفر ۵۴ 
میلیون ریال بوده است.این گزارش می افزاید طبق تفاهم نامه منعقده 
در نظر است تا آبان ماه سال جاری به 20 هزار نفر از کارکنان وزارت 

آموزش و پرورش این تسهیالت پرداخت شود.

*عليپاکبازخسروشاهي*عليپاکبازخسروشاهي

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری

  مدیر هنری: حامد همایونی
  د   فترتهران: پاسد   اران، بوستان8، پالک 120، طبقه 2  واحد   7   

 تلفن: 6- 22760895)021(
  د   فترمشهد   : احمد   آباد   ، خیابان قائم، قائم 14، پالک 46 

  تلفن: 8437711 3)051(
  نمابر: 8444020 3)051(  -   پیامک: 30007981 

  کد پستی: 9183893319
nakhost@yahoo.com  -  Info@nakhostnews.ir :ایمیل  

www.nakhostnews.ir : وب سایت  
@Nakhost newsir   :کانال اطالع رسانی  

معاون مالی و پشتیانی شهرداری مشهد 
گفت: بنا بر آن بود که این جایزه در سال 
گذشته به ما اهدا شود اما به دلیل وجود 
ویروس کرونا به سال  جاری موکول شد. 
تالش خواهیم کرد که سطح باالتر را نیز 

در سال جاری کسب کنیم.
رضا خواجه نایینی اظهار کرد: در دوره 
پنجم مدیریت شهری دو شعار اصلی 
ارتقا کارآمدی و شفافیت و توانمندی، 
اجرای همزمان آن نیازمند بحث کارآمدی 
و بهبود عملکردی است.وی افزود: 
یک جنبه این دو شعار کار و عملکرد 
شهرداری است که ماحصل آن خروجی 
های فیزیکی است و یکی دیگر از جنبه 

های آن بحث شفافیت است.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری 

مشــهد بیان کرد: ایجاد کردن اتاق 
های شیشه و شفافیت در شهرداری 
ها راهکارهای مختلفی دارد که این امر 
در اجرای سریع کارها محدودیت های ما 
را افزایش می دهد.خواجه نائینی تاکید 
کرد: رویکرد مدیریت شهری در دوره 
پنجم بحث افزایش کارایی و همزمان 
بحث شفافیت و نظارت ها بوده است. 
در حوزه نظارت ها یکی از راهبردها 
بحث های حسابرسی است که به شکل 
جدی و علمی تر پیگیری می شود.وی 
ادامه داد: شهرداری مشهد به عنوان 
تنها شهرداری در کالنشهرها به صورت 
اختیاری خود را در معرض ارزیابی قرار 
داده است و در سال گذشته برای اولین 
بار در این رقابت شرکت کرد و جایزه ملی 
حسابرسی در سطح دو را از آن خود کرد.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد 
خاطرنشان کرد: طبیعتا اگر سازمان 
ما رو به رشد باشد، باید سطح خود را 

حفظ کند و رو به جلو حرکت کند.

شهردار مشهد گفت: بخش های مغز 
افزاری ما حوزه برنامه ریزی، حوزه مالی 
و پشتیانی و حوزه اقتصادی هستند که 
در این دوره با یکدیگر هماهنگ تر عمل 
می کنند و یکی از نقاط برجسته این 
دوره این هماهنگی و گفت و گو و فهم 
متقابل است و این عوامل این امکان 
را می دهد که سازمان عملکرد های 
قابل رصدی داشته باشد تا بتوانیم 

به توفیقات خوبی دست پیدا کنیم.
حوزه مغز افزاری سازمان ما در رسیدن 
به توفیقات ارزشمند دیده نمی شود

محمدرضا کالئی اظهار کرد: زمانی که 
ما موفقیتی این چنینی را کسب می 
کنیم، با توجه به کارکرد حسابرسی 
داخلی در این موفقیت مجموعه ای 

از عوامل سهیم هستند.
وی افزود: چه کسانی که امکان ردیابی 
اهداف و عملکردها را فراهم کردند و 
چه کسانی که برای رسیدن به این مهم 
برنامه ریزی کردند، همه و همه در این 

امر نقش به سزایی دارند.
شهردار مشهد بیان کرد: کسانی که 
ابزارها را برای رسیدن به این مهم فراهم 
کردند نیز در بدست آوردن این موفقیت 

بی نصیب نبوده اند.
کالئی خاطرنشان کرد: همه این دسته 
ها در کنار همه برای این موفقیت تالش 
کردند، اما واقعیت امر در این است که 
تمامی این افراد دست به دست هم مغز 
افزار سازمان ما هستند و همه این ها 

در کنار هم تالش کردند.
وی تصریح کرد: معتقدم که بخش های 
مغزافزاری ما حوزه برنامه ریزی، حوزه 
مالی و پشتیانی و حوزه اقتصادی هستند 
که در این دوره با یکدیگر هماهنگ تر 

عمل می کنند.

معاون مالی و پشتیانی شهرداری مشهد:
 رویکرد مدیریت شهری

 افزایش کارایی و شفافیت است

شهردار مشهد بیان کرد
 نقش حوزه مغز افزاری 
در توفیقات شهرداری
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داســتان ما از جایی آغازمی شود که 
سارا ومهسا دو نوزاد معصوم و بی پناه 
که هردو مبتال به بیماری خاصی بودند 
در گوشــه هایی ازهمین شهربه امان 
خدا رها می شوند.اما خیلی طول نمی 
کشد که همان خدا، سرنوشت را جوری 
برایشان رقم می زند تا به یک دستان 
مهربان سپرده شوند.دستان مهربانی 
که حاال دیگر حکم ،آغوش امن خانواده 
را برای این دو دختربچه هفت ساله و 

پنج ساله دارد.
امید عابدشــاهی که سرپرســت این 
دخترها را ازنوزادی قبول کرده است 
وبنابه گفته خــودش دیگر نمی توان 
نام سرپرســت را بیان کرد چون سارا 
ومهسا واقعا درقلب من حضور دارند 
وخودم را تا آخرعمرپدرآنها می دانم 
وبرای به ثمرنشستن زندگی آنها تالش 
خواهم کرد می گوید،سارا ومهسا ازهمان 
کودکی به بیماری خاص ازناحیه لب 
ولثه مبتال بودند ومن وهمسرم ازسالی 
که سرپرســتی آنها را قبــول کردیم 
هزینه های درمان این دو دختر را هم 
پذیرفتیم.او که اعتقاد دارد بعد ازورود 
سارا ومهسا به زندگیشان ،برکت به سفره 
خانواده آنها بازگشته همکاری اش با 
بهزیستی را ادامه داده تا ازاین طریق 
خانواده هایی که عالقه مند به گرفتن 
فرزند خواندگی هســتند را به ثوابی 
که خودش درآن سهیم بوده برساند.
اگرچه که بنابه گفته آقای عابدشاهی 
خیلی کم پیش می آیــد که خانواده 
ای حاضر به پذیرفتن کودک بیمار به 

عنوان فرزند خوانده شود.

اکنون سه فرزند دارم 
آقای عابدشاهی که سال 92 به همراه 
همســرش تصمیم می گیرند تا یک 
کودک را به فرزنــد خواندگی قبول 
کنند، خودشان صاحب یک پسر بودند 
اما دست سرنوشت آنها را به بهزیستی 
می کشاند ووقتی که متوجه می شوند 
به دلیل داشتن فرزند، شرایط اولویت 
برای واگذاری کودک  به لحاظ قانونی 
وجود ندارد بعد ازچندین مرتبه رفت 
وآمد به بهزیستی حاضر به قبول کردن 
دختر بچه یک سال ونیمه ای به نام سارا 
می شوند. ودرهمین رابطه می گوید:سارا 
دچار بیماری شکاف لب ولثه بود وبعد 
ازتحقیقات متوجه شدیم که این بیماری 
درمان طوالنی مدت دارد که تا ســن 
هجده سالگی درمان آن طول می کشد.

وی ادامه می دهد:بعد ازپذیرفتن سارا،مطلع 
شدیم که دختربچه دیگری مبتال به 
همین عارضه است ومشتاق بودیم تا 
برایش خانواده پیــدا کنیم  ولی بعدا 
تصمیم گرفتیم کــه خودمان بچه را 

بزرگ کنیم واکنون خانواده ما صاحب 
سه فرزند است.

خدا روزی رسان است 
عابدشــاهی درادامه می گوید:بزرگ 
کردن ســه بچه که هرســه تای آنها 
اختالف ســنی کمی بایکدیگر دارند 
کارسختی است اما من وهمسرم هیچ 
وقت احساس خستگی نکردیم.خیلی 
از خانواده ها اعتقــاد دارند که  برای 
پذیرفتن فرزند خواندگی باید شرایط 
مالی خوبی داشته باشی در حالیکه من 
از نظر مالی شرایط متوسطی داشتم 
واتفاقا چون خدا روزی رسان است ، 
روزی هر فردی را خودش می رساند 
وتاکنون ازانتخابــی که انجام داده ام 

پشیمان نشده ام.

متقاضی برای کودکان بیمار کم است
اوکه همیشه درتالش بوده تا برای این 
کودکان معصوم سرپناهی به نام خانواده 
بسازد می گوید:بیشتر خانواده ها متقاضی  
داشتن فرزند سالم هستند وخیلی کم 
پیش می آید که خانواده ای قبول کند 
تا فرزند بیمار را بــه فرزند خواندگی 
بپذیرد ولی باید گفــت این بچه ها از 
داشتن حق طبیعی پدر ومادر محروم 
شــده اند وخیلی ازخانواده ها از آن 
اطالعی ندارند وازنظر من هیچ اشکالی 
ندارد سرسفره ای که خدا برکت آن را 

داده یک نفردیگر حضورداشته باشد.

بازخورد جامعه بازدارندگی است
عابدشاهی اعتقاد دارد که پدرومادر 
فقط آن کسانی نیســتند که ما ازآنها 
خاطره داریم ومارا به دنیا آورده اند، 
بلکه پدرومادر شامل افرادی هم می شود 
که برای فرزند آغوش امن ساخته اند 
ودرهمین رابطه بیان می کند:قطعا من 
به دخترها روزی واقعیت را خواهم گفت 
چون این حق آنهاست که بدانندوالدینشان 
چه کسانی بوده اند ونباید پنهانش کرد 
.حتی اگرروزی بزرگ شدند وخواستند 
به دنبال پدرومادرواقعی  خود بروند 

حتما به آنها کمک خواهم کرد.
وی ادامه می دهد:دررابطه با فرزند 
خواندگی جامعه همیشــه بازخورد ، 
بازدارندگی داشته است وهمیشه این 
ســوال مطرح بوده که این فرزندان 
ازکجا وچه خانــواده ای آمده اند ویا 
بسیاری ازبزرگترها می گویند چرا می 
خواهید زندگی خودتان را با آوردن 

فرزند دیگرسخت کنید.

300 خانواده را پایش کردیم
عابدشــاهی که بعد ازسرپرستی دو 
دختر خردسال به خانواده ها کمک 
می کند تا آنها صاحب فرزند شــوند 
می گوید:ازآنجایی که بحث داشتن 
فرزند یعنی پرورش وبه ثمر رساندن 
انسان است برای همین روی این مساله 
حساس هســتیم که ببینیم زوجین 
در چه حوزه هایــی ضعیف ودرچه 

حوزه هایی قوی هستند.
وی می افزاید:مثال بعضی از زوجین، 
بزرگترهایشان بسیار روی آنها تسلط 
دارند ونظرات بزرگترها برایشان خیلی 
مهم است به طوریکه این احتمال وجود 
دارد که از تصمیم خود منصرف شوند 
واگر هر زوجی بخواهند فرزند خوانده 
داشته باشند درابتدا باید دید که چه 

قدر حرف های دیگران رویشان تاثیر 
داردو دربررسی هایی که انجام دادیم 
خیلی از زوجین مناسب این کار نبودند.

عابدشــاهی همچنین می گوید:برای 
واگذاری سرپرست کودکان بیمار تاکنون 
300 خانواده را پاالیش کرده ایم اما 
مساله ای که وجود دارد این است که 
بعضی از خانواده ها با اکراه مواجه اند 
وعده ای دوست دارند فرزند نوزاد را 
به سرپرســتی قبول کنند وحاضر به  
این نیســتند بچه ای که شش سال 

سن دارد را بپذیرند.
وی تصریح می کند:نکته دیگر این است 
که اغلب زوجین از بازگشت خانواده این 
کودکان می ترسند، درحالیکه این احتمال 
بسیارکم است وتجربه نشان داده اغلب 
این فرزندان حتی اگر خانواده خود را 
پیدا کنند،سراغ پدرومادر اصلی خود 
نمی روند چون از کودکی با خانواده ای 

دیگر انس گرفته اند.
او داشتن توان را مهمترین عامل گرفتن 
فرزندخواندگی می داند ومی گوید:باید 
مشاوره های خوبی دراین زمینه داشته 
باشیم که بتوانیم به خانواده ها آموزش 
دهیم چون خیلی از این خانواده ها بعد 
ازمدتی پشیمان شده اند وفرزند خود 

را به بهزیستی انتقال داده اند.

این کودکان سرمایه های اجتماعی اند
عابدشــاهی که با بیــان ذکر حدیث 
ازپیامبراعتقاد دارد که باید یتیمان را 
اکرام  کرد می گوید:مشهد شهرفعالی 
درخصوص فرزند خواندگی اســت و 
خداروشکر دراینجا بسیاری از خانواده 
ها خواســتار قبول کردن سرپرست 

کودک هستند.
وی ادامه می دهد:بچه بی سرپرست 
فقط به این نیازندارد که برایش وسایل 
تهیه کنند  بلکه به آغوش امن خانواده 
نیز احتیاج دارد واین کودکان ،امانتی  

دردست ما هستند.
او همچنین می گوید:بعد از هجده سالگی 
طبق قانون هرکدام از این بچه ها باید 
بهزیستی را ترک کنند واگرفردی خانواده 
نداشته باشد قطعا درمعرض آسیب های 
زیادی قرار خواهد گرفت.درحالیکه هرکدام 
از این بچه ها،سرمایه های اجتماعی 
هستند ومی توانند چرخ همین جامعه 
را بگردانند وموفق شوند به شرط اینکه 

خانواده ای پشت آنها باشد.
وی می افزاید:درخصوص فرزند خواندگی 
باید درجامعه ما فرهنگ سازی شود 
واگر خانواده ای توانایی این را دارد که 
فرزندی را بپذیرد چه اشکالی دارد که 

دراین کارخیر سهیم شود.
عابدشاهی با اشاره به خاطره ای می گوید:قرار 
بود که درخصــوص فرزند خواندگی 
توسط یک تیم هنرمند فیلمی ساخته 
شود که درهمین جریان دونفرازآنها 
حاضربه سرپرستی دو کودک شدند 

که این یک اتفاق بسیار مثبت بود.

روایت »نخست « از فرزند خواندگی کودکان بیمار یتیم

آغوش امن
مقاطعه کاراِن اخالق و هدیه بگیراِن قالتاق

برخي افراد که دم از اخالق مي زنند، زلزله در همه پنج حرفي مي افتد 
که »اخالق« را تحریر مي کنند. زلزله اي بزرگتر از آنچه در بم اتفاق افتاد! 
»ارِگ باورِ مردم« کنگره در کنگره فرو مي ریزد وقتي »مقاطعه کاراِن 
مباهته پندار« از اخالق دم مي زنند. یادشان مي رود انگار که نامشان را 
هزار بار باید در سیاهه اي نوشت که از »قاتالِن اخالق« شکل مي گیرد. 
اخالق را از این زبان ها و قلم ها نباید شنید و خواند که نقض غرض را 

معنایي نو مي شود.
 باید از نو خواند معراج السعاده مرحوم نراقي را. چهل حدیث امام خمیني 
را فراوان باید خواند و در سلوک قاضي و شاه آبادي و... باید جان گرفت. 
آدم ها را هم باید شناخت اما نه از آنچه دیگران درباره آنان مي گویند که 
از آنچه آنان درباره سایرین مي گویند، بهتر مي شود شناخت. دیگران 
شاید در تعریف فرد اشتباه کنند اما خود او چون دهان باز کند، حقیقِت 
وجودي خود را، صریح و بي پیرایه و عریان، به تماشا خواهد گذاشت. 
این مي تواند فرصتي باشد براي شناخت افراد. آن هم به مصداق همان 

ضرب المثل قدیمي »از کوزه همان برون تراود که در اوست«. 
این شناخت در جاي خود یک نعمت است و به جامعه کمک مي کند 
تا از کوزه اي که زهر در خویش دارد، توقع شــهد نداشته باشند. به 
آنچه از آن مي تراود تامل کنند تا ندانسته و نخواسته قرباني آنچه در 
اوست نشوند. من دیري است با این نگاه، افراد را رصد مي کنم. اگر زیبا 
اندیش و نیک بین و خوبگو باشند، در محضرشان، شاگردي مي کنم 
براي آموختن. اما اگر دیدم که داوري شان نسبت به دیگران جوري 
است که زبانشان مبین نگاه نازیبایشان است، هرگز به سخنانشان 
گوش نمي دهم و دیگران را هم به پرهیز مي خوانم از وقت هدر دادن 
پاي سخنان این قبیل افراد. اینان اگر به اخالق آراسته بودند، چنین 
نمي گفتند و چنان حرمت نمي شکستند از بندگان خدا و چون آراسته 
به فضایل اخالقي نیستند، دلیلي نمي بینم براي نشستن پاي منبر 
وعظ واعظان غیر متعظ. آنان که برمنبر جلوه اي دارند و چون پرده از 
»خلوت« اقتصادي شان فرو مي افتد، خلق، معناي تازه اي از »»آن کار 
دیگر« را فهم مي کنند. مخصوصا که ادبیات دفاعي شان هم با هندسه 
»طبري« همسو مي شود؛ »هدیه دوستان!« قصد داوري در براي صحت 
و سقم این نوبرانه »هدیه دوستان« ندارم. شان قضاوت هم براي خود 
قائل نیستم. قلم را هم از داوري کردن درباره افراد براساس گفته ها و 

شنیده هاي دیگران، پرهیز مي دهم.
 اما بگذارید صفحه ۴71 از جلد 6 کتاب گرانقدر الحیاه- اثر گرانسنگ استاد 
 @mohamadrezahakimi حکیمي- که در کانال ایشان به آدرِس
منتشر شده است را بخوانیم؛ »امام علي»ع« مي فرماید: شب هنگام 
کسي به دیدار ما آمد، با ظرفي سرپوشیده از حلوا، چنانش ناخوش 
داشتم که گویي زهرمار بر آن ریخته اند. گفتم: هدیه است یا زکات، یا 

صدقه - که گرفتن آن بر ما حرام است-؟
گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است. گفتم: مادر بر تو بگرید! 
آیا از راه دین وارد شدي تا مرا بفریبي؟ یا عقلت را از دست داده و 
دیوانه شده اي؟ یا سخني بیهوده مي گویي؟ در ادامه همین مطلب 
به ماجراي »هدیه پذیري« از نگاه قرآن هم پرداخته است که به چند 
بار خواندن مي ارزد. پس بخوانید و بخوانیم و بخوانند آنان که در 
پذیرش هدیه، دستي دراز دارند. به سخن خود برگردیم،معیار من 
براي شناخت افراد، نه داوري دیگران درباره آن ها که قضاوت کردن 
آنان نسبت به سایرین است به ویژه وقتي حکم هم مي دهند و نسخه 
گاري و درشکه مي نویسند براي یک مدیر در نظام اسالمي؟! ارزش 
سخن و شخص این قبیل افراد درست به اندازه هماني است که 
مي گویند. گفته هایي که تفسیر کنند و تبیین کننده پندارهاشان 
است. کسي هم که پنداري چنان و بیاني چنین دارد، »بي هنري« 
است که نه »صدر« جاي »نشستن« اوست و نه »قدر« را چنان باید 
سبک گرفت که سزاي او باشد. صدر جا و قدر شایسته کساني است 
که پاک مي اندیشند، پاکیزه زبانند و به طهارت اقتصادي و اجتماعي 
و سیاسي و فرهنگي، جان، پاکیزه دارند. ما هنر و هنرمند و وعظ و 
اتعاظ را ارج مي نهیم و از بي هنران و غیر متعظان روي برمي تابیم 
تا جان و جامعه ســالمت بماند چه اینان را اگر نفسي صاحب اثر 

بود، اول خود اثر مي پذیرفتند تا بعد نوبت به دیگران برسد. اما...

خبر

بازخورد جامعه 
درخصوص فرزند 
خواندگی همیشه 

بازدارندگی بوده است

طبق قانون بعد 
ازهجده سالگی هرکدام 

ازاین بچه ها باید 
بهزیستی را ترک کنند 

واگر فردی خانواده 
نداشته باشد قطعا 

درمعرض آسیب های 
اجتماعی زیادی قرار 

خواهند گرفت.
درحالیکه این کودکان 

سرمایه های اجتماعی 
هستند واگر خانواده ای 

 پشت آنها قرار بگیرد 
می توانند موفق شوند

نگارطاهونچی 
غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی
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سیاست و اقتصاد، دو عنصر جدایی ناپذیر به 
ویژه در کشورهای در حال توسعه که متغیرهای 
ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی موثرند، هستند 
و سیاست با سلسله حمایت های تجاری از 
تاجران داخلی، نظام اقتصادی کشور را شکل 
می دهد اما در این نظام اقتصادی، خبری 
از حق انتخاب برای شهروندان، عدالت و 
دسترسی برابر به منابع، رقابت سالم در بازار 
و امکان دسترسی به بازارهای بین المللی و 
گسترش حق انتخاب وجود ندارد و تاجر، 
صرفا کسی نیســت که با مبادله، ایجاد 
ارزش افزوده کند بلکه کسی است که به 
شبکه همبسته قدرت سیاسی و اقتصادی 
متصل است. حال اینکه در کشور ما، میزان 
همبستگی سیاست و اقتصاد تا چه حد است 
و اینکه آیا می توان اقتصاد را از ابزاری در 
دست سیاست گذاران به عنصری موثر در 
اتخاذ تصمیمات کارشناسانه تبدیل کرد، 
سواالتی است که برای پاسخ به آن ها، سراغ 

کارشناسان این حوزه رفتیم.
یک عضو انجمن جهانی اقتصاد اظهار کرد: 
تشکیل و هدف هر دولتی براساس فلسفه 
وجودی آن ها، ایجاد رفاه برای مردم است 
که این کار را از اجرای قوانینی که مردم به 
واسطه نمایندگان خود وضع کرده اند، اتفاق 
می افتد. دولت با گرفتن مالیات از مردم و توزیع 
بهینه آن بین مردم، اقتصاد کشور را مدیریت 
می کند و در این بین، باید سیاست هایی را 
نیز اعمال کند. دولت با گذشت زمان قدرت 
و وسعت بیشتری پیدا می کند و از طرفی 
برای گذراندن اقتصاد مردم که گسترده و 
پیچیده تر شده باید برنامه های جدیدی را 
اجرا کند که روزبه روز هم بزرگ تر می شود 
و به اصطالح به فیل سفید تبدیل می شود و 
همه افراد ملزم به اطاعت از این دولت بزرگ 
می شوند ) در کشورهای جنوب شرقی 
آسیا، فیل های بزرگ جثه و سفیدرنگی 
وجود داشت که مردم بدون چون وچرا 
آن را پرستش می کردند(. در طی گذران 
زمان، دولت ایران، به این فیل سفید تبدیل 
شده و به علت بزرگی و پیچیدگی زیاد آن، 
هر روز بخش و مدیری جدید به آن اضافه 
شده که در بعضی از موارد نیز موازی کاری 
رخ داده است. هزینه های باال تنها یکی از 
عوارض دولت بزرگ است که در مواجهه 
با آن، دولت نمی تواند خود را کوچک کند 
چراکه در این بین یک ساختار فرسوده ای از 
سیستم مدیریتی، نظام کارمندی، قوانین و 
مقررات تصویب شده در بخش های مختلف 
ایجاد می شود که خود این ساختار با خود 

در برابر کوچک شدن، مقابله می کند. در 
واقع، هر بخش شامل پرسنلی که نسبت 
به دولت متعهد و دولت هم نسبت به آنها 
متعهد است که یکدیگر را حفظ و با حذف 

مقابله می کنند.

تعارض منافع در بخش های سیاست گذاری
علی کاشمری در رابطه با تاثیر سیاست های 
دولت بر اقتصاد یادآور شد: دولت در راستای 
بهتر شدن روابط اقتصادی، سیاست هایی را 
اعمال می کند که تا زمانی که به نفع مردم 
باشد، خوب است اما هنگامی که تکرار 
وظایف و در تداخل با سیاست های دیگر 
باشد، آسیب می زند. به عبارت دیگر، تعارض 
منافع در بخش های مختلف سیاست گذاری 
اقتصاد کشور، سبب شده که سیاست گذاری 
اقتصادی به صورت همگن پیش نرفته و در 
نهایت به اقتصاد آسیب وارد کند و تامین رفاه 
مردم، تبدیل به شعار شده و منافع مردم 
را پوشش نمی دهد و در هر بار، منافع یک 

بخش اقتصادی را تامین می شود.
وی این اتفاق را تنها مختص به ایران ندانست و 
افزود: در کشورهایی که دولت بزرگ می شود 
و پاسخ گویی آن کمتر می شود، این موضوع 
نمود بیشتری دارد. در کشور ما، پاسخ گویی 
و شفافیت نسبت به سیاست های اعمالی، 

وجود ندارد.

تاثیر سیاست بر ایجاد تورم در بازارهای 
دیگر

این مدرس دانشگاه، خاطرنشان کرد: دراختیار 
دادن بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در 
جهت تثبیت بازار سرمایه و حمایت از آن 
توسط دولت،  یکی از سیاست گذاری های 
اقتصادی است که برای حمایت از حقوق 
سرمایه داران و جلب رضایت مردم اتخاذ 
شد. از آنجایی که طبق اساسنامه صندوق 
تثبیت ملی باید منابع به صورت ریالی باشند، 
نیاز است  که منابع صندوق توسعه ملی از 
ارز به ریال تغییر کند و دولت باید این ارز را 
برای تبدیل به ریال، وارد بازار کند که این 
امر با خروج مردم از بازار سرمایه، افزایش 
نقدینگی در جامعه و افزایش تقاضا در بازار 
طال و ارز همراه و درنتیجه افزایش قیمت 
دالر و به طبع اقالم دیگراست. البته این 
یک فرضیه است زیرا دولت نسبت به اعالم 
برداشت از صندوق توسعه ملی، شفافیت 

ندارد اما این مکانیزم، قطعی است.
وی تصریح کرد: نمونه تعارض در منافع، 
در موضوع کم یابی و افزایش قیمت کره هم 
دیده شد. تولیدکنندگان با حمایت بخشی 
از دولت، تولید خود را برای باالبردن قیمت، 
کم می کنند، بخش دیگری از دولت هم با 
افزایش قیمت، مخالفت می کند و در نهایت 

بعد از چانه زنی ها، دولت با افزایش قیمت 
موافقت و تولید به روال قبل اما با قیمت 
جدید بازمی گردد. در این بین، تولیدکننده 
و مصرف کننده هردو صاحب حق هستند 
اما دولت برای راضی نگه داشتن هر دو 
گروه، دست به سیاست هایی می زند که 
در نهایت، افزایش قیمت و کمبود کاالی 

مقطعی اتفاق می افتد.

انفصال بین اقتصاد و سیاست
کاشمری عنوان کرد: جداشدن سیاست و 
اقتصاد از یکدیگر، بسیار آرمانی و امکان ناپذیر 
است و مردم هم به این روال، عادت کرده اند و 
تغییر آن به زمان طوالنی احتیاج دارد. همین 
که مردم مدام در بازارهای مختلف برای تبدیل 
دارایی های خود، تجمع می کنند، نتیجه 
همین ادغام است و به مردم هم نمی توان 
ایراد گرفت چراکه راه دیگری برای حفظ 
دارایی خود ندارند. اهرم های سیاسی جامعه 
را افرادی می گردانند که توان اقتصادی باالیی 
دارند و درنهایت طبیعی است که هر بخش 
سیاست گذاری می تواند حامی اقتصادی هم 
داشته باشد و این اتفاقی است که در اقتصاد 
غرب و همین طور اقتصاد شرق می افتد اما 
در ایران سیستم اقتصادی بیش از دیگر 
نقاط، به بدنه سیاسی آویخته شده  و این 
به دلیل دولت بزرگی است که ایران دارد.

وی راهکار این امر را انتصاب مدیران براساس 
تعهد و تخصص آن ها خواند و ادامه داد: در 
انتصابات فعلی، سلیقه سیاست و حامی 
اقتصادی آن، اعمال می شود، بزرگترین 
مشکل در بخش سیاست گذاری کشور 

مریم اصغری

کدام امید ، کدام نشاط!

این روزها و در هر مکان و محلی که پا بگذاری همه حرف ها و گفتگوها 
متاسفانه به گرانی و تورم و فساد و کرونا منتهی می شود.

گویی هیچ حرف و سخن دیگری برای گفتمان وجود ندارد و همه در 
این وانفسای بازار ملتهب فقط دنبال سود و کسب منفعت هستند و 
بس.اکثرا در این آشفته بازار و اوضاع خراب اقتصادی می خواهند ببینند 
که چه کاالیی را بخرند تا سود کنند و جالب اینکه خیلی خوشحال هم 

می شوند که سود کرده اند اما دریغ که همه ضرر کرده  ایم!
اما در این چرخه معیوب اقتصادی که همه گرفتار پول و مال اندوزی 
شده اند و علت اصلی آن ناکارآمدی های دولتی هاست متاسفانه در 
اخبار رسانه ملی و حتی در سایر رسانه  های کاغذی و غیر کاغذی ما 
هیچ خبر و نشانه ای از » نشاط« و »امید« در جامعه ما دیده نمی شود.

اخبار رسانه ملی مان که منحصر به دادگاه مفسدان اقتصادی و آشوب 
های دیگر کشورهاست و در دیگر جرایدمان و حتی در فضای مجازی 
هم شاهد انبوهی از خبرهای سیاسی و حزبی هستیم که بجای امید و 
نشاط در جامعه فقط ناامیدی تزریق می کنند.از همه اینها که بگذریم 
در فضای شهری هم هیچ نشاط و شادابی در خیابان ها و معابر دیده 
نمی شود و گویی همه از وجود امید، ناامید شده اند.مردم برای سیر 
کردن شکم خود و خانواده و آوردن نانی بر سر سفره چنان گرفتارند 
که رمقی برای شادی ندارند و در این بین معلوم نیست که ایجاد نشاط 
و امید برای مردم به عهده کدام سازمان و تشکیالت است.اصال ما نهاد و 
سازمانی برای این قضیه در کشور داریم یا نه؟! اگر وجود دارد تا بحال چه 
کرده و چه خدماتی انجام داده است.باور کنید در این شرایط کرونایی و 
درحالی که اغلب مردم خانه نشین شده اند آیا برنامه های صدا و سیما 
راضی کننده بوده و توانسته جای خالی رفت و آمدهای فامیلی را پر 

کند و آیا توانسته نشاط و شادابی و امید را در خانواده ها ترویج کند؟
به هرحال این روزها مردم ما بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند شادابی 

هستند و امیدواریم امید به جامعه بازگردد.

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی:
 هتک حرمت پیامبر اسالم
 نشانه ضعف دشمن است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: هتک 
حرمت به حضرت محمد )ص( نشانه فرومایگی و ضعف دشمنان در 

مقابل اسالم خواهی مردم است.
حجت االسالم حسین معصومی به دیدار با جانباز70 درصد اصغر 
زعفرانیه و شهین دخت افشار پارسی مادر شهیده سهیال معصومه 
مشرف رضوی مقدم رفت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: 
اسالم وحدت، برادری و برابری برای مسلمانان به ارمغان آورده است و 
امنیت، اقتدار، آبادانی و پیشرفت کشور مرهون دالور مردی جانبازان 

و قطره قطره خون شهدا است و ما باید قدردان ایثارگری آنها باشیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی با بیان اینکه حفاظت 
و انتقال از مکتب اهل بیت )ع( از توصیه های مهم شهدا است، افزود: 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، سرمایه های انقالب و یادگاران 

دفاع مقدس هستند که باید آرمان شهیدان را در جامعه رواج دهند.
وی به هتک حرمت دشمنان به قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن اسالم 
اشاره کرد و گفت: اهانت به مقدسات و پیامبر اکرم )ص( به بهانه آزادی، 
خیانت و جنایت محسوب می شود و بدون شک با هوشیاری امت اسالم 
و مسلمان نتیجه ای جز شکست برای آنها ندارد.وی تاکید کرد: امت 
اسالم به ویژه خانواده شهداو ایثارگران خشم خود را نسب به هتک 
حرمت به نبی مکرم اسالم حضرت محمد )ص( اعالم می کنند و  هتک 
حرمت به تمام ارزش های الهی و آزادی خواهان جهان نشانه درماندگی 

و ضعف دشمنان در مقابل اسالم خواهی مردم است.
صدیقه خدیوی معاون تعاون ، مهدی طوریان رییس دفتر مدیرکل و روابط 
عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی و حجت االسالم سید 
هادی موسوی پور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه سه مشهد در 
این دیدارها که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، حضور داشتند.

ساعت 25

ایثار

»نخست« به بررسی نقش سیاست بر اقتصاد کشور می پردازد

اقتصاد، بازیچه سیاست!

جد   ول سود   وکو  شماره 18
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 3 مهر  1399  به شماره 
زیر ارسال نمایند   

09033831861 
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 
پاسخ جد   ول  شماره 17

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

کاشمری:  
تعارض منافع 

در بخش های مختلف 
سیاست گذاری اقتصاد 
کشور، سبب شده که 

سیاست گذاری اقتصادی 
به صورت همگن پیش 

نرفته و در نهایت به 
اقتصاد آسیب وارد کند و 

تامین رفاه مردم، تبدیل 
به شعار شده است
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یادداشت

گزارش

اوضاع و احوال اقتصاد 
دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی: اوضاع و احوال 
اقتصاد ایران عجیب و غریب است. گویی همه چیز در 
جریانات اقتصادی کشــور تأثیر دارد جز شاخص های 
اقتصادی،  انگار نظرات همگان در اقتصاد کارگشاست 
جز اقتصاد دانان و اساتید مجرب دانشگاه. دیگر نه عرضه 
تعیین کننده است نه تقاضا. نه جریان تولید می تواند 
قیمت ها را کنترل کند نه نــرخ ارز. احتکار دیگر گناه 
نیست، گران فروشی همانا زیرکی است، رانت خواری و 
ویژه خواری که حق مسلم عده ای از افراد است و از شیر 
مادر و ارث پدرشان حالل تر، غل و غش در معامله که 
نمک آن است و خالصه به قول معروف و با عذرخواهی 
از شــما خوانندگان محترم تا دلتان بخواهد مردم را به 

مرگ می گیرند تا به تب راضی شوند. 
یک روز فالن مقام بانک مرکزی دلش می خواهد نرخ ارز 
را جهشی افزایش دهد به نفع خودش و رفقایش. این کار 
را می کند و تا سال ها  اقتصاد کشور را درگیر و ناتوان می 
کند. هر چند این فرد چندی بعد محاکمه می شود اما چه 
سود؟ مگر این بحران های کمر شکن و این سکته های 
ناگهانی که اقتصاد کشور را به کما می برد دیگر نایی برای 
نفس کشــیدن می گذارد؟ فالن بانک بخش عظیمی از 
سپرده هایش را به خودش وام می دهد، سال ها مجموعه ای 
عظیم به نام موسســات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد 
می شوند و بدون این که کسی مانع آن ها شود میلیاردها 
تومان پول مردم را به یغما مــی برند. تعداد معدودی از 
افراد بدهی های عظیم و سرسام آور به بانک ها دارند ولی 
کسی سراغ آن ها نمی رود. جریانات امثال طبری ها هم 
که دیگر بدجوری مردم را آزار داده و می دهد. امروز دو 
چیز کشور را بیشتر از هر زمان دیگری اذیت می کند: اول 
بی کفایتی مدیران و انتصاب مدیران ناالیق بر مناصب 
کلیدی. آن هم به دلیل منفعت طلبی ها و ارتباطات شخصی 
و علت دوم که معلول اولی است فساد مالی و اداری. باور 
بفرمایید اگر مدیران بر حسب یک نظام دقیق و شایسته 

محور منصوب می شدند هرگز فساد شکل نمی گرفت.
 اما چه می شود کرد که در حال حاضر در برخی مناصب 
اصال بی کفایتی مهم ترین دلیل انتصاب فرد به آن مسوولیت 
اســت. که مهم ترین و بارزترین مصداق آن مدیریت در 
عرصه فوتبال است. دقت بفرمایید در ورزشی که میلیاردها 
تومان پول بی حساب و کتاب در گردش است و هرگونه 
تخلف و بی کفایتی در آن هیچوقــت مواخذه نگردیده 
اســت چقدر می تواند جایگاه خوبی برای حیف و میل 
باشد. و این موارد در صنایع خودروسازی کشور و نقاط 
عطف اقتصادی و پولی دیگر نیز وجود دارد. اینکه امروز 
رییس قوه قضاییه پای بنگاه های تولیدی ایستاده و مانع 
تعطیلی آن ها می شود و یا رویکرد جدید دستگاه قضا 
برخورد بدون مماشات و اصالح از درون گردیده بسیار 
برای مردم امیدبخش اســت. اما واقعا این مهم مستلزم 
کوشش همگانی ســایر نهادهای اجرایی کشور نیز می 
باشد. هر چند مسایل سیاسی در جریان های اقتصادی 
اهمیت زیادی دارد اما این که تنها سیاست و یا نهادهای 
سیاسی بتوانند و بخواهند اقتصاد را مدیریت کنند اشتباهی 
نابخشودنی است. نرخ ارز، سبز و سرخ شدن بورس، قیمت 
خودرو، طال و سکه و سایر مواردی از این دست مقوالتی 
هستند که باید با تحلیل های مستمر، علمی و گسترده 
اقتصادی تعیین تکلیف شود نه به دست دالل ها، آقازاده 
ها و سیاست مداران. اقتصادی که گرفتار بخشنامه های 
اداری و یا دستورات سیاسی و مدیریتی شود غیر حرفه 
ای و آسیب پذیر می گردد و دیگر امید به پیشرفت باقی 
نمی گذارد. خصوصا در شرایط فعلی که کرونا بخش های 
زیادی را فلج کرده باید بیشتر حواسمان به این مهم باشد.

ما، انتصاب افراد بدون تخصص است که 
در صورت رفع آن، بسیاری از مشکالت و 

تعارضات حل می شود. 
این عضو انجمن جهانی اقتصاد اضافه کرد: 
در بدنه بخش اقتصادی، منافع مختلفی 
حاکم است که این بخش های مختلف باید 
در راستای منافع مردم با یکدیگر هم جهت 
شوند و بپذیرند که تالش برای رسیدن به 
منافع حداکثری در هر مرحله، سبب زیان 
برای خودآن ها نیز می شود. بقای یک سیاست 
مناسب در این است که در مقاطع مختلف، 
به نفع منافع مردم با یکدیگر کنار بیایند و 
اگر در بخش های مختلف اقتصادی، منافع 
مردم بر منافع بخش ها حاکم شود، در این 
صورت است که مشکالت حل می شود. 
اصالح در سیستم مدیریتی اقتصاد در 
کل کشور اعم از استانی )اجرایی( و ملی 
)سیاست گذاری( نیز از اهمیت باالیی در 

این راستا، برخوردار است.

اقتصاد برمبنای سیاست
همچنین یک کارشناس بورس و تحلیل گر 
مسایل اقتصادی در خصوص رابطه بین 

سیاست و اقتصاد تشریح کرد: در کشور ما 
اقتصاد بر مبنای سیاست قرار گرفته و اینکه 
می بینیم در ادوار مختلف مجلس شورای 
اسالمی، هر کدام از نمایندگان که به مجلس 
راه می یابند، بیش از توجه به نقشه توسعه 
کشور، دغدغه مسایل حوزه انتخابی خود 
را دارند، نمادی از این امر است. آنچه که 
امروز حائز اهمیت است، توجه به برنامه ریزی 

منطقه ای که در برنامه های پیش از انقالب 
نیز مطرح بود، است که به نوعی نقشه توسعه 
کشور را مطرح و منافع کل کشور را در نظر 
گرفته می شود و در واقع سیاست به بالی 
برای کمک به اقتصاد کشور تبدیل شده و 
دیگر نمایندگان مجلس از جایگاه سیاسی 
خود در جهت منافع حوزه انتخابی خود، 
استفاده نمی کنند. در شرایط فعلی نیز 
رجوع به برنامه ریزی های منطقه ای، کمکی 
موثراست که منافع اقتصادی کشور را در 

رفتارهای سیاسی می گنجاند. 
مصطفی برات پور تبیین کرد: در بررسی 
اقتصاد امریکا از هر حیث، نیز دیده می شود 
که با وجود شورای سیاسی متنوع، همیشه 
منافع ملی کشور در نظر گرفته می شود. 
متاسفانه در کشور ما، بداخالقی های سیاسی 
اتفاق می افتد و هر تصمیم سیاسی که گرفته 
می شود بر اقتصاد تاثیر می گذارد و به نوعی 
اقتصاد در حوزه سیاست قرار گرفته است؛ 
همانند اتفاقی که در بورس افتاد و عالمان 
سیاسی بارها، در این خصوص اظهار عقیده 
کردند و این امر، زنگ خطری برای اقتصاد 
کشور و نشان دهنده نگاه سیاسی به آن و 

کنار گذاشتن اقتصاددانان است.
وی ادامه داد: علم اقتصاد در کشور ما، محجور 
واقع شده است، هنگامی که اوضاع کمی 
بهتر است، سیاست گذاران، به توصیه های 
اقتصاددانان توجه نمی کنند و هنگامی 
که شرایط آشفته می شود، اقتصاددانان 

را مسبب آن می دانند.
این پژوهشگر اقتصادی در رابطه با وابستگی 
گرانی های اخیر با سیاست عنوان کرد: علم 
اقتصاد یک بدنه است که باید با کمک آمار و 
ارقام موجود، به شناسایی نقطه ضعف آن 
پرداخت اما متاسفانه بازهم سایه سیاست 
بر اقتصاد در عدم نمایش درست آمار و ارقام 
و شفافیت دیده می شود و در واقع منافع 
گروه های مختلف سیاسی باعث می شود 
که اقتصاد محجور واقع شود. نمی توان گفت 
که علت تورم، مسایل سیاسی است چراکه 
در مسایل مختلف ریشه دارد، اقتصاد یک 
سیستم پویاست که آسیب در هر قسمت 
آن، به بخش های دیگر هم صدمه می زند. 
سیاستی که برای اقتصاد توسط سیاست گذار 
 پولی ) بانک مرکزی( یا سیاست گذار مالی 
) دولت( تجویز می شود همانند تغییر نرخ 
بهره بانکی، تزریق ارز توسط دولت، تعیین 
یارانه و... نباید ابزار پوپولیستی قرار گیرد. 
دولت برای رسیدن به برخی از اهداف، از 
طریق یارانه، مسکن مهر، مسکن اجتماعی و.. 
تزریق پول می کند درصورتی که نمی دانیم 
آیا واقعا در همه این موارد، بررسی کارشناسی 
و کاری علمی و بدون جانب داری و تنها بر 

پایه اصول علم اقتصاد صورت گرفته است؟ 
آیا این عمل، در بلند مدت نیز تاثیرگذار 
است یا اینکه تنها نسخه ای موقت برای 

تسکین است؟

نگاه غیر ملی افراد سیاسی
متاسفانه، نگاه سیاسی بر نگاه اقتصادی  و 
نظرات کارشناسی در این حوزه، حاکم شده 
است، از طرفی به دلیل چیرگی سیاست 
بر اقتصاد، شفافیت در حوزه آمار و ارقام از 

بین رفته است.
وی اظهار کرد: افراد در مواضع سیاسی، 
نگاه ملی ندارند و تنها به حوزه خود توجه 
می کنند و این سبب می شود که برنامه های 
اقتصادی نتیجه کوتاه مدت داشته باشد؛ 
این اتفاق در سرمایه گذاری ها نیز می افتد 
و هر کســی تنها به این فکر می کند که 
سرمایه خود را در کدام بازار مصرف کند 
تا در زمان کمتر به سود بیشتر برسد و به 
سرمایه گذاری طوالنی مدت نمی اندیشد 
چراکه به آینده اطمینانی ندارد و این عدم 
اطمینان، خود سبب بی ثباتی و درنتیجه 

عدم تصمیم گیری صحیح می شود.
برات پور بررسی مسایل سیاسی از ابعاد مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و.. را راهکار 
مناسبی در راستای اخذ تصمیمات بهتر 
دانست و افزود: بسیاری از سیاست گذاران با 
وجود در اختیار داشتن تیم های کارشناسی، 
در لحظه تصمیم گیری به نظرات آن ها 
بی تفاوت و تنها نگران مسایل، در مدت زمان 
فعالیت خود هستند و افق نگاه درازمدت 
ندارند. ما باید نقشه واحد و تدوین شده برای 
کوتاه مدت، میانه مدت و بلند مدت داشته و 
براساس آن حرکت کنیم که در این صورت 
تاثیر مسایل و گروه های سیاسی مختلف 

بر اقتصاد کاهش پیدا می کند.

اقتصاد سیاسی در دیگر کشورها
وی در خصوص تاثیر سیاست بر اقتصاد در 
ایران و سایر کشورها عنوان کرد: آنچه که 
در عملکرد و آمار و ارقام کشورهای دیگر 
دیده می شود، نشان از تاثیر کمتر سیاست 
بر اقتصاد در کشورهای دیگر نسبت به ایران 
کمتر بوده و معموال رویه و حرکت مشخصی 
دارند که با تغییر دولت آن ها، تغییر نمی کند. 
کشور ما دچار سیاست زدگی شده چراکه در 
همه سطوح از سیاست صحبت می شود و 
همبستگی بین قسمت های مختلف کاهش 
پیدا کرده است. امیدواریم که روزی به همه 
تخصص ها احترام گذاشته شود و البته که 
این امر هم راهکار خود را دارد چراکه ما 
امروز، در مرحله گذار از توسعه هستیم و 
تضاد منافع و تضاد آرا، امری بدیهی است.

»نخست« به بررسی نقش سیاست بر اقتصاد کشور می پردازد

اقتصاد، بازیچه سیاست!

110/1/۵

برات پور: 
علم اقتصاد در 

کشور ما، 
محجور واقع 

شده است، هنگامی که 
اوضاع کمی بهتر است، 

سیاست گذاران، به 
توصیه های اقتصاددانان 

توجه نمی کنند و هنگامی 
که شرایط آشفته می شود، 
اقتصاددانان را مسبب آن 

می دانند
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نیما فعال - وکیل پایه یک دادگستری
پرسش: بنده به تازگی با آقایی ازدواج کرده ام و  دوشیزه 
هستم. به دالیلی تمایل به زندگی مشترک با ایشان را ندارم. 

آیا وی می تواند من را مجبور به تمکین نماید؟
پاســخ: مطابق ماده 108۵ قانون مدنی در صورتی که مهریه زن 
عندالمطالبه باشد، زوجه می تواند تا زمانی که مهریه به طور کامل 
به او پرداخت نگشته است، از تمکین خودداری نماید. این موضوع 
اصطالحا حق حبس زوجه نامیده می شود. البته این حق تا زمانی 
برقرار است که زوجه به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی نپردازد. 
همچنین وفق رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور اگر زوج 
از پرداخت مهریه زوجه اعسار دهد، پذیرش اعسار وی مسقط حق 
حبس زوجه نخواهد بود و زن تا پرداخت آخرین قسط مهریه می تواند 

از تمکین خودداری نماید.

مخاطبین عزیز از این پس می توانید سواالت و مسایل 
حقوقی خود را با مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

مشاور حقوقی موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست :
دکتر امین قاسمی فر 

کارشناس حقوقی برنامه های رادیو و تلویزیون خراسان رضوی 

09155206580

پول، پول و پول، واژه ای آشنا و صد البته 
دوست داشتی برای همه. کاغذهای رنگی ای 
که برخی از افراد را به درجه ای از حقارت 
می رساند که برای دستیابی به آن نه تنها پا 
روی انسانیت خود می گذارند بلکه آتش تاراج 
به اقتصاد یک جامعه یا یک کشور می زنند. 
برخی از همین انسان های پول پرست امروزی 
لباس احتکار بر تن می کنند و با دپوی مایحتاج 
مردم به قول خودشان نبض بازار کاالهای 
اساسی را در دست می گیرند و بعضی ها هم 
در قامت قاچاق ظاهر می شوند و با واردات 
بی رویه اجناس بی کیفیت کمر تولید کننده 

را می شکنند. 
اما پول؛ این اسکناس های وسوسه کننده 
برخی ها را هم به میادین جرم های دیگری 
همچون جعل، تقلب، پول شویی، کالهبرداری 
و ... می کشاند. در این بین عده ای را به جان 
هم می اندازد و موجب سوء استفاده در برخی 
از حوزه های قانونی دیگر می شود. در مقابل 
افراد دیگری هستند که پول هایشان را در 
راهی غیر از مسیر قانونی خرج می کنند و از 
این طریق قطعات پازل مجرمان پول پرست 
را تکمیل می کنند. برای مثال جاعلی مدرک 
تحصیلی برای دریافت پول های نامتعارف 
طراحی و چاپ می کند و فردی هم حاضر 
به خرید این مدرک تقلبی با هزینه ای کالن 

می شود.

آخرین پالن پرونده سرشبکه آفتاب
درست همانند پرونده هلدینگ آفتاب که 
تاکنون ده ها میلیارد تومان از طریق جعل 
مدرک تحصیلی تقلبی به جیب زده و خدا 
می داند که چه تعداد از افراد در کشور به این 
شبکه متقلب مراجعه و مدارک تحصیلی 
با عنوان های آقای دکتر، آقای مهندس 
یا خانم دکتر و خانم مهندس برای خود 

خریداری کرده اند.
حاال بعد از گذشت ۴ جلسه از دادگاه این 
شبکه جعل مدارک تحصیلی در دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرائم مفسدان و اخاللگران نظام 
اقتصادی کشور در مشهد که در مرداد امسال 
در محل دادگاه انقالب مرکز استان خراسان 
رضوی برگزار شد، پنجمین مرحله رسیدگی 
به این پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به 

ریاست قاضی منصوری اجرا شد.
در این جلسه که متهمان ردیف اول تا چهارم 
پرونده آخرین دفاعیات خود را به دادگاه ارایه 
دادند در ابتدا اتهامات وارده یک به یک به 
هرکدام از آن ها برای چندمین بار تفهیم شد.

متهمان تا 31 شهریور فرصت دفاع دارند
قاضی سید هادی منصوری، رییس دادگاه 

رسیدگی کننده به پرونده هلدینگ آفتاب 
در ابتدای این جلسه بیان کرد: در۴ نوبت 
رسیدگی گذشته که از پنجم تا هشتم مرداد 
امسال برگزار شد اتهامات 1۵ متهم پرونده 
مورد بررسی قرار گرفت در جلسات 23، 2۴ 
و 2۵ شهریور آخرین دفاعیات این افراد از 
سوی آن ها یا وکیل حقوقی شان به دادگاه 

ارایه شد.
رییس دادگاه در بخش دیگری از اظهاراتش 
به دستورالعمل دادگاه اشاره و تاکید کرد: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، سقف دفاعیات 
هر یک از متهمان 10 دقیقه است و پس از 
بیان آخرین دفاعیات ،این افراد می توانند 
جلسه را ترک کنند. همچنین متهمان تا 
31 شهریور امسال فرصت دارند تا الیحه 

دفاعیه تکمیلی را به دادگاه ارایه دهند.

اخذ رضایت شاکیان خصوصی
در بخش بعدی این جلسه نماینده دادستان 
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی در 
جایگاه خود قرار گرفت و درباره این پرونده 
گفت: بیشترین مطلبی که از لوایح این پرونده 
برداشت می شود، ناظر بر مالیات است. حال 
سؤال ما این بود که برچه مبنا مالیات محاسبه 
شده و مرجع تشخیص مالیات چگونه شاکی 

خصوصی است؟
صادق غرابادیان ادامــه داد: عالوه بر این 
وکالی متهمان این پرونده موضوع عدم 
مداخله موکالن خود در شبکه کالهبرداری 
را اعالم کرده اند و این درحالی اســت که 
طبق بررسی های صورت گرفته پرواضح 
است که متهم ردیف اول »امیررضا ثابت« 
به تنهایی نمی توانسته این اقدامات را آن 
هم با این حجم از پول انجام دهد، بنابراین 
این دفاع قابل استناد نیست. همچنین در 
دادگاه تاکنون حق همه متهمان به خوبی 

رعایت شده و مهلت برای دفاع به آن ها داده 
شده که همین امر موجب شده تا متهمان 
با استفاده از این فرصت بتوانند رضایت 
شاکیان خصوصی پرونده را اخذ کنند. اما 
جنبه عمومی جرم و شکایت سازمان ها و 
ادارات همچنان در این پرونده باقی است.

آخرین دفاع امیررضا ثابت
بعد از پایان قرائت کیفرخواست پرونده از سوی 
نماینده دادستان مرکز استان خراسان رضوی 
»امیررضا ثابت« متهم ردیف اول برای ارایه 
آخرین دفاعیاتش به جایگاه خود فراخوانده 
شد. ثابت متهم است به مشارکت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل 
و رهبری شبکه کالهبرداری با استفاده از 
تبلیغات عامه و از طریق وســایل ارتباط 
جمعی به میزان 11 میلیارد و ۵6 میلیون 
و 700 هزار ریال و 8 هزار و 920 یورو، فرار 
مالیاتی از طریق تاسیس شرکت های متعدد 
صوری و اختفای فعالیت های اقتصادی و 
کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی 
به اخالل در نظام پولی و کسری بودجه به 
میزان حدود 8۴3 میلیارد و 101 میلیون 

و ۵۴3 هزار ریال شده است.
تحصیل مال از طریق نامشروع در سال های 
1393 تا 1397 به مبلغ 108 میلیارد و ۴00 
میلیون و ۴6۵ هزار ریال به واسطه میزان جذب 
مشتری از سوی مدیران بازرگانی، پول شویی 
به مبلغ 892 میلیارد و ۵0 میلیون و 60 هزار 
ریال، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی 
دانشگاه های خارجی و برخی موسسات 
داخلی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و مشــارکت در جعل رایانه ای 
99 سایت، جعل مهر و عالمت شرکت ها و 
انجمن های خصوصی و داخلی و خارجی از 
دیگر اتهامات متهم امیررضا ثابت است که 

قبل از ارائه دفاعیاتش قرائت شد.

پس از تفهیم و قرائت اتهامات این متهم، وکیل 
او به بیان آخرین دفاعیات موکلش پرداخت 
و طبق ادعای امیررضا ثابت برخی از اتهامات 
وارده را رد کرد. نماینده امور مالیاتی نیز پس 
از ارایه دفاعیات متهم ردیف اول و رد برخی 
از موارد اتهامی در جایگاه خود قرار گرفت و 
بیان کرد: تمام اقدامات صورت گرفته درباره 
مباحث مالیاتی این پرونده طبق قانون و به 

صورت کارشناسی انجام شده است.

دفاعیات دیگر همدستان ثابت
در ادامه جلسه قاضی غرابادیان، نماینده 
دادستان مرکز اســتان خراسان رضوی 
درباره »مجید نوروزی« متهم ردیف دوم 
این پرونده گفت: این شخص به مدت 10 
سال مسوولیت مالی هلدینگ آفتاب را 
برعهده داشته است که مشارکت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در 
کالهبرداری شبکه ای با استفاده از تبلیغات 
عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان 
11 میلیارد و ۵6 میلیون و 700 هزار ریال 
و 8 هزار و 920 یورو، فرار مالیاتی از طریق 
تاسیس شرکت های متعدد صوری و اختفای 
فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمدهای 
حاصل از آن که منتهی به اخالل در نظام 
پولی و کسری بودجه به میزان حدود 8۴3 
میلیارد و 101 میلیون و ۵۴3 هزار ریال 
شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع 
به مبلغ 1۴ میلیارد و ۴00 میلیون ریال 
و پول شویی به مبلغ 892 میلیارد و ۵0 
میلیون و 60 هزار ریال از اتهامات وارده 
او است. پس از قرائت شرح کیفرخواست 
و تفهیم اتهام وکیل مجید نوروزی اخرین 

دفاعیات موکلش را به دادگاه ارایه کرد.
همچنین با قرار گرفتن » وحید پورمحمد 
شاندیز« متهم ردیف سوم پرونده در جایگاه 
خود، اتهامات او نیز قرائت شد. مشارکت 
در اخالل عمده در نظام اقتصادی از طریق 
مشارکت در کالهبرداری شبکه ای با استفاده 
از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط 
جمعی به میزان 11 میلیارد و ۵6 میلیون 
و 700 هزار ریال و 8 هزار و 920 یورو، فرار 
مالیاتی از طریق تاسیس شرکت های متعدد 
صوری و اختفای فعالیت های اقتصادی و 
کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به 
اخالل در نظام پولی و کسری بودجه به میزان 
حدود 8۴3 میلیارد و 101 میلیون و ۵۴3 
هزار ریال شده است، تحصیل مال از طریق 
نامشروع به مبلغ یک میلیارد و 690 میلیون 
ریال ، پول شویی به مبلغ 892 میلیارد و ۵0 
میلیون و 60 هزار ریال، به عنوان اتهامات 

متهم ردیف سوم پرونده به او تفهیم شد.

آخرین پالن متهمان جعل مدرک تحصیلی رقم خورد

اعترافات مدیر سایه در آفتاب !
مشاور حقوقی

خبر

آگهی تغییرات شرکت تحکیم سازان بیدخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1196 و شناسه ملی 
14002978471

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/0۵/26 و مجوز مجمع عمومی فوق العاده 1399/0۵/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 601000000 ریال منقسم به 60100 سهم 10000 ریالی بانام افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 601000000 ریال منقسم به 60100 سهم 
10000 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )976۴۴9(

آگهی تغییرات شرکت مسکن آزاد شماره یک شرکت تعاونی به شماره ثبت 9498 و شناسه ملی 
 10380252455

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/0۴/0۴ و نامه شماره 2/22660 مورخ 1399/0۴/30 مدیریت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت شرکت تا انتهای سال 1۴00 تمدید گردیدو 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )98۵063(

آگهی تغییرات شرکت ماهسان برج شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46406 و شناسه 
ملی 10380624600

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه چکها و اسناد واوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )98۵06۴(

آگهی تغییرات شرکت نوسازان خودرو گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 872 و شناسه 
ملی 10380101305 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیأت مدیره به 
۵ نفرکاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )98۵06۵(

آگهی تغییرات شــرکت صنایع غذایی آردینه پخت توس شرکت تعاونی به شماره ثبت 14618 و 
شناسه ملی 10380302503

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/0۵/02 و نامه شماره 2/28۵76 مورخ 1399/06/0۴ اداره تعاون 
کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مصطفی اسحاق آبادی کدملی6۴39۵63181 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
ابوتراب جعفری کدملی 0۵60۵۵7026 عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 2- صورتهای مالی سال 98 
به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )98۵061(

آگهی تغییرات شرکت بتن تنیده ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42814 و شناسه ملی 10380586470
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/0۵/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - جواد ولی نژاد طرقبه بشماره ملی 
09۴36۵۵76۵ بسمت رئیس هیئت مدیره ناصر ولی نژاد طرقبه بشماره ملی 229۵۵7۴390 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره 
نادر ولی نژاد طرقبه بشماره ملی 0069118191 بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره برای مدت دو سال سال انتخاب شدند . 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای نادر ولی نژاد طرقبه همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )98۵062(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محسن شجاعت و خانم الهه عطاریانی هر کدام به استناد 2 برگ استشهادیه 
گواهی امضا شده دفتراسناد رسمی 238 مشهد  منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی هستند اسناد  مالکیتشان به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده است . با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق 
پرونده ثبتی مشخص گردیده  ششدانگ یک واحد اپارتمان به مساحت 10۵/8 متر مربع به 
شماره پالک ۴7۵61 فرعی از 17۵ اصلی بخش 10 مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی 
139820306267009683 و 139820306267009682 بنام اقای محسن شجاعت و 
خانم الهه عطاریانی هر کدام نسبت به سه دانگ ثبت و اسناد مالکیت با شماره های ۵22317/

ج97  و ۵22316/ج 97 بنامشان صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند شماره 29379 مورخ 
1398/3/8 دفتر اسناد رسمی 201 مشهد در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد و این آگهی به استناد ماده 
120- آئین  نامه قانون ثبت مصوب بهمن 1380 صادر گردیده است ، مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد ، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید . بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

محمد مقدسی 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد     م الف 9۵3

د -110/6/10۵

د -110/6/109

د -110/6/110

د -110/6/108

د -110/6/106

د -110/6/107 ف -110/6/18

 تولید دستگاه منحصر به فرد ضدعفونی 
دست و تلفن همراه در ایران

 سید مهدی محمدی ابرده گفت: دستگاه تولید شده طراحی و ساخت 
مهندسین ایرانی بوده که از بهترین قطعات و ساختار داخلی تشکیل شده 
و با ضمانت 12 ماهه خود، اطمینان خرید را به مشتریان خود می دهد.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: سیستم تعلیق طراحی شده 
در این دستگاه که امکان نصب آن را برای استفاده در وسایل نقلیه فراهم 
می کند، از دیگر ویژگی های منحصر به فرد طراحی بی نظیر تولید آن 
است. وی با اشاره به قیمت بسیارمناسب به دلیل فروش زیاد دستگاه 
جهت ارایه به همه اقشار جامعه گفت: این دستگاه دارای پد دائم استریل 
جهت ضدعفونی کردن تلفن همراه ، یکسال ضمانت شرکتی و تعویض 
، طراحی و ساخت مهندسین ایرانی، قابل استفاده بعد از دوران کرونا  
به عنوان جای مایعات دستشویی و ظرفشویی اتوماتیک و همچنین 
دارای دو زاویه پاشش عمود پاش و با زاویه پاش است.  این دستگاه کم 
حجم و قابل نصب روی دیوار  و پایه بوده و باهربار پرکردن ۵00 پاشش 
مه پاشی و ۵00 نفر را ضدعفونی می کند که باعث صرفه جویی در 

مصرف مواد ضد عفونی خواهد شد.
محمدی ادامه داد: همچنین دستگاه تولید شده قابل نصب در تمامی 
اماکن، مدارس، مساجد، مهدکودک، باشگاه های ورزشی رستوران ها، 
شرکت ها، کارخانجات، ادارات ، نمایشگاه ها و خودروها مثل تاکسی، 

اتوبوس، هواپیما، قطار و حتی آسانسور است.
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کدام حرام و کدام حالل است؟!
چرا عده ای تسهیالت بزرگ بانکی را که با سفارش قلم های طالیی 
گرفته و به بازار خرید ارز، سکه، ملک و سهام روانه کرده اند و حاال ارزش 
سکه ها و... چند برابر شده )بماند که حتی اصل وام را هم پس نمی دهند( 

می توانند سکه و... را تا چهل میلیون تومان هم بخرند و زیان نکنند؟
در این شرایط، کم پول ها و بی پول ها که نه تریبون دارند و نه رسانه ای 

که فریاد بزنند، می گویند ارزش پول های ما کجاست؟
شما بگویید کدام پول حرام و کدام حالل است؟ به کجا می رویم؟ 

اگر دولت، مجلس، قوه قضائیه و بهطور کلی نظام، می خواهد سکه، 
ارز و... ارزان شــود، راه دوری الزم نیست، بروند. همین فردا به تمام 
بدهکاران معوقه اعالم کنند اگر تا پانزده روز دیگر بدهکاری های خود 
را به بانک ها برنگردانید، زندانی خواهید شد. کافی است طوری بگویند 
که بدهکاران و تسهیالت بگیران حرفه ای باور کنند مقامات پای این 
حرف خواهند ایستاد.اگر قاطعیت وجود داشته باشد، نرخ سکه و ارز و...

تا چهل درصد ارزان می شود؛ چرا که بدهکاران معوقه مجبور خواهند 
شد موجودی های خود را بفروشند. اگر دولتمردان می خواهند باز هم 
قیمت سکه و ارز و... بیشتر کاهش پیدا کند، اعالم کنند که مردم نگران 
نباشید از پانزده روز دیگر ارزش پس اندازها نزد بانک ها برابر نرخ طال 
بیمه می شود و به تسهیالت بگیران نیز بگویند باید ارزش پول های 
دریافتی را براساس نرخ طال تضمین و بیمه کنید. اگر دولتمردان به 
این گفته خود پایبند باشند، پول های سرگردان به بانک ها باز خواهد 
گشت و تسهیالت بگیران کم و کمتر می شوند، بله شاید سوال شود 
بانک ها با پول ها چه کنند؟ اوال اصال طال گران نخواهد شد که بانک ها 

و تسهیالت بگیران بخواهند خسارت بدهند.
دوما بانک ها پول ها را روانه بازار ســرمایه کنند، در آن صورت ارزش 
سهام افزایش می یابد و بنگاه های اقتصادی قوی تر می شوند و بانک ها 
زیان نمی کنند و تامین سرمایه برای تولید و خدمات ساده می شود. 
محمدحسین روشنک-رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

با تسهیالت قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل 
۵۶۷ نفر به خانه بخت رفتند

در راستای بسط و گسترش سنت پیامبر گرامی اسالم)ص( و تسهیل 
در امر ازدواج تعداد ۵67 نفر در پنج ماهه اول سال 1399 به خانه بخت 
رفتند.این موسسه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به هر یک 
از زوجین مبلغ ۵00 میلیون ریال در سال 99 اقدام کرد. متقاضیان 
می توانند پس از ثبت نام در سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انتخاب یکی از شعب موسسه 

اعتباری ملل از این تسهیالت بهره مند شوند.

یادداشت

بانک 
بازار سرمایه که تا حدود یک ماه پیش در 
صدر بازارهای سودده قرار داشت، چندیست 
که سیر نزولی در پیش گرفته و جای خود 
را به بازار ارز داده است. در کنار نوسانات 
بازارهای سرمایه ای، تورم چشم گیری در 
اقالم دیگر دیده می شود و جای بسی تامل 
دارد که کدام یک از این بازارها علت التهابات 

فعلی است و کدام یک معلول آن.
نظر به اینکه جهش تورمی، که در این 
روزها شاهد آن هستیم، نرخی نزدیک به 
نرخ تورم نقطه ای در دی ماه سال 98 دارد 
)البته کمی باالتر از آن(، گفته می شود که 
به نوعی تورم انتظاری است که بی تاثیر 
از تحوالت بازار سرمایه نبوده و بر تقاضا 
نسبت به دارایی ها مخصوصا دارایی های 
سرمایه ای همانند طال، ارز، مسکن و... تاثیر 
گذاشته است. وقتی در این بازارها، افزایش 
قیمت رخ می دهد خودبه خود با یک تاخیر 
به بقیه کاالها نیز سرایت می کند. از طرفی، با 
خروج مقدار زیادی نقدینگی از بازار سهام، 
احتمال ورود این نقدینگی به بازار ارز و سکه 
وجود داشته و می تواند قیمت ها را دچار 
نوسان قابل توجهی کند، چرا که وضعیت 
عرضه در هر دو بازار به اندازه ای مساعد 
نیست که بتواند به تقاضای وارد شده به 
بازار پاسخ دهد. رییس کمیسیون تجارت 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان خراسان رضوی در این خصوص، 
می گوید: آنچه که اکنون از منظر اقتصادی 
روی داده، مرتبط با نظام پولی کشور است 
که این نظام، پس از انقالب اسالمی نتوانست 
خود را پیدا کند. متاسفانه در ساختارهای 
بانکی و پولی، دستکاری اتفاق افتاده است 
که تنها دستاورد آن، نابودی نظام اقتصادی 

کشور است.

مداخله گری در عرضه و تقاضای 
تسهیالت بانکی

محمدحسین روشنک اظهار می کند: 
هنگامی که در ساختار عرضه و تقاضای 
تسهیالت و پس انداز بانکی مداخله گری 
اتفاق افتاد، مبنای ابطال اقتصاد کشور بنا 
شد. افرادی که تسهیالت باال و میلیاردی 
از بانک ها دریافت کرده و کاالیی خریداری 
می کنند و بعد از مدتی به دلیل افزایش 

قیمت ها و حتی درصورت بازپرداخت وام 
خود که اکثرا هم پرداخت نمی کنند، باز سود 
باالیی نصیبشان می شود و مجددا همین 
پول را به تهیه کاالیی اختصاص و سبب 
گرانی آن می شوند. درصورتیکه اگر عرضه و 
تقاضا در رابطه با تسهیالت و سود بانکی، از 
تعادل خارج نمی شد و پول های خرد مردم 
در بانک ها جمع آوری و به عنوان تسهیالت 
با نرخ قابل قبول در اختیار تولیدکنندگان 
قرار می گرفت، سودی هم که به مردم  
پرداخت می شد، صرف خرید همین اقالم 

شده و سطح تولید کشور، رشد می کرد.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی 
با ارائه یک شیوه اصالحی اقتصاد کشور 
عنوان می کند: اگر به بانک مرکزی اجازه 
دهند جلوی رانت های سنگین تسهیالت 
بانکی که عامل اصلی تورم و فساد است را 
بگیرد، بیشتر مشکالت اقتصادی کشور 

برطرف می شود.

تغییر روش در نظام بانکی
وی در تشریح مدل پیشنهادی خود با بیان 
اینکه ساالنه چند صد هزار میلیار تومان 
رانت تفاوت افت ارزش پول ملی به جیب 
تسهیالت بگیران بانکی که هیچ مزیتی 
برای اقتصاد کشور و جهش تولید ندارند 
می رود، تصریح می کند: فقط کافی است 
بانک مرکزی اعالم کند به پس انداز های 
بانکی فقط ۴درصد سود به اضافه افت ارزش 
پول ملی در سال پرداخت و در مقابل نیز از 

تسهیالت بگیران 6 درصد سود به اضافه 
افت ارزش پول دریافت شود.

روشنک تعیین دستوری نرخ سود بانکی 
پس انداز ها و تسهیالت را عامل وضعیت 
امروز نرخ دالر، سکه، بورس، ملک، خودرو، 
نزول خواری و درنهایت فساد گسترد می داند 
و می افزاید: سال هاست کارشناسان امر 
می گویند راه حل جلوگیری از تورم در 
تمام حوزه ها فقط و فقط در تنظیم نظام 
پولی کشور نهفته است، زیرا گران شدن 
قیمت سهام، طال، ارز و ملک برای حفظ 
ارزش ثروت اتفاق می افتد. اگر بانک مرکزی 
نظام پولی کشور و سوددهی و سودگیری 
در بانک ها را بگونه ای اصالح کند که مردم از 
حفظ ارزش نقدینگی و دارایی خود مطمئن 
شوند، ارزها، سکه ها و خودرو ها به بازار 
سرازیر می شوند و به این ترتیب مسایل 
مربوط به بورس، مسکن، تورم و تولید 
برطرف و برنامه ریزی ها محقق می شود.

به گفته وی، همین حاال میلیارد ها دالر و 
هزاران میلیون سکه در داخل بالشت ها و 
گاو صندوق های مردم نگهداری می شود و 
نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت بورس و 
بازار مسکن و خودرو و... سرازیر شده و همه 
این ها به دلیل حفظ دارایی صورت می گیرد. 
نظام اقتصادی کشور مجبور است جلوی 
وضعیت فعلی نظام پولی کشور را بگیرد 
و در این صورت به فوریت تورم کنترل و 
عرضه دالر، سکه، سهام، ملک و خودرو 

به بازار فراوان خواهد شد.

پول های سرگردان
این فعال اقتصادی اضافه می کند: در این 
چند روز سطح پولی کشور تغییری نکرده 
است و تنها به علت هجوم پول های اضافی 
که از جایگاه مصرف خود بی اطالعند به 
سمت بازارهای مختلف، گرانی اتفاق افتاده 
است. مجموعه پول های مازاد بر مصرف، در 
اختیار افراد گسترده جامعه قرار نگرفته زیرا 
در این صورت، بخشی از این پول ها پس انداز 
و بخشی هم در جهت خریداری اقالم تولید 
کشور استفاده می شد که به تناسب خود، 
سبب افزایش رونق تولید نیز می شود، اما 
این پول ها در جایگاه خود قرار نداشته و 
هر جا که فضای آن فراهم شود به همان 

سمت هجوم می برد.
در ادامه، به بررسی موضوع از نگاه یک 

کارشناس مسایل اقتصادی پرداختیم.
ادریس صالحی، علت هجوم سرمایه گذاری 
در بورس را گرانی و تورم شدید می داند 
و می گوید: مردم، توان خرید کاالهای 
سرمایه ای گران همانند خودرو ومسکن 
را نداشــته و طبیعتا به سمت کاالهای 
سرمایه ای ارزان تر مثل دالر و سکه رفته 
و در نتیجه، افزایش تقاضا و کمبود عرضه 

در این بازارها اتفاق می افتد.

سهام دارادوم، تلنگر فروپاشی بورس
وی با اشاره به اینکه سیاستگذاران پولی 
کشور برای جذب سرمایه های خرد، در 
دو ماه پایانی سال 98، بازار سرمایه را فعال 
کردند، اظهار می کند: شرایط به وجود آمده 
به واسطه اپیدمی کرونا، این بازار را داغ تر کرد 
و در قدم اول، این سیاست موفقیت آمیز عمل 
کرد چراکه حجم نقدینگی موجود در بازار 
کنترل شد اما متاسفانه به درستی مدیریت 
نشد و سودخواهی و سوداگری بیش ار حد 
اجزای 700 شرکت ارایه شده در بورس، 
سبب حرکت لجام گسیخته ارزش این 
شرکت ها و اصطالحا ایجاد حباب شد که 
در دراز مدت قابل مدیریت بود اما افزایش 
نرخ دالر تا رقمی بی سابقه در تاریخ اقتصاد 
ایران، به اعتماد مردم به بازار سرمایه، خدشه 
وارد کرد که با یک تلنگر فرو می ریخت و این 
تلنگر، سهم دارادوم بود. سیاست گذار برای 
جذب سرمایه ها به سمت دارادوم، ارزش 
سهام را پایین آورد؛ سرمایه ها از بورس 
خارج شد اما به سمت دارادوم نرفت و به 
اجتماع وارد و به سمت دالر سرازیر شد و 

سهم دارادوم خریداری نشد.

سقوط بورس علت تورم یا تورم دلیل سقوط بورس

معامله بورس با گرانی 
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