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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال هجدهم    پنجشنبه 2۶  فروردین 1400     شماره ۸۶7

شهردار مشهد گفت: یکی از اتفاقات جذابی که در نوروز 
1400 در شهر رقم خورد، اجرایی شدن طرح »کوچه های 
رنگی« بود؛ اتفاق ویژه ای که زمانی اهمیت آن بیشتر جلوه 
کرد که مشارکت اهالی هر محله را به همراه داشت و به عنوان 
اولین تجربه، بازخوردهای خیلی مثبتی داشت و امیدوارم 

بتوانیم این طرح را در ادامه نیز دنبال کنیم.
محمدرضا کالئی در پست اینستاگرامی خود نوشت؛یکی 
از اتفاقات جذابی که در نوروز 1400 در شهر رقم خورد، 
اجرایی شدن طرح »کوچه های رنگی« بود؛ اتفاق ویژه 
ای که زمانی اهمیت آن بیشتر جلوه کرد که مشارکت 
اهالی هر محله را به همراه داشت و به عنوان اولین تجربه، 
بازخوردهای خیلی مثبتی داشت و امیدوارم بتوانیم این 

طرح را در ادامه نیز دنبال کنیم.
در این پویش مردمی که واقعا حس و حال خوبی را در 
ایام نوروز با همراهی شورای اجتماعی محالت، تشکل ها 
 و گروه های فعال اجتماعی محالت ایجــاد کرده بود،

 37 محله مشهد رنگ آمیزی شدند و می دانم احتماال برخی 
شهروندان اعالم می کنند که این اتفاق برای مناطق برخوردار 

انجام شده است اما انصافا تالش کردیم تا توازن را در سرتاسر 
شهر رعایت کنیم و در سطح مناطق سیزده گانه این کار 
انجام شده و اگر نگاهی به تصاویر داشته باشید، مشخص 
می شود که مناطق مختلف شهر در نوروز رنگ و لعاب 

تازه ای به خود گرفته و زیبا شده است.
پویش کوچه های رنگی هرچند یک اقدام و پروژه بزرگ 
مقیاسی حساب نمی شود اما در روحیه و شور و شوق 
زندگی اهالی محله موثر است. به همان میزان که من از 
اجرایی شدن این پروژه و به قول معروف سونامی رنگ ها 
در شهر خوشحال هستم، امیدوارم اهالی هر محله و 
همشهریان نیز حال خوشی پیداکرده باشند و البته 
این حس کنار هم بودن و باهم بودن در پویش حسابی 

جلوه کرده است.
از همکاران خود در سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشهد که پایه گذار این پویش بودند و همه بزرگوارانی که 
به صورت افتخاری پای کار آمدند بی نهایت ممنون هستم 
و مجدد تکرار می کنم که امیدوارم این طرح و اقدامات که 

کلی حال خوب در آن نهفته است را بتوانیم ادامه دهیم.

شهردار مشهد مطرح کرد

رقص بهار در»کوچه های رنگی«مشهد
سرمقاله

ضرورت رفع موانع برای رشد تولید

سال 1400 نیز به مانند سال های گذشته با مضمون اقتصادی نام 
گذاری شد که نشــان از اهمیت و اولویت آن در کشور است. وجود 
محدودیت های ناشی از کرونا هزینه های اقتصادی و اجتماعی بسیاری 
را به کشور تحمیل کرده است و در اغلب حوزه ها مانع از رشد شده اما تا 
زمانی که تولید در کشور رونق نگیرد وضعیت عمومی معیشت برای 

اقشار مختلف مطلوب نخواهد شد.
نشانگرهای مختلف اقتصادی مثل اشتغال و دستمزد به طور مستقیم 
با تولید مرتبط هستند و با بهبود وضعیت تولید آن ها هم ارتقا پیدا 
می کنند. با افزایش تولید و گردش سرمایه از رکود خارج شده و رونق 
در بازارهای مختلف ایجاد می شود اما موانعی برای رشد تولید در کشور 

وجود دارد که رفع این موانع ضروری است.
 افزایش مداوم قیمت ها از مهم ترین موانع رونق تولید در کشور است. 
تورم یا افزایش مدام قیمت ها مانع از شکل گیری صحیح مکانیزم های 
اقتصادی می شود. افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی 
را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست. تغییر مدام 
نرخ ارز و شــدت اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور نیز باید اصالح شود 
چراکه تولیدکننده نمی داند آیا کاالیی را که امروز فروخته است فردا 
با چه قیمتی می تواند تولید کند.طبیعی است که در اقتصادی که 
تورم وجود داشته باشد سرمایه ها به سمت تولید حرکت نمی کند، 
در این شرایط هر بازاری سود بیشتری به سرمایه گذار بدهد، مد نظر 
قرار می گیرد. هر دوره ممکن است بازار سفته بازی یک کاال داغ شود 
روزی بازار خودرو و روزی دیگر بازار ارز اما این بازارها نامولد هستند 
و صرفا جهت کسب سود آن ها وارد می شوند و با کاهش موجودی 
باعث آشفتگی می شوند.اما عدم سهولت راه اندازی کسب وکار به عنوان 
نقطه شروع هر فعالیتی، یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. 
تمامی قوانین موجود کشور باید در جهت اولویت قرار گرفتن تولید 
کاال و خدمات مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی 
وضع شود که ارزش ها را بسمت تشویق مردم به تولید گرایی و مولّد 
واقع شدن هدایت نماید. وجود نزدیک به ۲۵00 مجوز کسب و کار 
در کشور نشان از تمهیدات قانونی سنگین و زمان بر و پیچیده برای 

تولید است که آن را به تعویق می اندازد.
از طرفی جهت دهی اقتصاد کشور با سیاست های پولی و مالی مشخص 
می شود. دو رکن اصلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با زیربخش های 
بانک های تجاری، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس بازیگران 
اصلی این صحنه هستند. اصالح قواعد و ریل گذاری صحیح جهت 
افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به نقش این ارکان امکان پذیر 
نیست. سال هاست تامین اعتبار از سیستم بانکی و یا بازار سرمایه در 
کنار ثبات قیمتی بازارها از دغدغه های مهم تولید کنندگان می باشد 

و انتظار می رود امسال نیز از این مهم استثنا نباشد.
 قوانین و قواعد بانکی در حال حاضر بیشتر نفع غیرمولدها را در بردارد، 
افراد با استفاده از منابع بانکی با هدف کسب سود بیشتر داللی می کنند 
و دست به خرید ملک و طال و سکه می زنند در حالی که اگر تورم مهار 
شده و قوانین بازنگری شود، خود به خود جهت گیری به نفع تولید تغییر 
خواهد کرد. رشد حجم پول که به عنوان عامل اصلی تورم شناخته 
شده است در هشت سال اخیر بیش از ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده. 
این افسار گسیختگی در افزایش نقدینگی نه تنها باعث کاهش ارزش 
ریال و تورم می شود بلکه بازارهای نامولد سوداگران را فعال می کند.

*عليپاکبازخسروشاهي*عليپاکبازخسروشاهي

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

  مدیر هنری: حامد همایونی
  د   فترتهران: پاسد   اران، بوستان۸، پالک 120، طبقه 2  واحد   7   

 تلفن: ۶- 227۶0۸95)021(
  د   فترمشهد   : احمد   آباد   ، خیابان قائم، قائم 14، پالک 4۶ 

  تلفن: ۸437711 3)051(
  نمابر: ۸444020 3)051(  -   پیامک: 300079۸1 

  کد پستی: 91۸3۸93319
nakhost@yahoo.com  -  Info@nakhostnews.ir :ایمیل  

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

استاندار خراسان رضوی خطاب به فعاالن 
اقتصادی و صنعت استان گفت: افرادی که 
»ترمز توسعه« استان هستند را شناسایی 

و معرفی کنید.
محمدصادق معتمدیان در مالقات با اعضای 
انجمن های صنایع همگن  خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان که در محل دفتر 

استاندار برگزار شد، اظهار کرد: دبیرخانه 
کمیته »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
در استانداری خراسان رضوی ایجاد شده 
است که در آن مشکالت واحدهای تولیدی 
احصاء و در دو بخش مورد بررسی قرار 

می گیرد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مشکالتی 
که نیاز به اصالح قانون و مصوبه دارند، در 
این کمیته منعکس می شوند و مشکالتی 
که قابل حل می باشند را مرتفع می نماییم.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی یکی 
از پیشران هایش بخش معدن است، افزود: 
کار کردن در بخش معدن کار و فعالیت 
بسیار زیادی را می طلبد. در این راستا 
عمده ترین موانع استان مربوط به منابع 
طبیعی و محیط زیست است که با حل آن ها 
می توانیم شاهد جهش در تولید باشیم.

جهت اطالع!

 کالهبرداری
 در بازار قطعات اتومیبل!

از دشمنان شکایت برند به دوست
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟

حاکمان هر کشوری حافظان امنیت جان و مال 
و آبروی باشندگان آن سرزمین اند.

و اگر ظلمی به مردم روا شود حاکمان، که امروز 
آنها را به دولت و دولتمرد می شناسیم مسوولیت 
دیوانی، حقوقی و اخالقی دارند... مدتهاست که 
بازار کسب و کار و تولید به آشفته بازار تبدیل 
شده و جماعت »بازاری« هر بالیی که بتوانند 
بر سر مردم می آورند و مردم بی دفاع و معطل 
چشم به آســمان دوخته اند که مصداق این 

بیت شعر است:
حکومت به دست کسانی خطاست
که دستان مردم به سوی خداست

سالیان متمادی است که صنعت بیمار اتومبیل 
سازی مورد شکایت و گله ملت است و رسانه های 
اجتماعی و مطبوعات مکرر در خصوص جوالن 
مافیای اتومبیل گفته و نوشته و می نویسند 
اما دریغ از یک تحول کوچک و تالش برای 

راستی آزمایی...
چند سالی است موضوع »تحریم« بهانه جدیدی 
برای یکی از بزرگترین کالهبرداری قرن در 
کشورمان شده و هر سال هزاران میلیارد تومان پول 
 و سرمایه ملی هزینه خرید یکبار مصرف تولیدات

 بی مصرف چینی و داخلی می شود و آنچنان 
در آمد سرشار این تقلب و کالهبرداری دست 
اندرکاران فاسد را سر مست کرده که بر هیچ 
اصول قانونی و اخالقی گردن نمی نهند، معلوم 
نیست وزارت صنعت و تجارت یا تشکیالت 
عریض طویل »استاندارد« چه می کنند و در 
قبال تامین امنیت اقتصادی و سالمت جامعه 

چه نقشی دارند؟
مردم خوب سرزمین ما که در پیچ های خطرناک 
و حساس، دولت ها و انقالب را یاری داده اند 
هیچ گاه نتوانسته اند مطالبات به حق خود را 
آن گونه که شایسته است دریافت کنند و حداقل 
تقاضایشان در پیچ و خم باند بازی و سیاست بازی 
 اصحاب قدرت گم شده است  و این خوب نیست، 
چرا که ناامیدی در مردم آفت استقالل و آرامش 

کشور است.
سوال این است در قبال ضرورت حفظ اعتبار 
انقالب شکوهمند اسالمی ملت ایران چه 
کسانی و یا چه گروه ها و جریان هایی مهم 
ترند که این چنین سهل و ارزان باورهای 
عمیق و محترم مردم ما را به غارت می برند و 
»ویروس ناامیدی« را در مردم تزریق می کنند. 
براستی اینان چه کسانی هستند؟! فراتر از 
قانون؟ فراتر از ارزش امنیت و استقالل؟ فراتر 

از نام ایران؟ این خوب نیست...!
نفوذ جدی است و دشمن بیخ گوش ماست و 
اسحله اش احتکار، گران فروشی و تقلب در کیفیت 
تولیدات و اجناس و ایجاد بی اعتمادی در ملت.

نایب رییس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به اقدامات 
انجام شده طی سه سال گذشته گفت: معتقدیم شورای 
شهر پنجم و مدیریت شهری مشهد باوجود همه تنگناهای 
مالی و مشکالت اقتصادی خوب عمل کرد؛ لذا باید همگان 

در راستای رفع مشکالت همراهی داشته باشند.
حمیدرضا موحدی زاده در ابتدای یک صد و بیست و ششمین 
جلسه علنی شورای شهر، افزود: شورای پنجم شهر مشهد 
و مدیریت شهری برآمده از آن در کنار موفقیت در حوزه 
عمرانی در گفتمان های فرهنگی نیز موفق عمل کرده است 
زیرا تا پیش از فعالیت شورای پنجم فضا تک ساحتی بود 

اما اکنون می بینیم فضا بازشده  است.
وی با اشاره به اینکه برخی در حالی می خواهند بین شهردار و 
شورای شهر تفکیک بگذارند اظهار کرد: شهردار مشهد انتخاب 
اعضای شورای این شهر است و در این میان اختالف نظر 
امری طبیعی است، درمجموع درکنار انتقادهای خود، 
شهردار مشهد را قبول داریم و می کوشیم شرایط خوبی 

را برای شهروندان مشهدی رقم بزنیم.
نایب رییس شورای شهر مشهد در ادامه با اشاره به انتخابات 
پیش رو تصریح کرد: ایجاد قدرت مشروع از طریق تخریب 
و اتهام زنی به دیگران ناممکن است، لذا داوطلبان نامزدی 
رقابت های انتخاباتی پیشرو شورای شهر باید رقابت سازنده 

داشته باشند.
موحدی زاده خاطرنشــان کرد: نفی عملکرد پنجمین 
دوره شورای شهر کاری غیراخالقی است، زیرا اصولگرا 
و اصالح طلب هم اینک اعتراف دارند که مدیریت شهری 
مشهد در این دوره در عرصه عمران و توسعه شهر به خوبی 

ظاهرشده  است.
وی گفت: شورای پنجم شهر مشهد به ایستگاه پایانی 
رسیده اما تجربیات و نقاط ضعف خود را برای آیندگان 

منتشر خواهد کرد.
نایب رییس شورای شهر مشــهد در ادامه با اشاره به 
اوج گیری دوباره شیوع ویروس کرونا در کشور و شهر 
مشهد، اضافه کرد: سال گذشته عموم مردم همراهی 
خوبی در رعایت پروتکل های پیشگیرانه بهداشتی و 
اجرای محدودیت ها داشــتند درحالی که اکنون این 

همراهی کاهش پیداکرده است.
موحدی زاده گفت: در حال حاضر تعداد روزانه فوت ناشی 
از کرونا به ۲۵0 نفر رسیده و طبق نظر برخی از کارشناسان 
ممکن است این میزان به ۵00 نفر هم برسد لذا دولت باید 

به هر طریقی از جان شهروندان محافظت کند.
وی افزود: شورای شهر و مدیریت شهری مشهد همانند 
سال گذشته با همه قوا آمادگی مبارزه با این ویروس را دارد. 

نایب رییس شورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد

عملکرد خوب شهرداری با وجود مشکالت اقتصادی

استاندار خواستار شد
شناسایی »ترمز توسعه« در خراسان رضوی

رضانهاوندیفررضانهاوندیفر
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آمار و ارقام حاکی از این است که علت 
شیوع کرونای انگلیسی در حال حاضر 

دورهمی ها است.
عظیمی نژاد، رییس دانشکده علوم پزشکی 
گفت: روزهای خوبی را در پایان ســال 
٩٩ داشتیم و امید داشتیم با جلوگیری 
از سفرهای نوروزی آن روزهای خوب 
ادامه پیدا کند. نیشــابور 17 روز بدون 
فوتی داشت اما اکنون روزی یکی دوتا 

فوتی داریم.
وی بیان کرد: بستری های ما تقریبا به 
دو برابر افزایش یافته؛ مراجعین سرپایی 
ما افزایش پیدا کرده؛ مراکز نمونه گیری، 
نیروی انسانی، کیت نمونه گیری هم باید 
افزایش پیدا کند. دستگاه های گران قیمت 
نمونه گیری )PCR(، به دلیل فشاری که 
روی دستگاه هست، پاسخگوی حجم 

باالی مراجعین نیست.
عظیمی نژاد خاطرنشان کرد: طرح شهید 
سلیمانی به دستور دکتر نمکی برای پیدا 
کردن موارد مشکوک  برای غربالگری 
گروه های در معرض خطر ادامه دارد. در 
زمانی که می شد با وجود باز بودن اصناف 
موارد بهداشتی رعایت شود، غفلت کردیم. 
اگر دستورالعمل ها رعایت می شد به سمت 

شرایط قرمز نمی رفتیم.
پورکاویان رییس اداره صمت شهرستان 
نیز با اشاره به تناقض در رفتار مردم گفت: 
در فیلمی که بلندگوی اداره صمت در 

حال تذکر به مردم است، عده ای در حال 
بازگشت از مناطق ییالقی شهرستان 
هستند.وضعیت قرمز حاصل باز بودن 
اصناف نیست، بلکه بخاطر دورهمی های 

مردم در ایام عید است.
سرهنگ نیک یاد فرمانده سپاه پاسداران 
شهرستان نیشابور هم در حمایت از اصناف 
گفت: اصناف ما در همه دوران ها پشتیبان 
ما بوده اند. در حالی که ما معتقدیم کانون 
شیوع کرونا جای دیگری است اصناف را 
متهم می کنیم. بازار دام، پارک ارغوان و... 
پر از جمعیت است. با تعطیلی یک واحد 
صنفی یا این واحد پنهانی کار می کند یا 
به شکلی نارضایتی ایجاد می شود. بهتر 
است از مناطقی مراقبت شود که مرکز 

اصلی شیوع ویروس است.
فرمانده نیروی انتظامی نیشابور خطاب 

به رییس دانشکده علوم پزشکی گفت: 
سرویس های کارخانه ها روزانه به تعداد 
زیادی کارگر خدمات رسانی می کنند، 
همین تعداد و بیشتر در کارخانه هم کار 
می کنند. شلوغی و تجمع مردم در ساعت های 
پایانی محدودیت تردد هم اجتناب ناپذیر 
است. مردم باور ندارند که ویروس کرونای 
انگلیسی کشنده تر از قبل شده است، در 

نتیجه کمتر توجه می کنند.
عصمت تقی آبادی معاون دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور هم اظهار داشت: بازدید 
و گشت های مشترک بطور مرتب انجام 
شده است. تاالرها و رستوران ها هم جز 

دورهمی ها بحساب می آیند.
قامتی، فرماندار نیشابور در پاسخ به مسوول 
ستاد بحران شــهرداری که مدعی شد 
شهرداری آماده همکاری برای اعمال 

محدودیت ها در فضاهای ســبز است، 
گفت: پارک ها مشمول قوانین و مقررات 
هستند. طبق دستورالعمل های بهداشتی، 
شهرداری موظف است جلوی تجمع مردم 
در پارک ها را بگیرد، هم در شرایط قرمز و 

حتی نارنجی، به هر طریق ممکن.
عظیمی نژاد رییس علوم پزشکی نیشابور 
در پاسخ گفت: ما نیاز به قوانین بازدارنده 
داریم. مردم در بــازه زمانی که جریمه 
می شوند تردد ندارند. دورهمی ها، سفرها 

و صف ها مراکز شیوع هستند.
حجت االسالم یعقوبی امام جمعه شهرستان 
نیشابور بیان کرد: غیر از اطالع رسانی به 
مردم، باید فرهنگ سازی هم بشود. مردم 
تعارض هایی را دستورات ستاد کرونا می بینند 
که این فرهنگ سازی را خراب می کند.

علیرضا قامتی فرماندار شهرستان نیشابور 
اظهار داشت: مخاطرات اجتماعی را به 
شکل اجتماعی باید حل کرد. فرهنگ 
جلوگیری از گسترش ویروس را باید در 
میان مردم بسط داد. ما بنای بستن هیچ 
مکانی را نداریم اما ایجاد محدودیت ها 
به دلیل تجمعات است. هر مجموعه ای 
که مسوولیت برگزاری مراسم با رعایت 
دستورالعمل ها را می دهد، مانعی ندارد. 
آمار بستری ها و فوتی های شهرستان قطعا 
رو به افزایش است. هرکس هر پیشنهاد 
سازنده ای دارد ارایه کند. وقتی بازار تعطیل 

باشد مردم وارد خیابان ها نمی شوند.

محمد حسین روشنک:برای اجتناب از 
مرگ زود هنگام انســان ها، حتی اگر خود 

مقصر باشند باز هم باید تالش شود. 
مدتی است که موضوع شهادت مظلومانه 
بزرگ مردان مقاومت، بوسیله آمریکای ترامپی 
و همچنین شهادت جمعی بی گناه در هواپیما 
و مراسم تشییع سرباز بزرگ وطن، مالک اشتر 
دوران و رستم واقعی شاهنامه، سردار شهید 
سلیمانی ناشی از همان اقدام ناجوانمردانه و 
مرگ جمعی در حرکت کور مقابله با گرانی 
بنزین و عدم کنترل ویروس کرونا مطرح است. 
در این تردیدی نیست که چه آن شهادت ها از 
نوع بزرگ مردان مقاومت که افتخار هر ایرانی 
است، باشد و چه از دست رفتن شهادت گونه 
و زود هنگام و حتی مرگ هایی که اجتناب 

پذیر بوده، خسارت است. اما آیا رفتار افراد و 
رسانه های خارجی و داخلی که فقط به دو نوع، 
یعنی از دست رفتن شهادت گونه در هواپیما و 
مرگ در تجمع غیر قانونی بنزینی می پردازند 
ولی به شهادت مردان مقاومت و تشییع جنازه 
و از همه مهم تر هزاران نفری که در جریان 
عدم مقابله جدی با کرونا شهید و یا کشته 
شده و می شوند، توجه ندارند، جای تعجب 
ندارد؟واقعا آیا مرگ زود هنگام انسان هایی 
که در چنگال ویروس کرونا که قابل کنترل 
توسط مسوولین مربوطه تحت عنوان ستادها  
بوده، شهید و یا کشته شده اند خسارت نیست 

که به آن توجه نمی شود؟ 
چرا نماینده تبریز که به مرگ جمعی بی گناه 
و یا مقصر که در جریان اعتراض و بلوای گرانی 

بنزین شهید و یا کشته شده اند می پردازد، به 
صدها و هزاران نفری که به دلیل تصمیمات 
و مدیریت های غلط در مقابله با کرونا و عدم 
کنترل سفرهای  نوروزی شهید و کشته شده 

و خواهند شد نمی پردازد؟ 
آیا جان های که زودهنگام از دست رفته و 

خواهند رفت، ارزش نداشته و ندارد؟
آیا کشتارهای کرونایی قابل کنترل نبوده 

و نیست؟ 
اگر قابل کنترل بوده که واقعا بوده و کنترل 

نشده، کدام مسوول مقصر است؟
اگر مقصر وجود دارد که دارد ، چرا هیچ کس 
اعتراض نمی کنــد و هیچ کس محاکمه و 

استیضاح نمی شود؟ 
واقعا جان انسان هایی که با ویروس منحوس 

کرونا کشته می شوند بی ارزش است؟
آیا تحقق تفکر تیم مقابل تیم مدیریت فعلی 
وزارت بهداشت و درمان و شخص دکتر نمکی، 
مانند دکتر ملک زاده که همان ابتدا می گفت 
باید هفتاد درصد مردم به ویروس مبتال شوند 
تا کرونا تمام شود، در برنامه ستاد ملی کرونا 

قرار داشته و دارد؟ 
مردم ایران اسالمی که قدردان تالش  ایثارگرانه 
کادر درمان و تیم مدیریت وزارت بهداشت و 
درمان و شخص دکتر نمکی بوده و هستند، 
انتظار دارند اجازه داده شود این تیم ماموریت 

سالمت جامعه را انجام دهند. 
وظیفه اداره اقتصادی کشور برعهده دیگران 
است که باید بدون فدا کردن جان انسان ها با 

کرونا انجام دهند.

رییس اتحادیه شیرینی فروشان مشهد 
گفت: افزایش دستمزد نیروی کار و افزایش 
قیمت اقالمی همچون روغن و نشاسته 
باعث افزایش 70 درصدی قیمت زولبیا 
و بامیه در ماه رمضان امسال شده است.

محمد فرزانه در ارتباط با قیمت اقالم 
ماه مبارک رمضان اظهــار کرد: طبق 
سنوات گذشته از 1۵روز پیش از آغاز 
ماه مبارک رمضــان، در اتحادیه بازار 
را رصد و آنالیز می کنیم و قیمت های 
پیشنهادی خود را به اتاق اصناف و سازمان 
صمت جهت پیگیری و مطرح  شدن در 
کمیسیون های نرخ گذاری و نظارت ارسال 
می کنیم، تاکنون نامه ای در پاسخ به نامه 

نرخ های پیشنهادی زولبیا و بامیه و نان 
شیرمال ارسال نشده  و قیمت در هاله ای 

از ابهام است.
وی با اشاره  به اینکه نسبت به سال گذشته 
روغن مایع افزایش قیمت چشم گیری 
داشته یا مثال امسال نشاسته کیلویی 14 
هزار تومان خریداری می شود در حالی که 
سال گذشته کیلویی ۶ هزار تومان بوده، 
ادامه داد: همچنین در خصوص بحث 
انرژی به تازگی خبری منتشر شده که 
با 7 درصد گرانی مواجه خواهیم  بود و از 

همه مهم تر، دستمزد نیروهای کار بیش 
از 40 درصد گران  شده  است.

رییس اتحادیه شیرینی فروشان مشهد 
ادامه داد: تمامی این موارد باعث می شود 
تا در ماه مبارک رمضان  اقالمی مانند 
زولبیا تا حداقل 70 درصد افزایش قیمت 
داشته  باشیم. در حال حاضر قیمت هر 
کیلو زولبیا را 4۸ هزار تومان را درخواست 
 کرده ایم در حالی که در سال گذشته 
قیمت هرکیلو زولبیــا ۲۵ هزار تومان 

بوده  است.

وی افزود: روغن دولتی مانند یک لیتر 
بنزین دولتی شده است. از اسفندماه سال 
٩٩ به ما ۲0 تن روغن مایع داده اند؛ در 
حالی که ۸00 واحد قنادی در سطح  شهر  
فعالیت  می کنند که به هر واحد تنها دو 
حلب روغن داده شده که به هیچ عنوان 

برای واحدهای صنف ما کافی نیست.

 دورهمی ها عامل ۶۸ درصد ابتالهای جدید است

سونامی دورهمی ها در وضعیت قرمز

خسارت مرگ زود هنگام به خاطر کرونا

کام تلخ مردم از قیمت  زولبیا و بامیه

 دل تان برای
 غربت امام زمان نمی سوزد؟

قرار بود سیاست مان دینی شود. در سیاست دینی هم حدود 
حفظ می شود و هم مرز های اخالقی محترم شمرده می شود. 
آنجا که به این ظرایف توجه شود کسی، قیصریه را فدای یک 
دستمال نمی کند. واقعا هم مقیاس همین قیصریه و دستمال 
است وقتی برخی ارزش ها را به میدان می آورند تا به صندلی 
قدرت برسند. آن هم ارزش های باالبلندی که ایمان مردم بدان 
گره خورده است. عقال قابل پذیرش نیست که افراد بخواهند برای 
انتخاباتی که همه نامزد هایش، صاحب صالحیت های تایید 
شده هستند، پای امام زمان و مکتب انتظار و دولت ظهور را به 
میدان بکشند. آنچه عقل کمال یافته بدان حکم کند، امضای 
شرع را هم پای خود خواهد داشت که  به عنوان قاعده فقهی 
می خوانیم؛ کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع. باید با عقل 
متشرعانه با مســائل مواجهه کرد نه این که برای رسیدن به 
هدف، همه وسایل را به خدمت گرفت و به توجیه هم پرداخت. 
پیش از این هم این شیوه را به انجام رساندیم و نتیجه اش را هم 
عیان دیدیم که جز شرمندگی نیافزود اما انگار عبرت نگرفتند 
بعضی ها که باز در آستانه انتخابات، سخنانی چنان می گویند. 
یاد مان نرفته است قصه بافی های آنچنانی در انتخابات 13۸4. 
یادمان نرفته ماجرای خواب فالن شهروند خوزستانی و اعای 
بزرگ و غیرقابل اندازه گیری فالن فرد محترم در باره این که 
»ذات مقدس امام زمان دارند برای موفقیت.... دعا می کنند« 
بعد هم کســی از این بزرگوار نپرسید که امام زمان مگر عالم 
به کون و مکان نیستند؟ چطور برای موفقیت کسی دعا می 
کنند که چند صباحی دیگر او را مسحور و منحرف خواندید و 
نه از ساحت امام زمان و نه از مردم برای آشفتگی ذهن شان، 
عذر نخواستید؟ یادمان نرفته که آن بزرگ دیگری، مادر مرده 
راننده تاکسی را به خوابش آورد تا به فالنی رای دهد و دیگر 
بزرگواری، از الهام خدا در کالم او گفت در خطبه نماز جمعه 
که بخشی از نماز است! آن سخنان و الهام خوانی ها و معجزه 
پنداری ها را شنیدیم و نتایج اش را هم دیدیم و سرانجامش 
را هم همه می دانیم. آنچه را نمی دانیم این است که بازبا چه 
رویی هم اندیشان همان حضرات تمام قد به میدان آمده و نه 
از دعای امام که از گره خوردن مسئله ظهور حضرت صاحب 
با نتیجه انتخابات ایران سخن به میان می آورند؟! به این فکر 
نمی کنند که انتظار و ظهور، یک مسئله دینی و جهانی است. 
قرار است عالم و آدم با آن به سرانجام برسند و تاریخ بهترین 
فصل خود را تجربه کند. آیا گره زدن آن به نتیجه انتخابات، 
کوچک سازی این مفهوم بزرگ نیست؟ آیا این کوچک سازی 
خود نمی تواند مصداق کفران نعمت بزرگ مهدویت باشد؟ به 
چه فکر می کنند حضرات که چنین بی پروا هرچه را به زبان 
شان می رسد بیان می کنند؟ اگر به حساب و کتاب امروز و 
فردا توجه نداریم حواس تان باشد به فضای رسانه های مجازی 
که همه چیز را رصد می کنند. اگر چشم هاتان، حضور رقیب 
وعتید را نمی تواند فهمید، فضای مجازی را که می توانید رسد 
کنید و بازخورد حرف ها تان را ببینید تا دریابید این گفته ها چه 
بر سر اعتقاد مردم می آورد. به این هم توجه داشته باشید که 
کسی از آمریکا و اسرائیل کاندیدا نمی آورد، اینجا ایران است. 
جمهوری اسالمی ایران.  هرکه تا کنون رئیس جمهور شده، 
قبل از آنکه مردم به او رای دهند، شورای محترم نگهبان او را 
تایید کرده است آن هم با حضور ۶ مجتهد عادل و ۶ حقوقدان 
فاضل. اگر ما به گواهی و تایید اینان اعتماد نکنیم پس به چه 

کسی باید اعتماد کنیم؟ 
لطفا مراقب سخنان تان باشید. این گفته ها شما را به مقصد و 
مقصود نمی رساند اما مردم را از مقصد انتظار و مقصود ظهور دور 
می کند. گناه این را به ذمه می گیرید آیا؟ باور بفرمایید با این 
روش به کعبه راه نخواهید برد که این ره به ترکستان می رسد.

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی
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از هفته گذشته و در پی اعتراضاتی در خاک 
افغانستان توسط کامیون داران حادثه 
دیده افغانســتانی در اسالم قلعه، طبق 
اعالم سخنگوی گمرک کشور از امروز 
به دلیل مسدود شدن محور مواصالتی 
گمرک اسالم قلعه به هرات، تجار باید از 
ارسال محموله به این مرز خودداری کنند. 
سرکنسول جمهوری اسالمی ایران نیز در 
این باره با تایید خبر اعتراضات در کشور 
افغانستان از معطلی 4 هزار کامیون در 

اسالم قلعه خبر داد.
براساس اظهارات  رانندگان  کامیون های 
ترانزیتی ، تعدادی از راننده های معترض 
افغانستانی جاده ترانزیت اسالم قلعه به 
هرات را مسدود کردند ودر پی این اتفاق 
ترانزیت کاال از مرز دوغارون به افغانستان 

با چالش مواجه شده است.
مدیرکل گمرک دوغارون در این باره با بیان 
این که این مرز هم اکنون مسدود است، افزود: 
طی نامه رسمی به کلیه گمرکات اجرایی 
کشور اعالم شده  تا اطالع ثانوی از بارگیری 

کاال به سمت دوغارون خودداری کنند.

اعتراض برای دریافت خسارت 
محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری 
اسالمی ایران در هرات با ارائه توضیحاتی 
در این باره بیان کرد: بعد از حادثه آتش 
سوزی در گمرک اسالم قلعه که تعداد 
زیادی از کامیون داران افغانستانی در این 
حادثه آسیب اقتصادی دیدند و پس از ارائه 
گزارش علل به وجود آمدن این حادثه، 
کامیون داران برای تامین خسارت خود 
اقدام کردند اما با اعالم دولت افغانستان 
این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتری 
برای روشن شدن ابعاد حادثه است و پس 
از آن درباره چگونگی پرداخت خسارت به 
کامیون داران اقدام می کنند. وی افزود: 
چون بیشــتر این افراد از اقشار ضعیف 
مناطق اسالم قلعه و قدوس آباد هستند 
و زندگی آن ها دچار مشکل جدی شده 
است ، وقتی دیدند توجه کافی در این زمینه 
نشده ، از اوایل هفته گذشته با اعتصابی 
خودجوش جاده ترانزیتی را بستند  واجازه 

ندادند ترددی در این مسیر انجام شود.

صحبت های بی نتیجه وزیر تجارت 
افغانستان 

صدیقی فر تاکید کرد: چهارشنبه گذشته 
آقای فیض احمد حوریانی، وزیر تجارت و 
صنعت افغانستان با حضور در منطقه مذاکراتی 
را با اعتصاب کنندگان انجام داد و با گفت 
و گویی که با خود من داشت، تاکید کرد 
با صحبت هایی که با این متحصنان انجام 
می دهند، آن ها را راضی خواهند کرد که 
جاده را بازگشایی کنند. وی ادامه داد: از روز 
گذشته ) پنج شنبه گذشته( تغییراتی در 
بخش مسافری صورت گرفته و  ما امیدوار 
بودیم حضور ایشان نتیجه بخش باشد اما 
ظاهرا این گونه نبــوده و این افراد اعالم 
می کنند تا زمانی که خواسته های شان 
محقق نشود و دولت افغانستان تکلیف آن ها 
را در پرداخت خسارت مشخص نکند، اجازه 

تردد به کامیون ها را نمی دهند .

معطلی 4 هــزار کامیون در گمرک 
اسالم قلعه 

سرکنسول ایران در هرات همچنین توضیح 
داد: برآورد ما این است که حجم عظیمی 
حدود چهار هزار کامیون در گمرک اسالم 
قلعه معطل هستند، البته مرز جمهوری 
اسالمی ایران باز است و مشکلی برای ورود 
به افغانستان وجود ندارد اما با توجه به تعداد 
باالی کامیون ها در گمرک اسالم قلعه و 
نداشتن اجازه تردد به سمت هرات، این باز 
بودن مرز مشکلی را حل نمی کند و عمال تردد 
غیر فعال است. وی در پاسخ به این سوال که 
آمار حضور کامیون های ایرانی در گمرک 
اسالم قلعه هم اکنون چه تعداد است تاکید 
کرد: آمار دقیقی از تعداد کامیون های ایرانی 
در مرز ندارم اما به طور معمول درصد پایینی 
 از این کامیون ها در آن سوی مرز متعلق به 
کامیون های ایرانی است و کاالهای موجود 

نیز بیشتر خریدهای تجار افغانستانی است و  
متعلق به آن هاست و بر اساس تجربه، حجم 
کمی از این کاالها مربوط به تجار ایرانی 
است، همان طور که مشاهده کردید در 
حادثه گمرک نیز سهم کامیون های ایرانی 

به نسبت افغانی بسیار کمتر بود.

شخم زدن جاده حرکتی نمادین بود 
و خسارتی نداشت

نماینده جمهوری اسالمی ایران در هرات 
همچنین تاکید کرد: ویدیویی که از شخم زدن 

جاده منتشر شده، یک حرکت نمادین برای 
اعتراض و رساندن صدای معترضان به گوش 
دولتمردان افغانستان بوده و حرکتی نبوده 
که خسارت جدی به زیرساخت های حمل 
و نقل و جاده ای این مسیر برای تردد وارد 

کرده باشد.
وی تصریح کرد: این اعتراضات یقینا نمی 
تواند طوالنی مدت باشد چون این منع تردد 
و نرسیدن کاال به هرات اولین تاثیراتش را 
در خود شهر هرات گذاشته و تا همین حاال 
طبق اخبار ،مسدود شدن جاده باعث افزایش 

درود بر مسووالن!!

این روزها باید برای بسیاری از مسوالن فقط درود فرستاد. برای 
وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی، برای ستاد تنظیم بازار، برای اتاق 
اصناف، اتحادیه های صنفی، برای خرده فروشان و حتی دالالن و 
البته جدیدا برای قرارگاه ساماندهی مرغ که جهت حل کمبود مرغ 

به سرعت به سراغ راحت ترین و ساده ترین راه رفتند.
بله، آخرین تصمیم برای رفع کمبود مرغ، گران کردن این کاالی 
پروتئینی بود که نتیجه هم داد.این روزها به وفور و در فروشگاه های 
زیادی در حال توزیع است و به ظاهر همه نگرانی ها و دغدغه ها پایان 
یافته است.درود بر همه مسووالن و مدیران ذی ربط که هیچ وقت 
دنبال کار کارشناسی، مطالعات، تحقیق و ایجاد زیر ساخت های الزم 

نیستند و هر مشکلی را با گران کردن مرتفع می کنند.
انصافا مردم برای این دست مسوالن درود می فرستند و برای رفع 
کمبود قند و شکر و روغن تنظیم بازار درخواست می کنند که چنین 
تصمیمی را در این کاالها هم بکار گیرند.به هر حال گران کردن مرغ 
نشان داد که این مدیران از جنس خادمان دلسوزی! هستند که برای 
حفظ پست و مقام به فکر هر کاری هستند به جز خدمت به مردم.

کارگران روزمزد، بازنشسته  ها و اقشار کم درآمد جامعه ما این روزها 
با مرغ خداحافظی کرده اند و در سفره آنها دیگر از مرغ خبری نیست.

به لطف مدیران، مصرف این کاال به سفره  های الکچری پیوست 
و با روند گرانی فعلی، گویی بسیاری دیگر از کاالها از سفره مردم 

پر خواهد کشید.

 ۴۵۰ جانباز در خراسان رضوی
 واکسن کرونا دریافت کردند

معاون بهداشتی و درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
گفت: تاکنون 4۵0 جانباز و ایثارگر واجد شرایط در این استان واکسن 
کرونا دریافت کردند. جواد غالمپور معاون بهداشتی و درمانی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: ایمن سازی جانبازان و 
ایثارگران واجد شرایط در قالب مرحله نخست واکسیناسیون ایثارگران 
استان شامل جانبازان قطع نخاع، شیمیایی شدید، سه عضو قطع شده 

و بیشتر و همچنین والدین دارای ۲ شهید انجام شده است.
او افزود: در اجرای مرحله نخست ایمن سازی 473 دوز واکسن اسپوتنیک 
برای تزریق به جانبازان استان تامین شد و اکنون در انتظار دریافت دوز 

مرحله دوم این واکسن برای گروه نخست هستیم.
معاون بهداشتی و درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
ادامه داد: مقرر شده است برای انجام مرحله دوم واکسیناسیون کرونای 
جانبازان و ایثارگران استان پنج هزار دوز واکسن تامین گردد و جامعه 
هدف این واکسیناسیون جانبازان شیمیایی و جانبازان و ایثارگران 

دارای بیماری زمینه ای و سخت درمان هستند.
خراسان رضوی با دارا بودن حدود 300 هزار رزمنده در دوران دفاع 
مقدس، 17 هزار و 311 شهید، 4٩ هزار و ٩14 جانباز و سه هزار و 
3٩۲ آزاده در راه تحقق آرمان های انقالب اسالمی و حفظ تمامیت 
ارضی کشور تقدیم کرده است. شمار جانبازان ۵0 تا ۶٩ درصد این 
استان هزار و ۸7٩ نفر، جانبازان ۲۵ تا 4٩ درصد 1٩ هزار و ۸04 نفر 
و جانبازان 70 درصد نیز 711 نفر می باشد، بقیه جمعیت جانبازان 

استان نیز زیر ۲۵ درصد جانبازی دارند.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 25۸
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 2 اردیبهشت  1399  
به شماره زیر ارسال نمایند   

09033۸31۸۶1 
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 
پاسخ جد   ول  شماره 257

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

ماجرای مسدود شدن جاده اسالم قلعه به هرات چیست؟

جاده  صادرات به افغانستان را شخم زدند!

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت:به دلیل مسدود کردن 
مسیر مواصالتی مرز تا هرات توسط آسیب دیدگان آتش سوزی اسالم 
قلعه افغانستان از ارسال محموله های تجاری به مرز دوغارون خراسان 

رضوی خودداری شود. 

برای جلوگیری از ازدحام، توقف های طوالنی و حوادث غیر مترقبه، به 
دلیل اعتراض و مسدود کردن مسیرهای مواصالتی اسالم قلعه - هرات 
در افغانستان توسط رانندگان و خسارت دیدگان حادثه آتش سوزی  
اسالم قلعه افغانستان، بر اساس بند۲صورتجلسه کمیته هماهنگی مرز 

دوغارون تا اطالع ثانوی از کلیه گمرکات اجرایی و صاحبان کاال درخواست 
می شود تا از ارسال محموله های تجاری به گمرک دوغارون خراسان 
رضوی خودداری کنند.بر اساس اعالم گمرک ابونصر فراهی افغانستان 
در مالقات مرزی با مدیران گمرک و مسئوالن مرزی ماهیرود خراسان 

تجار تا اطالع ثانوی از ارسال محموله های تجاری به دوغارون خودداری کنند
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دیدگاه

گزارش

حوزه سالمت هم رفراندوم می خواهد؟

دیگر بحث َکل َکل های سیاسی و اختالفات مدیریتی نیست. 
در آن دســته کارهایی که با آزمون و خطاها بشود برای آن 
تصمیم گیری کرد نیز قرار نمی گیرد. حتی مساله با جریان 
ویلموتس که میلیاردها تومان پول بی زبان بیت المال را حیف 
و میل کرد و آب از آب تکان نخورد نیز فرق دارد. اینجا بحث 
جان آدمیزاد است. شوخی بردار نیست. با کدخدا منشی و 
خرد جمعی هم حل و فصل نمی شود. آقایاِن مثال محترم این 

جان گران مردم است که شما به حراج گذاشته اید. 
اوضاع خیلی خوب پیش رفته بــود. آمار فوتی های ویروس 
منحوس آرام آرام کمتر و کمتر می شــد. تقریبا شــهری 
با وضعیت قرمز نداشتیم و بســیاری از شهرها در وضعیت 
مطلوبی از نظر شیوع بیماری قرار گرفته بود که ناگهان شاهکار 
تصمیم گیری در ارتباط با تعطیالت نوروزی فرا رسید. سفر 
به ترکیه علیرغم تاکیدات فراوان مسوولین سالمت ممنوع 
اعالم نشد، سفرهای بین شهری آغاز شد و گردشگری رونق 
یافت!! و حاال روزانه چند صد هموطن در ســینه قبرستان 
مظلومانه بدون بدرقه و احترامات و تشریفات الزم به خاک 
 سپرده می شوند و دل انسان کباب می شود. همیشه توصیه

 می کنند دنبال مقصر نگردیم به دنبال رفع تقصیر باشیم. 
ولی به نظر من این بار باید دنبال مقصر بگردیم. آن را به مردم 
معرفی کنیم. )هرچند مردم به خوبی می دانند و می شناسند( 
و تمامی کسانی که با سهل انگاری و سو مدیریت سبب بروز 
این فاجعه هســتند را محاکمه کنیم. حوزه سالمت و جان 
مردم و عزیزانشان نباید دستاویز بی خردی ها و لجبازی ها 
قرار گیرد. با رفراندوم و البی های سیاسی نیز نمی شود آن 

را مدیریت کرد. 
این حوزه کامال تخصصی است و تنها حافظان و خادمان سالمت 
حق اظهار نظر در مورد آن را دارند. این که چشمان مان را ببنیدم 
و در برابر رسانه ها با ژست روشنفکرانه مردم را به دلیل عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی عامل ایجاد وضع فعلی بدانیم 
اصل ماجرا را کتمان نمی کند. نکند همان طور که اقتصاد را 
به اوج شکوفایی رسانده اید!! و یا حل و فصل برخی مسایل را 
تنها در قالب برگزاری رفراندوم می دانید برای مسایل حوزه 
سالمت هم چنین پیشنهادی دارید؟ مسلما در این که گروهی 
از مردم  با عدم رعایت شیوه نامه ها در بروز وضع فعلی سهیم 
هستند شکی نیست اما سوال اساسی اینجاست چه کسانی 
عامل اصلی ایجاد ساده انگاری در مردم و توهم پایان شیوع 
این بیماری وحشی و خطرناک شده اند؟ آیا می توان داغ هایی 
که بر سینه مردمان سرزمین مان نشسته را التیام بخشید؟ 

وقتی که تمامی فعالیت ها و مشاغل آزاد می شود، سفر بدون 
هیچ گونه محدودیتی رونق پیدا می کند و تورهای مختلف 
مناطق گردشگری بی محابا در رسانه ها تبلیغ می گردد آیا 
این ها همه سبب تهیج مردمی که بیش از یک سال در انزوای 
محدودیت های کرونا قرار گرفته اند نمی شود؟ همه خوب 
می دانیم که رفتار و تصمیمات دولتمردان به صورت مستقیم 
بر رفتار مردم اثرگذار است و یک اشتباه دولتمردان می تواند 
خسارات هنگفتی به ملت وارد سازد و اکنون دقیقا در همین 

نقطه قرار گرفته ایم.
 با مقوالتی همچون نحوه توزیع کاالهای اساسی، تورم چندگانه، 
بورس، تحریم و ... کم با روان مردم بازی شد که اکنون موج 
چهارم کرونا گویی دسته دسته همه ما را به با خود می برد، 
غرق می کند و به کام مرگ می فرستد. روزهای پایانی دولت 
نه دیگر مردم تدبیری می بینند و نه امیدی به بهبود دارند. 
پس لطفا کمی با مردمان سرزمین من مهربان باشید. شما که 
حالتان خوب است پس لطفا حال ما را نگیرید و اجازه بدهید 
این چند ماه پایانی جانی در جسم خسته مردم باقی بماند تا 

باز برای شما در انتخابات حماسه بیافرینند!!

قیمت حدود ۲0 درصدی در اقالم خوراکی 
شده است. تدبیری در این زمینه به زودی 
اندیشیده خواهد شد اما به طور کلی به نظر 
می رسد معترضان در خواسته خودشان 
جدی هستند چون خسارت جدی دیده 
اند و به نظر می رسد تا رسیدن به نتیجه، 
مطالبه گری خودشان را ادامه می دهند . این 
موضوع بستگی به دولت افغانستان دارد که 
چطور با این موضوع برخورد کنند و پرداخت 
خسارت را به چه صورت انجام دهند و نوع 
مدیریت دولت افغانستان تعیین کننده 

سرنوشت این مسئله است که این بحران 
به اتمام برسد یا ادامه دار باشد.

نگرانی از بابت ناامنی و بی ثباتی وجود 
ندارد

محمد صدیقی فر با اشاره به نگرانی هایی از 
سوی ایران گفت: با توجه به این که گمرک 
اسالم قلعه ، شاهراه هرات و یکی از راه های 
اصلی ترانزیت کاال بین دو کشور است، 
نگرانی هایی از سوی جمهوری اسالمی 
ایران در این زمینه وجود دارد و یقینا تاثیراتی 

را بر تجارت دو کشور خواهد گذاشت اما 
این که بی ثباتی یا نا امنی در آن سوی مرز 
وجود داشته باشــد، منتفی است با این 
حال یقینا در تجارت تجار دو کشور وقفه 

ای ایجاد می شود.
وی افزود: ما نگرانی از بابت بحث ناامنی و 
بی ثباتی نداریم اما با توجه به تجمع کامیون 
داران در گمرک اسالم قلعه امکان معطلی 
در کشور افغانستان وجود دارد که توصیه 
می کنیم فعال به گمرک وارد نشوند یا پیش 
از حرکت به سمت دوغارون از منابع محلی 
یا نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد 
کسب اطالع کنند و اگر اطالع دقیقی از 
وضعیت ثبات این مرز به دست نیاوردند، 
حتما احتیاط های الزم در ورود به گمرک 

را داشته باشند.
سید روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک 
کشور نیزتوضیح داد: برای جلوگیری از 
ازدحام، توقف های طوالنی و حوادث غیر 
مترقبه، بر اساس بند ۲ صورت جلسه کمیته 
هماهنگی مرز دوغارون ، تا اطالع ثانوی 
از همه گمرکات اجرایی و صاحبان کاال 
درخواست می شود از ارسال محموله های 
تجاری به گمرک دوغارون خراسان رضوی 

خودداری کنند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان 
خراسان رضوی اعالم کرد: اعتراض کامیون داران 
حادثه دیده افغانستانی و توقف کامیونها در 
گمرک اسالم قلعه، منجر به بروز مشکل برای 
صدور کاال از مرز دوغارون و کندی روند 

صادرات از این گذرگاه شده است.

پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد
محمدحسین روشنک با بیان اینکه اکنون 
چندین کامیون صادراتی و ترانزیتی در مرز 
متوقف مانده و صادرات کاال از دوغارون روان 
نیست، اظهار داشت: ادامه این وضعیت 

می تواند پیامدهای منفی زیادی برای بخش 
تجارت و فعاالن حوزه بازرگانی داشته باشد.

وی گفت: توقف بیش از حد کامیون داران در 
مرز باعث می شود که آنان از فعالیت در این 
مرز خودداری کرده و متاثر از این شرایط یا بار 
خود را به سمت مرز دوغارون نمی برند و یا 
اگر مسوولیت حمل بار صادراتی را برعهده 
گرفتند، چندین برابر از صادرکنندگان کرایه 

حمل مطالبه کنند.
وی اظهار داشت: مشکل فقط خسارت وارده 
ناشی از توقف صادرات در مرز دوغارون 
نیست، بلکه مشکل اصلی در این است 
که دیگر نه بازرگانی تمایل پیدا می کند 
از مسیر دوغارون صادرات کاال انجام دهد 
و نه کامیون داران رغبتی به حمل کاالی 

صادراتی از مرز دوغارون داشته باشند.
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی 
خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر کاهش 
صادرات کاال از مرز دوغارون باعث کمبود 
کاال در افغانستان شده و قیمت تمام شده 
کاال را در بازارهای هدف صادراتی افزایش 

می دهد.
روشنک تاکید کرد: باید وزارت راه و شهرسازی 
و گمرک ایران در رایزنی با دولت افغانستان، 
مشکل به وجود آمده در گمرک اسالم قلعه 
را مدیریت و حل کنند و تدبیری بیندیشند 
که دیگر شاهد بروز حوادثی از این دست در 

مرز ایران و افغانستان نباشیم.
وی به وضعیت صادرات ریلی کاال از این مرز 
اشاره و بیان کرد: راه آهن خواف - هرات نیز 
هنوز افتتاح نشده است و نمی توان از این 
طریق هم بار صادراتی به هرات ارسال کرد، 
در حالی که اگر راه آهن خواف - هرات به 
خوبی فعالیت داشت می توانست جایگزین 

مناسبی برای دوغارون باشد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان 
خراسان رضوی اضافه کرد: خراسان رضوی 
بیش از 1۵ سال است که مشکل تامین 
واگن صادراتــی دارد و در صورت تامین 
واگن صادراتی مورد نیاز توســط وزارت 
راه و شهرســازی، حتی می توان سرانه 
صادرات از خراسان رضوی را تا ۵00 دالر 
)درآمد سرانه هر فرد از استان از صادرات 

کل سال(  رساند.

110/1/5110/۸/۵۵

دکترمهدییاراحمدیخراسانیدکترمهدییاراحمدیخراسانی

ماجرای مسدود شدن جاده اسالم قلعه به هرات چیست؟

جاده  صادرات به افغانستان را شخم زدند!

دوغارون تا اطالع ثانوی از کلیه گمرکات اجرایی و صاحبان کاال درخواست 
می شود تا از ارسال محموله های تجاری به گمرک دوغارون خراسان 
رضوی خودداری کنند.بر اساس اعالم گمرک ابونصر فراهی افغانستان 
در مالقات مرزی با مدیران گمرک و مسئوالن مرزی ماهیرود خراسان 

جنوبی ، محدودیت های وزنی جدیدی برای ورود کامیون های حامل 
کاالهای تجاری به افغانستان از این مرز اعالم شده است.

براساس اعالم مدیران گمرک افغانستان از این پس از  ورود کامیون 
های با بار  بیش از ۵0تن به افغانستان از این مرز جلوگیری خواهد شد.

این امر باعث کاهش خروج کاال از مرز ماهیرود و تراکم کامیون ها برای 
انجام ترانشیپمنت و یا ترانزیت خواهد شد که همکاری و هماهنگی 
بیشتر صاحبین کاال با مدیران مرزی در ارسال محموله ها را می طلبد 

تا دچار توقف های طوالنی نشوند.

تجار تا اطالع ثانوی از ارسال محموله های تجاری به دوغارون خودداری کنند
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یک جامعه شناس، رابطه میان بیکاری و 
افزایش جرم را رابطه ای مستقیم دانست 
و گفت: تردیدی نیست که مشکالت 
اقتصادی در افزایش میزان سرقت ها 
به ویژه سرقت های ُخرد اثرگذار بوده، 
اما آن چه واضح اســت این که، به طور 
حتم روی آوردن به سرقت راه حل این 

مشکل نیست.
۲3 اسفندماه سال ٩٩، سرهنگ سعید 
عطا اللهی رییس پلیس مترو تهران بزرگ از 
آخرین آمار جرایم و دستگیری ها در مترو 
سخن گفت: »گوشی قاپی و جیب بری دو 
جرم شایع در شهر زیرزمینی تهران است.«

به گفته وی، در آن سال، تا آن زمان در مترو 
در مجموع ۲4۵ مورد دستگیری در انواع 
سرقت های مختلف از جمله جیب بری، 
سرقت تلفن همراه، زورگیری و اخاذی 
بوده که بیشتر مواقع، سارقان در حین 

ارتکاب جرم دستگیر شدند.
وی افزود: مترو محیط فشرده ای است 
که بستر مناسبی برای ارتکاب جرایم و 

مورد طمع بسیاری از تبهکاران است.
عطااللهی به شهروندانی که از مترو استفاده 
می کنند توصیه کرد، در زمان ورود به 
ایستگاه ها و هنگام سوار شدن در واگن ها، 
آگاه و هوشــیار بوده و از وسایل همراه 
خود به خوبی مراقبت کنند زیرا بعضی از 
دستفروشان دستگاه  پوز دارند که ممکن 
است در هنگام عملیات بانکی، اقدام به 
کالهبرداری کنند. در نتیجه اوال حتما 
خودتان رمز کارت بانکی تان را وارد کنید 
و دوم اینکه رسید بگیرید زیرا گاهی اوقات 
با اعالم اینکه عملیات بانکی موفقیت آمیز 
نبوده، برای بار دوم کارت کشیده و حساب 

قربانی را خالی می کنند.

50 درصد دستگیرشدگان برای بار 
اول مرتکب جرم شده بودند

این صحبت ها در حالی مطرح شــد 

که براســاس آخرین سالنامه آماری 
کشور )منتشر شده در سال ٩7(، در 
سال 13٩۵ حدود، ۵۸۶ مورد سرقت 
رخ داده که نسبت به پنج سال پیش، 
)سال 13٩1-۵4۵ هزار و 47۶ مورد( 

7 درصد افزایش یافته است.
داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد، 
سرقت از اماکن عمومی و خصوصی در 
کشور در سال های گذشته به باالترین حد 
خود در دو دهه گذشته رسیده است. از 
دیگر سو، تیرماه ٩٩ علیرضا لطفی رییس 
پلیس آگاهی تهران از»پیشی گرفتن تعداد 
افرادی که برای بار اول مرتکب جرم سرقت 
شده اند، از مجرمان سابقه دار« سخن گفت 
و اذعان کرد»این اتفاقات بی تاثیر از شرایط 

روز نیستند.«
به گفته رییس پلیس تهران، در سه ماه 
نخست سال 13٩٩ بیش از ۵0 درصد 
دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب 

جرم شده بودند.
پیش از این نیز در سال ٩7، ایوب سلیمانی 
جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور 
درباره افزایش آمار سرقت هشدار داده و 
گفته بود: »برخی مسایل مانند بیکاری، 
مشکالت اقتصادی و توسعه حاشیه نشینی 
این روند را رو به افزایش گذاشته است، 

به طوری که سارقان بار اولی در حال افزایش 
هستند و باید در این زمینه فکری شود«.

همچنین در سال ٩7، مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشــی، افزایش میزان 
سرقت ها و جرایم را یکی از نتایج فقیر 
شدن خانواده ها و بیکاری جوانان، به 
ویژه جوانان تحصیلکرده دانسته بود. 
در این میان شیوع کرونا هر چند آمار 
ســرقت از منازل را به دلیل حضور 
شهروندان کاهش نسبی داده، اما به 
نظر می رسد آمار سرقت ُخرد را باال 

برده  است.

رابطه میان بیکاری و افزایش جرم
در ارتباط با این موضوع علیرضا شریفی 
یزدی آسیب سناس و جامعه شناس به 
ایرناپالس گفت: نوسان شدید قیمت ها، 
افزایش تورم و بیکاری پایه انواع جرایم 
است. باید از همین حاال به فکر پیش گیری و 
پیش بینی شرایط بود. می دانیم مهارکردن 
فشارهای اقتصادی موجود در کنار فشارهای 
سابق، کار امروز و فردا نیست و تدابیر 
طوالنی مدت می طلبد، اما اگر از همین 
امروز به فکر نباشیم، وضعیت آینده می تواند 

اسفبار شود.
شــریفی یزدی ادامه دادد: این شرایط 

همچنین می تواند عامل افزایش انواع 
خشونت های خیابانی و خانگی، ضرب 
و جرح و درگیری های منتهی به قتل 
شود که اگر بخواهیم از این سونامی به 
آرامی گذر کنیم، باید از همین حاال گامی 
برداریم. اینکه چقدر می توانیم موفق باشیم 
نمی دانم، اما نیازمند هشدارهای مداوم 
و حضور نیروی انسانی متخصص برای 

مدیریت گذار از این شرایط هستیم.
باید احســاس خطر اعالم شود و همه 
نهادهای متولی فکری برای آن کنند؛ 
آن هم در شرایطی که مرکز پژوهش های 
مجلس از بیکاری ۲ تا ۶ میلیون نفر در اثر 

کرونا خبر داده است.
این آسیب شناس افزود: رابطه میان بیکاری 
و افزایش جرم همواره رابطه ای مستقیم 
بوده است، چنانچه یکی از همکاران در 
تحقیقی با عنوان »ارتباط میان میزان جرم 
و جنایت با تورم و بیکاری در ایران« که 
در سال ٩4 منتشر شد، به این موضوع 

پرداخت.
در تحقیق او ارتباط میان دو شاخص 
مهم اقتصاد کالن یعنی بیکاری و تورم 
با افزایش جرم در طول سال های13۶0 
تا 13٩0، در محدوده جغرافیایی ایران 
بررسی شده است که نتایج حاصل نشان 
می دهد میزان بیکاری و تورم اثر مثبتی 
بر میزان جرم و جنایت در ایران داشته 
است. به طوری که با یک واحد افزایش 
میزان بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت 
به ترتیب ۲.0۲ و 1.۵۸ واحد افزایش 
می یابد. از زمان نوشته شدن این مقاله 
حدود 7 سال می گذرد. سال هایی که در 
آن میزان تورم و بیکاری هر سال بیشتر 

از شده است.
این جامعه  شناس معتقد است: افزایش 
میزان جرایم در ایران و دیگر کشورها در 
آینده قابل پیش بینی است و نباید این 

موضوع را دست کم گرفت.

گوشی قاپی و جیب بری در صدر جرایم ۹۹

حوادث

هزینه دادرسی چیست؟
امین قاسمی فر، مدرس دانشگاه: اقامه دعوا در محاکم دادگستری 
مستلزم پرداخت هزینه ای تحت عنوان »هزینه دادرسی« می باشد. 
این مبلغ در هنگام مطرح کردن دعوای حقوقی یا کیفری می بایست 
توسط اقامه کننده دعوا )خواهان در دعاوی حقوقی، شاکی در دعاوی 

کیفری( پرداخت گردد.
شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم طی نمودن و انجام مراحلی از جمله 

پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی شامل موارد زیر می شود:

الف( هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم می شود.
ب( هزینه قرارها و احکام دادگاه

خواهان برای ارایه دادخواست کتبی یا شفاهی در تمام مراحل دادرسی 
مثل ارایه دادخواست بدوی، اعتراض به حکم صادره )فرجام خواهی، 
واخواهی و تجدید نظر(، ورود یا جلب ثالث، دعوا متقابل، اعاده دادرسی، 
برگه های اجراییه، هزینه وکالتنامه باید تمبر باطل کرده یا مبلغی را 

مستقیما به حساب دولت واریز کند.
هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی متناسب با خواسته دعوا تعیین می 
گردد. به این معنا که در دعاوی مالی یا غیر مالی حقوقی این مبلغ طبق 

تعرفه تعیین شده  متفاوت خواهد بود.
مضافا اینکه در هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، دفتر خدمات قضایی 
هزینه دادرسی را متناسب با مالی یا غیر مالی بودن دعوا و همچنین 
اوراق اسکن شده و در بعضی دعاوی ملکی بر اساس ارزش منطقه ای 

ملک مذکور محاسبه و به شما ارایه می دهند.

دستور امام جمعه برای پیگیری ماجرای 
برخورد با یک خبرنگار

ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر خراسان رضوی پس از پیگیری 
آیت اهلل علم الهدی به ماجرای برخورد با یک خبرنگار در مشهد 
ورود کرد.پس از اطالع نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نسبت 
به موضوع برخورد با یکی از خبرنگاران که پیگیر مطالبات مردم و 
پرونده های تخلف در مسائل بازار بوده است، از ستاد امربه  معروف 
و نهی ازمنکر استان خواسته شد که بالفاصله به موضوع رسیدگی 
کرده و اجازه پایمال شدن حقوق مردمی و نمایندگان افکارعمومی 
را ندهد.آیت اهلل علم الهدی در این پیگیری، همکاری دستگاه ها با 
رسانه ها برای پیگیری مطالبات مردم در این شرایط معیشتی را 
الزم و بر جایگاه رسانه ها برای پیگیری دغدغه های مردم تأکید کرد.

 
۴ زن و کودک قربانی  فرار متهم از 

صحنه سرقت 
فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری متهم به سرقت خودروی 
سواری خبر داد که در حال فرار از صحنه با ۲ زن و ۲ کودک تصادف 
کرد.سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: غروب روز گذشته راننده 
یک دستگاه خودروی سواری کنار خیابانی توقف می کند تا الستیک 
پنچر خودرو خود را تحویل مغازه آپاراتی بدهد.فرمانده انتظامی 
مشهد افزود: در این لحظه مردی جوان که در حال عبور بوده با 
دیدن سوئیچ خودرو و در و پنجره باز آن در یک لحظه سوار وسیله 
نقلیه شده و مرتکب سرقت می شود.وی اظهار کرد: مالک خودرو 
که با دیدن این صحنه شوکه شده بود با کمک راننده یک خودرو 
دیگر به تعقیب سارق می پردازد و متهم که دستپاچه شده بوده دنده 
عقب حرکت می کند و به در شیشه ای یک مغازه برخورد می کند.

مشاور

خبر

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 

0915520۶5۸0

برگزاری جشن عروسی با حضور جمعیت زیادی در 
فضای باز یک مدرسه دولتی و انتشار تصاویر آن در 
فضای مجازی خبرساز شد، به طوری که دادستان 
عمومی و انقالب کاشمر از تشکیل پرونده قضایی و 

شناسایی متخلفین در این زمینه خبر داد.
اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا و تبدیل شدن 
وضعیت کرونایی کاشمر از زرد به نارنجی در سایه 
افزایش تعداد مبتالیان به این ویروس منحوس شاهد 
اعمال محدودیت ها و ممنوعیت هایی در فعالیت های 
بازار، تجمعات، مراسم های عروسی و عزا و سفرهای 
غیرضرور هستیم، اما متاسفانه با وجود این محدودیت ها 
شکل جدیدی از برگزاری مراسم ها در حال برگزاری 
است، به طوری که شنبه شب در فضای اینستاگرام 
و شبکه های مجازی شاهد انتشار تصاویری از یک 
مجلس عروســی با حضور تعداد زیادی از مردم در 

یکی از روستاهای کاشمر بودیم. 
این روزهایی که خبرهای خوبی از وضعیت تعداد ابتال و 
فوت شدگان ناشی از کرونا به گوش نمی رسد، یک زوج 

کاشمری با دعوت جمعیت زیادی از اقوام، دوستان و 
آشنایانشان تصمیم به برگزاری جشن عروسی خود 

در فضای باز یک مدرسه دولتی کردند. 
در تصاویر منتشر شده که جمعیت حاضر را بیش از 
هزار نفر نشان می دهد، هیچ یک از شرکت کنندگان 

از ماسک استفاده نکردند. 
مدیر آموزش  وپرورش کاشمر با اشاره به اینکه صبح 
امروز پس از اطالع از برگزاری این مراسم در یکی از 
مدارس روستای کسرینه بالفاصله مدیر و سرایدار 
مدرسه احضار شدند، گفت: اگرچه پیش از شیوع کرونا 
با هماهنگی هایی که انجام می شد برخی از مراسم های 
روستا در زمان تعطیلی مدارس در فضای باز مدرسه 
برگزار می شــد، اما مراسم دیشب بدون هماهنگی 

انجام شده است. 
علی طاهریان یادآور شد: پس از شنیدن توضیحات 
مدیر و سرایدار مدرسه از کم و کیف این اقدام، برای 

هر دو نفر توبیخ و تذکر صادر شد. 
معاون سیاسی فرماندار کاشمر نیز با ابراز تاسف از 

برگزاری این مراسم در شــرایط کرونایی، گفت: به 
منظور بررسی بیشتر موضوع از دستگاه های ذی ربط 
خواسته شده تا گزارش های خود را در این زمینه به 

فرمانداری ارسال کنند. 
مرادعلی احمدزاده یادآور شد: با توجه به اینکه مراسم در 
فضای مدرسه دولتی برگزار شده، مدیر آموزش وپرورش 

کاشمر را توبیخ کردیم. 
وی ادامه داد: توضیحات بیشتر در این زمینه پس از 
بررسی و جمع بندی گزارش ها اطالع رسانی می شود.

دادستان عمومی و انقالب کاشمر نیز در خصوص 
برگزاری این جشن عروسی در وضعیت نارنجی کرونایی 
گفت: به دلیل اهمیت موضوع دستورات قضایی الزم در 
خصوص این موضوع صادر شده و در حال تحقیقات 

و تعقیب موضوع هستیم. 
غالمرضا طالعی با تاکید بر اینکــه برابر مقررات 
با متخلفین برخورد می شــود، یادآور شد: در این 
خصوص پرونده قضایی تشکیل و تعقیب قضایی 

هم شروع شده است. 
وی تاکید کرد: قطعا برابر مقررات با عاملین این موضوع 
چه مسؤول یا غیرمسوول اقدام قضایی انجام می شود. 

ماجرای عروسی ۱۰۰۰ نفری در کاشمر
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  امکان استعالم چک های صیادی 
و مفقودی در نرم افزار فام موسسه ملل

با هدف تسهیل در انجام امور بانکی و دسترسی مشتریان به 
خدمات مختلف امکان استعالم چک های صیادی و مفقودی و 

سرقتی در نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.
به گزارش نخست نیوز، با هدف تسهیل در انجام امور بانکی و 
دسترسی مشتریان به خدمات مختلف امکان استعالم چک های 
صیادی و مفقودی و سرقتی در نرم افزار فام موسسه اعتباری 

ملل فراهم شد.
این موسســه در نرم افزار فام و در بخش امور بانکی امکانی را 
فراهم نموده است که مشتریان می توانند ضمن فعالیت های 
بانکی خود از قبیل کارت به کارت نسبت به ثبت استعالم چک 
سرقتی و مفقودی و همچنین استعالم وضعیت اعتباری چکهای 

صیادی اقدام نمایند.

 پیش بینی مثبت صندوق پول
 برای اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی 
منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، پیش بینی مثبتی از رشد 
اقتصادی ایران ارایه داده، اما این رشد مثبت در سایه روند ُکنِد 
واکسیناسیون و تحریم های آمریکا قرار دارد. در سال گذشته 
میالدی ایران یکی از پنج کشور در منطقه بود که رشد اقتصادی 

مثبت را تجربه کرد.
جدیدترین پیش بینی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری 
میالدی توسط صندوق بین المللی پول و در قالب گزارش 
چشــم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی 
منتشر شــده است.بر این اســاس پیش بینی می شود نرخ 
رشــد تولید ناخالص حقیقی در پایان سال جاری میالدی 
برای ایران برابر با ۲.۵ درصد و در سال میالدی آینده، برابر 
با ۲.1 درصد باشد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد حقیقی 
در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲0۲0 برابر با 
منفی ۲.٩ درصد بوده و ایران یکی از پنج کشور از 3۲ کشور 
منطقه است که در این سال، نرخ رشد اقتصادی مثبت را به 
ثبت رسانده است.بر این اساس، تاجیکستان با نرخ رشد 4.۵ 
درصدی، مصر با نرخ رشد 3.۶ درصدی، ازبکستان با نرخ رشد 
1.۶ درصدی، ایران با نرخ رشد 1.۵ درصد ی و ترکمنستان 
با نرخ رشد 0.۸ درصدی تنها کشورهای منطقه خاورمیانه 
و آسیای مرکزی هستند که سال گذشته میالدی را با نرخ 

رشد مثبت اقتصادی پشت سر گذاشتند.
براساس گزارش چشم اندازی صندوق بین المللی پول، در سال 
میالدی جاری در حالی سیاست های حفظ زندگی، معیشت و 
تقویت بهبود اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد که نیاز به توازن 

بین پایداری بدهی  و تاب آوری اقتصادی وجود دارد.
در چنین شرایطی، سیاست گذاران نباید چشم انداز چالش های 
تحول آفرین برای ساخت آینده ای بهتر را نادیده گیرند و الزم 
است فرآنید دست یابی به اقتتصادهایی فراگیرتر، تاب آورتر، 
پایدارتر و سبزتر را تسریع کنند. در چنین شرایطی همکاری های 
منطقه ای و بین المللی، مکمل کلیدی برای تقویت سیاست های 

داخلی خواهد بود.

بانک 
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 
گفت: بخش خصوصی سال هاست مانع تراشی 

در راه تولید را فریاد می زند.
محمد حسین روشنک در مورد نامگذاری 
سال 1400 به نام »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری که به تمام امورکشور اشراف کامل 
دارند، اشکال به نتیجه نرسیدن حاصل از 
هدف گذاری ها به سفره های مردم را در مانع 
تراشی  برای تولید تشخیص داده اند. همان 
مطلبی که بخش خصوصی سال ها است 

آن را فریاد می زند.
وی افزود: برای مثال قانون اجرای اصل 44 
با تایید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس 
شورای اسالمی برای واگذاری بخش بیشتری 
از اداره اقتصاد به مردم در سال ۸4 ابالغ 
شده است. متاسفانه برخی تنگ نظری ها 
و جوسازی های ناپخته اجازه نداده حتی 

یک قدم اولیه در این مورد برداشته شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: 

همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب 
 و کار را مجلس شورای اسالمی تصویب، 
شورای محترم نگهبان تایید و در سال 13٩0 
برای اجرا ابالغ کرد اما متاسفانه همان تنگ 
نظری ها و جوسازی ها برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی مانع از اجرای کمتر از پنج 

درصد مفاد آن شده است.
روشنک در مورد موانع تولید و پشتیبانی از 
تولید خاطر نشان کرد: بنده به عنوان فعال 
اقتصادی و رییس کانون کارآفرینان استان 
قبال گفته ام اگر نامگذاری ها با رویکرد اقتصادی 

به ویژه مقاومت مردمی و بخش خصوصی و 
تحریم های ظالمانه به خصوص چهار سال 
جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا و ایادی او 
نبود، نمی توانستیم در سالی که بر اثر کرونا 
اقتصاد اکثر کشورهای جهان با افت شدید 
مواجه و به زانو درآمد با سر بلندی تولید 
مطلوب و رشد اقتصادی در کشور داشته 
باشیم.وی عنوان کرد: اگر به قول رییس 
جمهور پله های ادارات و سازمان ها به فساد 
آلوده نبود نتیجه بهتری ایجاد شده و حاصل 
تولید و اقتصاد مقاومتی به سفره های مردم 

بهتر می رسید. متاسفانه دخالت ها، موانع، 
مدیریت ها و نظارت های غلط در حوزه های 
مختلف سفره های مردم کم درآمد را با 

تنگنای گرانی مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی در مورد چگونگی تحقق 
اهداف نامگذاری شده در سال 1400به ویژه 
در حوزه پشتیبانی  و مانع زدایی  گفت: نیاز 
به پیشنهاد بنده و امسال بنده وجود ندارد. 
همان تحقق اهداف مقام معظم رهبری 
در نامگذاری »تولید، پشتیبانی ها، مانع 
زدایی ها« که خوشبختانه تفسیر آن نیز 
در سخنان روز اول سال توسط معظم له 
صورت گرفت و رییس جمهوری در مثال 
فساد در پله های ادارات به آن پرداخت 
کفایت می کند. اما اگر ستادی فراجناحی 
که بخش خصوصی به ویــژه اتاق ها در 
آن نقش پر رنگ داشته باشند و یا این 
ماموریت به شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی به صورت ویژه با اختیار 
کامل محول شود تا اهداف نامگذاری و 
رسیدن کامل به اقتصاد مقاومتی مردمی 

محقق گردد، مناسب است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی:

سال هاست مشکالت تولید را فریاد می زنیم

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

پرکارترین دولت در چهار دهه گذشته  پس 
از دولت مرحوم هاشــمی رفسنجانی دولت 

دوازدهم است.
علیرغم اینکه مخالفان دولــت در دوره دوم 
ریاست جمهوری دکتر روحانی می خواستند 
)۶ ماهه( دولت را ساقط کنند، و علیرغم همه 
تحریم های جهانی و کارشکنی های داخلی 
و پروژه های براندازی و تخریب و نیز حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی که در چهار سال گذشته 
رخ داده است و همچنین ) اختیارات کم دولت 
( ، دولت روحانی پرکارترین دولت بوده است و 
این از فعالیتها و افتتاح ها و پیگیری ها و گزارشات 
)مختصری( که از سوی صدا و سیما منتشر و با 

سکوت در فضای مجازی دنبال میشود عیان 
است.فقط کافیست بدون حب و بغض به آمارها 
و افتتاح های مختلف در زمینه های صنعتی 
،عمرانی، پتروشیمی، کشاورزی، فلزات ، طیور 
و آبزیان، پروژه های آب ، برق و گاز و صنایع 
کوچک و بزرگ و تولیدی های گوناگون در 
کارگاهها و نیز فعالیت های اجرایی متعدد با 

مالحظه موانع موجود ، توجه شود.
البته نباید به این فعالیت ها قانع بود و در همه 
چیز خودکفا شد ، اما دالیل و آمار برای این 
ادعا فراوان است و کاستی ها نیز از نظر دور 
نیست و به سیاستهای اقتصادی هم ایرادهای 
) فراوان ( و ) کالن ( وارد است همچنان که 
به سیاست های مدنی ، فرهنگی و اجتماعی و 

سیاست های خارجی .
فکر میکنم این ادعا عقالنی است نه احساسی، 

تا نظر شما چه باشد؟

عضو هییت مدیره بانک مسکن از افزایش 
وام نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان 
حرفه ای به 300 میلیــون تومان در 

تهران خبر داد.
محمدحسن علمداری با اشاره به پرداخت 
وام مسکن بافت فرسوده به ۲0 هزار 
واحد،  اظهار کــرد: مبلغ قرارداد امضا 
شده با مالکان بافت های فرسوده تاکنون 

1370 میلیارد تومان است.
طبق اعالم بانک مســکن، وی گفت: 
سال گذشته  احیای بافت های فرسوده 
با اســتفاده از روش های نوین ساخت 
و ساز ۲۵0 میلیون تومان تسهیالت 
پرداخت می شد که امسال این وام به 
300 میلیون تومان افزایش یافته است.

علمداری افزود: بانک مسکن در تهران و 

کالنشهرها ۵0 میلیون و در سایر شهرها 
40 میلیون تومان وام بافت فرسوده با 

سود ٩ درصد پرداخت می کند.
عضو هییت مدیره بانک مســکن در 
پایان گفت: مابقی تسهیالت موردنیاز 
برای بافت فرسوده با سود 1۸ درصد به 

متقاضیان پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی بر توسعه فعالیت های سامانه 
فروش اینترنتی معین کاال در جهت  ایجاد 
سهم موثر در فضای بازار دیجیتال کشور 

تاکید کرد.
محمد سنجری در جلسه بررسی وضعیت 
و عملکرد سامانه فروش اینترنتی معین 
کاال که با حضور اعضای هییت مدیره و 
مسووالن شرکت تجارت سازان آویژه آریا 
گفت: با توجه به طی شدن مرحله رشد 
این پروژه دیجیتال مارکتینگ ورسیدن 
فعالیت های آن به مرحله بلوغ باید ضمن 
حمایت از این سامانه در راستای توسعه و 
استقالل آن گام های بعدی برداشته شود.

وی با تاکید بر تشکیل شرکتی مستقل 
برای انجام فعالیت های سامانه معین کاال، 
افزود: قطعا با توسعه فعالیت های فعلی 
می توان شاهد تقویت و اخذ سهم موثری 
از بازار فروش اینترنتی کاال در کشــور و 
ایجاد فرصتی برای رشد اقتصادی در این 

مجموعه باشیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی با اشاره به استفاده از ظرفیت 
واحدهای غیرفعال وابسته برای این منظور 
بیان کرد: باید عالوه بر ساماندهی این مجموعه 
به دنبال گسترش فعالیت ها و پتانسیل های 

موجود در معین کاال نیز باشیم.
وی با تاکید بر اینکه معین کاال باید پل 

ارتباطی قوی بین تولید کننده و مصرف 
کننده باشــد، ادامه داد: رشد و توسعه و 
رسیدن این سامانه به قدرت نفوذی درسطح 
فروشگاه های اینترنتی مطرح کشو، می تواند 
فضایی مناسب برای ارایه خدمات و عرضه 
مستقیم کاال ها و تامین نیازمندی های 
مردم و همچنین شهرداری ها و سازمان ها 

و نهاد های مرتبط نیز باشد.
همچنین ، مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری های خراســان رضوی برلزوم 
استفاده از انواع سازوکارهای ممکن تامین 
مالی در جهت کمک به ارتقای مدیریت 
شهری، توانمندسازی و تامین نیازهای 

شهرداری های تاکید کرد.

محمد سنجری در جلسه تخصصی با حضور 
مسووالن حوزه معاونت بازرگانی ویکی از 
صاحب نظران حوزه تامین مالی شهرداری ها، 
گفت: با توجه به رسالت های سازمان همیاری 
در راستای حمایت، پشتیبانی و تدارکات 
شهرداری ها در بخش های اجرایی، بازرگانی، 
عمرانی و ... موضوع تامین منابع مالی از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی افزود: در این راســتای شناســایی 
سازوکارهای ممکن برای تامین مالی می 
تواند کمک شایانی به تحقق رسالت های 
سازمان و همچنین تامین مطلوب نیازها 
و ارتقای مدیریت شهری و توانمندسازی 

شهرداری ها داشته باشد.

وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیونی شددولت در یک نگاه

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان بیان کرد

توسعه سامانه اینترنتی معین کاال برای خدمت به مردم خراسان رضوی

ابراهیم ناظمی
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