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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال هجدهم    پنجشنبه 9  اردیبهشت 1400     شماره 869

تالش چند ماهه برخی از نمایندگان و به ویژه اعضای 
کمیسیون تلفیق برای تغییر مفاد بودجه ۱۴۰۰ با مقاومت 
دولت در اسفند ماه پارسال ناکام ماند، اما این پایان ماجرا نبود 
و پس از ابالغ جداول بودجه در فروردین  امسال مشخص 

شد که این جداول نیز تغییر پیدا کرده اند.
به نظر می رسد بودجه ۱۴۰۰ با همه فراز و نشیب هایی 
که در حدود ۶ ماه گذشته پشت سر نهاد و به رغم رسیدن 
به ایستگاه پایانی و ابالغ به دولت هنوز مثل دوران اوج 

بررسی آن در مجلس خبرساز است.
آن طور که در اخبار آمده بعد از تصویب بودجه ۱۴۰۰ در 
صحن علنی مجلس جداول آن دست کاری و سپس به 

دولت ابالغ شده است.
هفته گذشته »علی خضریان«، نماینده جبهه پایداری 
تهران، در توییتی »محمدباقر قالیباف«، رییس مجلس 
و »الیاس نادران«، رییس کمیسیون تلفیق مجلس را 
متهم کرد که ارقام و اعداد بودجه را پس از تصویب در 

مجلس، تغییر داده اند.
»کاظم دلخوش«، نماینده »صومعه سرا« نیز در این باره 
گفت: »تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است 
احکام را مورد دست کاری قرار داده و چنین دست کاری 

در بودجه سابقه نداشته است«.
در پی انتشار این اخبار بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در نامه ای به  قالیباف خواستار پاسخگویی 

وی درباره تغییر در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند.
رییس مجلس در نخستین واکنش به این موضوع گفت: 
»برخی دوستان نامه ای در این مورد به من نوشتند و دیشب 
با آنها نیز صحبت کردم، بنابراین جلسه ای را برای رسیدگی 

به این مورد شخصا برگزار خواهم کرد«.
هنوز جزییات این تغییرات مشخص نیست، اما واکنش هایی 
از سوی اعضای کمیسیون تلفیق دیده شده است. »مالک 
شریعتی نیاسر«، عضو این کمیسیون با تاکید بر اینکه 
موارد اصالحی  هیچ ربطی به جابه جا شدن ردیف ها و 
جداول ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ تغییری در بودجه 
دستگاه ها و پروژه ها با نظر شخصی نماینده ای رخ نداده 
و با قاطعیت عرض می کنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از 
اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و 

صحبت از رانت و امثال آن، هیچ وجهی ندارد.
پیش تر، در جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون 
تلفیق، اعضای این کمیسیون با طرح انتقاداتی غیر منطقی 

از الیحه بودجه ۱۴۰۰ خواهان رد کلیات آن شده بودند.  
مقاومت های زیادی از جانب دولت و کارشناسان در برابر 
رد کلیات بودجه صورت گرفت. در نهایت آنچه که اتفاق 
افتاد این بود که کمیسیون مربوطه، کلیات را تایید کرد، اما 
بعدا در جریان بررسی دو ماهه خود شاکله بودجه را به هم 
زد. استدالل نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات 
این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی کند، 
لذا پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزییات به نفع 

اقتصاد کشور وارد عمل می شوند.
به رغم همه این تغییرات، کلیات الیحه در صحن علنی رای 
نیاورد. یعنی با وجود زیر و رو کردن محتوای بودجه توسط 
کمیسیون تلفیق، نمایندگان، آن را قبول نکردند. بودجه 
۱۴۰۰ پس از فرایندی رفت و برگشتی بین مجلس و دولت 
سرانجام با انجام اصالحاتی از پاستور به بهارستان فرستاده 
شد تا از سوی نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در نهایت در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ با 
کمترین اصالحات به تصویب رسید. تغییرات و اصالحاتی که 
دولت اعمال کرده بود در مقابل خواسته کمیسیون تلفیق 
چندان قابل توجه نبود، به همین خاطر شائبه دستکاری 

در جداول بودجه قوت گرفته است.
نکته دیگر اینکه بر اساس عرف رایج فاصله ابالغ بودجه 
تا ابالغ جداول آن به دولت یک یا ۲ روز بوده است. اما در 
بودجه سال جاری این فاصله حدود یک ماه است. الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ در اواخر اسفند ماه، اما جداول حدود یک 
ماه بعد یعنی در روزهای پایان فروردین ماه توسط مجلس 

به دولت ابالغ شد.
در نهایت، هرچند برخی ادعا کرده اند که این تغییرات 
با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه بوده اما پیگیری ها 
نشان می دهد که تاکنون شواهد موثقی برای وقوع چنین 

هماهنگی وجود ندارد. 

چرا و به چه علت صورت گرفت

دست کاری محرمانه  دربودجه ؟
سرمقاله

طبقه متوسط ضامن انتخاب اصلح

در کشورمان به زودي انتخابات دیگري از راه خواهد رسید و هشتمین 
رییس جمهوری کشور در سال ۱۴۰۰ معرفي خواهد شد. جریان اصالحات 
در ایران که از نظر شکلي در میانه دهه ۷۰ ظهور کرد همواره براي ابراز 

وجود درانتخابات، جامعه هدف خود را طبقه متوسط قرار می داد.
اصالح طلبان ،طبقه متوسط را اهرم های بوروکراتیک)دیوان ساالرانه( 
و تکنوکراتیک)فن ساالرانه( رشد و توسعه جامعه می دانستند تا از این 
طریق مهمترین گفتمان خود را که توسعه سیاسي بود به پیش ببرند.

اما واقعیت جامعه ایران مي گوید این طبقه دیگر حال و روز خوبي 
ندارد و هیچ زماني مانند امروز زمین گیر نبوده است. اگرخالصه ترین 
ویژگي طبقه متوسط را همان که در تعریف -وبر- آمده است بدانیم ، 
طبقه متوسط ایران دیگر سه ویژگی -قدرت، منزلت و ثروت)سطح 
متعارف(- را از دست داده است و در وضعیت بد معیشتی به سر می 

برد و خود را سرخورده و غیر موثر می بیند.
این طبقه زماني که حال و روز بهتري داشت بارها در بزنگاه هاي مختلف 
به کمک اصالح طلبان در انتخابات آمد. حتي وقتي از طبقه متوسط 
خواسته شد از حسن روحاني که یک اصول گراي میانه رو است حمایت 
شود، باز این طبقه خواسته اصالح طلبان را اجابت کرد تا مانع از قدرت 

گرفتن تندروها شود.
براي همین است که برخي گروه هاي سیاسي از زمین گیر شدن طبقه 
متوسط در فقر و نداري خوشحال هستند و این وضعیت را در انتخابات 
پیش رو به نفع خود مي دانند. آنها می دانند در نظام های غیردمکراتیک، 

رشد طبقه متوسط می تواند هزینه ساز باشد.
طبقه متوسط امروز ایران ذهن درگیري دارد ودیگر به نفع هیچ رویداد 
سیاسي -ابتکار عمل- نخواهد داشت. ابتکارعمل نداشتن طبقه متوسط 
و زمین گیر ماندن آن، اگر چه ممکن است خوشحالي کوتاه مدتي براي 
منافع برخي افراد و گروه هاي سیاسي باشد اما خسراني بزرگتر براي 
یک سیستم و جامعه است و حکایتي تلخ تر از یک انتخابات را به دنبال 

خود خواهد داشت.
اگر شرایط به گونه اي ادامه یابد که رییس جمهوري آینده نتواند یا 
نخواهد در تحقق سه عنصر - قدرت، منزلت و ثروت-براي طبقه متوسط 

تالش کند باید آینده اي تاریک تر را به انتظار بنشینیم.
پویایی و کنشگری سیاسی طبقه متوسط همواره برای بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته، مهم بوده است. تمام کشورهایی که در دنیا 
پیشرفت کرده اند، اعم از غرب، آسیا و حتی آمریکا التین عموما طبقه 
متوسط دارند. گفته می شود -طی ۲۰ سال آینده حدود ۵۰۰ میلیون 
نفر در آسیا و آمریکای التین به طبقه متوسط اضافه می شوند. این 
کشورها به این نتیجه رسیده اند از نظر علمی تقویت طبقه متوسط 

ضامن پیشرفت یک کشور است.
بایدن رییس جمهور جدید آمریکا نیز در مراسم تحلیف خود با اشاره به 
وضعیت این طبقه درجامعه آمریکا گفت -ما باید طبقه متوسط آمریکا 
را زنده کنیم-. بایدن مي داند که این طبقه، موتور محرکه توسعه و تولید 
کشورش خواهد بود. او گفت -طبقه متوسط را دوباره خواهیم ساخت و 

پیشتازان عدالت و قدرت پارلمان )دموکراسی (خواهیم بود-.
 اگرطبقه متوسط در جامعه ایران زمین گیر بماند شایسته ها رییس 
جمهور نخواهند شد. این طبقه آن گونه که ارسطو مي گوید خود 
-شایسته فرمانروایي هستند- و اگر حذف شوند هیچ شایسته ای 

فرمانروا نخواهد شد.
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جناب آقای 

محمدرضا حسین نژاد
معاون محترم شهرسازی شهرداری مشهد

درگذشت مادرعزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض کرده ما را در غم خود شریک بدانید . 

مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست 

جناب آقای 
دکتر رضا شیران خراسانی

مشاور محترم رییس مجلس شورای اسالمی
درگذشت عموی گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض کرده ما را در غم خود شریک بدانید . 
مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست 

جناب آقای 

سرهنگ علی ساالری
رییس پلیس راهور منطقه دو مشهد

درگذشت ابوی گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض کرده ما را در غم خود شریک بدانید . 

علیزاده ، دهقان، بختیاری و خسروشاهی

جهت اطالع

وزیر بانمک 

در آغاز دهه پنجاه خورشیدی که با استخدام روزنامه کیهان 
در آمدم. استادی پر آوازه و با سواد داشتم که شاهد مثال، 
حکایت شیرینی در ال به الی تدریس روزنامه نگاری داشت 
و آنچنان شهد کالمش بر ذایقه شاگردان و مخاطبانش 
خوش می نشست که گذشت زمان را حس نمی کردی... 
انگار در آن روزگار امروز مارا می دید حال که می اندیشم 

مصداق این بیت را بیش از همیشه درک می کنم...
هرکه ناموخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
می گفت: ملت ما ملت شفاهی هستند... زحمت تحقیق و 
تفکر به خود نمی دهند...کتاب نمی خوانند چون پایان ان 
از خواندن چند صد یا چند ده ورق می گذرد لذا اگر چند 
یا یک کتاب از سر بیکاری و اجبار بخوانند همان صفحات 
آخرش را می خوانند تا از پایان آن مطلع شوند! و به همین 
دلیل »نقالی« باب طبع آنهاست و شاهنامه را از زبان نقال 

می شنیدند و می شنوند تا آن را بخوانند...
 در امور اجتماعی و فرهنگی و سیاست هم به همین گونه 
اند، بی آنکه مطالعه و تحقیق کنند و به وعده و وعید سیاست 
ورزان و سخنوران بی عمل بسنده می کندد و نتیجه آن 

می شود که امروز در جامعه حاکم است...
داستان این دولت داستان غریبی است اگر همه حرف و 
حدیث هایی که توسط رییس دولت و دولتمردانش در 
طی این 8 سال گفته شده »الک« شود جز وعده های به 
سرانجام نرسیده چیزی در سبد خانوار این ملت نمی ماند؟!...

تنها نکته مثبت این دولت وزیری است که یکپارچه »نمک« 
است که هر چه می گوید گویی شوخی است و این حس 
طنازی آقای وزیر پوزخند به لب ملت می نشاند از جمله 
کلمات و جمالت قصار این وزیر بانمک موضوع واکسن 
کروناست... هر روز یک داستان، هر روز یک اتفاق، هر روز 
یک خبر مهم، هر روز یک تفهیم اتهام نسبت به مردم برای 
رعایت نکردن پروتکل ها و بالخره یک سال و اندی انتظار 
برای تولید داخلی، واکسن کوبایی، واکسن هندی، واکسن 
چینی، واکسن روسی و شاید فردا واکسن بورکینافاسو و...

خدا را شکر که ما در جغرافیای سرزمین عزیزمان یک کویر 
پر از نمک مرغوب در سمنان داریم! و اال خدا می داند بعد از 
اتمام مهلت صدارت این وزیر با نمک که عنقریب است، ما 

چه باید می کردیم؟
اگر ما واکسن نخواهیم و به قول شاعر:
به درد خود خو کن و نام دوا مپرس ...

 چه کسی را باید ببینیم؟!...

رضانهاوندیفررضانهاوندیفر

شهردار مشهد گفت: ایجاد لندفیل یکی از جدیدترین 
متدهای دفن پسماند در دنیا است و خوشحال هستم 
که اکنون ما در شهر مشهد بزرگترین لندفیل کشور 
را ایجاد کرده ایم و در مسیر »مشهد یک الگو« با 
موفقیت گام برمی داریم.محمدرضا کالئی در پست 
اینستاگرامی خود در خصوص بزرگترین لندفیل 
مهندسی- بهداشتی )دفن زباله( کشور می نویسد؛ 
یکی از مهمترین اتفاقات در حوزه محیط زیست، 
مدیریت پسماند و جلوگیری از ایجاد آلودگی است. 
موضوعی که با جدیت در طول این دو سال از سوی 
همکاران در حوزه خدمات شهری پیگیری شده و 
حاال یکی از دستاوردهای مهم آن آماده بهره برداری 
است.بزرگترین لندفیل مهندسی- بهداشتی )دفن 
زباله( کشور که باعث می شود تا از دفن غیر بهداشتی 
زباله ها و پسماند که ثمره آن نفوذ شیرابه ها به آب های 
زیرزمینی است جلوگیری شود و آسیب رساندن 
به محیط زیست کاهش موثری پیدا کند.روزانه دو 
هزار تن پسماند و زباله در شهر مشهد جمع آوری 
می شود و از این میزان حدود ۷۰ درصد مواد آلی 
است که بخش مهم آن به شیرابه تبدیل می شود و 

نداشتن پروژه ای همچون لندفیل سبب می شود 
در آینده یک فاجعه محیط زیستی را باتوجه به آلوده 
شدن آب های زیر زمینی برای شهر و شهروندان رقم 
بزند.در واقع ایجاد لندفیل مسوولیت ما در مدیریت 
شهری مشهد نبود اما همچون دیگر پروژه ها وارد 
گود شدیم و از حمایت اعضای شورای اسالمی شهر 

مشهد به دلیل حمایت های آنان ممنون هستم.
از متخصصین و کارشناســان دانشگاهی به ویژه 
موسسه همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( 
که در احداث این پــروژه بزرگ همکار و همراه ما 

بودند، سپاسگذارم.

شهردار مشهد:  ایجاد بزرگترین لندفیل پسماند مشهد
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سواالت درباره واکسن ها بسیار رایج است 
و شامل موارد مختلفی می شود. از اینکه 
واکسن زدن تا چه حد می تواند مفید باشد  
و تا اینکه واکسن ها تا چه میزان ایمنی 

ایجاد می کنند.
با گذشت یک سال از شیوع بیماری کووید-۱۹ 
و مرگ ومیر گسترده ناشی از آن، واکسن های 
تولید شده امید بازگشت به زندگی معمول 
را در ما زنده کرده اند. اما سواالت زیادی در 
مورد واکسن و رفتارهای پس از دریافت آن 
هنوز وجود دارند. اینکه افرادی که واکسن 
دریافت کرده اند چه کارهایی را می توانند 
یا نمی توانند انجام دهند. البته تحقیقات 
در مورد میزان و مدت محافظت واکسن 
هنوز ادامه دارند و مشخص نیست آیا واکسن 
می تواند در برابر سایر شکل های نوظهور 
ویروس ایمنی داشته باشد یا نه. همچنین 
ما هنوز نمی دانیم که آیا افراد واکسینه 
شده می توانند ناقل بیماری باشند یا نه 
برای همین بسیاری از دستورالعمل ها 

هنوز باید رعایت شوند.

ایمنی کامل چه زمانی اتفاق می افتد؟
تزریق دو دوز واکسن مورد تایید با فاصله 
سه یا چهار هفته برای دستیابی به حداکثر 
سطح محافظت از کووید-۱۹ الزم است. 
در آزمایش های بالینی، این واکســن ها 
هر کدام حدود ۹۵ درصد در پیشگیری 
از موارد کووید-۱۹ را گزارش کرده اند. 
واکسن جانسون که در ایاالت متحده نیز 

مجاز است، با یک بار تزریق ایمنی ایجاد 
می کند و میزان اثربخشی آن ۷۲ درصد 

گزارش شده است.
البته مشخص نیست که بعد از واکسیناسیون 
کامل، تا چه زمانی فرد در مقابل ویروس 
مصون می ماند. واکسن کووید-۱۹، مشابه 
واکسن آنفلوانزا، می تواند ساالنه تزریق 
شود. مزایای آن می تواند برای مدت زمان 

کوتاه تر یا طوالنی تر باشد.

آیا افراد واکسینه شده می توانند 
ناقل باشند؟

داده هــای موجود نشــان می دهند که 
واکسیناسیون به طور قابل توجهی باعث 
جلوگیری از عفونت در افرادی می شود که 
هیچ عالمتی ندارند. نتایج کارآزمایی بالینی 
واکسن های ساخته و تایید شده تا کنون 

مثبت و دلگرم کننده بوده است.

 افراد واکسینه شده می توانند بدون 
ماسک کنار هم باشند؟

افراد واکسینه شده می توانند در کنار دیگر 
افراد واکسینه شده در یک محیط بسته 
بدون ماسک حاضر شــوند و با گذشت 
زمان، هنگامی که افراد بیشتری واکسینه 
می شوند تعداد افراد آلوده همچنان کاهش 
می یابد، گردهمایی در بین افراد واکسینه 

شده ایمن خواهد بود.

افراد واکسینه شده می توانند بدون 
ماسک بیرون بیایند؟

کارشناسان معتقدند که فعال همه باید در 
محیط های عمومی واکسن بزنند چراکه 
واکنش های ایمنی افراد مختلف متفاوت 
است و افراد به طور یکسانی با تزریق واکسن 
در برابر ویروس ایمن نمی شوند. ضمن اینکه 
ما هنوز نمی دانیم افرادی که واکسن می زنند 

آیا هنوز هم ناقل ویروس هستند یا خیر.

آیا مسافرت پس از واکسیناسیون 
بی خطر است؟

استفاده از واکسن لزوما چنین مجوزی به 
ما نمی دهد. واقعا نمی دانیم که چه انواعی 
از ویروس ممکن است به وجود بیایند یا از 
کجا ناشی شوند به همین خاطر سفر کردن 
هنوز هم خطرناک است. شاید گروه های 
کوچکی که واکسینه شده اند بتوانند کنار 
هم باشند اما سفر کردن قصه اش فرق دارد، 
ما نمی دانیم چه کسی در هواپیما، فرودگاه، 
ترمینال یا ایستگاه و کوپه قطار است و حامل 

چه ویروسی می باشد.

چقدر طول می کشد تا واکسیناسیون 
همگانی انجام شده و شرایط عادی شود؟

تا اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر 
جهان واکسینه شده اند. محققان می گویند 
بین ۷۵ تا 8۰ درصد مردم قبل از رسیدن 
به مصونیت گله ای باید واکسینه شوند. 
وقتی مصونیت گله ای ایجاد شود موارد 
ابتال کاهش می یابند و مراحل بازگشت 
به فاز قبل از بیماری آغاز می شود. ولی 
واقعیت این است که نمی توان زمان دقیقی 
را ذکر کرد شاید باید صبر کنیم تا بخش 
عمده ای از افراد واکسینه شوند. احتماال بعد 
از آن می توان از شرایط نسبتا عادی سخن 
گفت و فعالیت های معمول و گردهمایی ها 

و سفرها را از سر گرفت.

امکان دریافت وام سهام عدالت برای مشموالن از اواسط 
زمستان سال گذشته فراهم شده است و سهام داران می 
توانند با مراجعه به دو بانک این وام را که فیزیکی و نقدی 
نیست را دریافت کنند و اگر طی یک ماه مبلغ توسط فرد 

بازگردانده نشد، در اقساط ۳۶ ماهه باید تسویه شود.
آزادسازی سهام عدالت درحالی به سالگرد خود نزدیک 
می شود که مشموالن، چه افرادی که روش مستقیم را 
برای مدیریت خود انتخاب کرده بودند، چه افرادی که روش 
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، 
امکان فروش سهام خود را ندارند. البته این امکان برای 
مدت کوتاهی به مشموالن مستقیم داده و پس از مدتی 

به دلیل ریزش بازار، منتفی شد.
در این راستا، مســووالن تصمیم گرفتند به مشموالن 
سهام عدالت )هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم( کارت 
اعتباری اعطا کنند تا افراد بتوانند به این نحو از دارایی 

خود بهره مند شود.

چه کسانی نمی توانند کارت اعتباری دریافت کنند؟
البته اگر مشموالن مستقیم حتی یک سهم از پرتفوی 
خود را فروخته باشند، نمی توانند کارت اعتباری را دریاف 
کنند. همچنین اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده 
گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف 
شده باشد، آن فرد نمی تواند کارت اعتباری دریافت کند. 
همچنین چنانچه فرد سجامی نشده باشد، احراز هویت 
نشده است و بنابراین امکان دریافت کارت اعتباری را ندارد.

با وجود آنکه به گفته مسووالن، مذاکرات با ۱۰ بانک برای 
ارایه خدمت مذکور ادامه دارد اما تا کنون فقط دو بانک 
ملی و تجارت برای اعطای کارت اعتباری اعالم آمادگی 

کرده اند. بنابراین مشموالن برای دریافت کارت اعتباری 
فقط باید به یکی از دو بانک مذکور مراجعه کنند. البته 
نیازی به مراجعه حضوری نیست و خدمات به صورت 

غیر حضوری ارایه می شود.
مشموالن در مرحله نخست حتما باید در سامانه سجام 
به نشــانی www.sejam.ir ثبت نام کرده باشند تا 

اطالعات هویتی آن ها ثبت شده باشد.
پس از آن برای دریافت کارت اعتبــاری از بانک ملی، 
مشموالن مستقیم باید بانک ملی را به عنوان کارگزار 
خود انتخاب کنند)می توانند از طریق تغییر کارگزار ناظر 
این کار را انجام دهند( سپس مشتریانی که بانک ملی 
ایران را به عنوان کارگزار سهام عدالتشان انتخاب کرده 
اند می توانند تا ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت خود را 
تسهیالت کارت اعتباری )دو میلیون تومان تا سقف ۱۰ 

میلیون تومان( درخواست کنند.
همانطور که ذکر شد تمامی مراحل درخواست و دریافت 
 کارت اعتباری از محل سهام عدالت غیر حضوری بوده 

و نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست.
بر این اساس، فرد متقاضی باید به یکی از اپلیکیشن های 
ایوا، بله یا شصت بانک ملی ایران مراجعه کرده و پس از آن  
گزینه نشان بانک در هر کدام از اپلیکیشن ها را انتخاب 
کند. بعد از آن  گزینه هویت سنجی را انتخاب و مراحل 
مربوطه را انجام دهد و سپس باید به نشان اعتباری وارد 

شده و درخواست تسهیالت کند.
چنانچه متقاضی مایل باشــد کارت اعتباری را از بانک 
تجارت دریافت کند، باید درخواست خود را در اپلیکیشن 
زمرد بانک تجارت ثبت کند و پس از آن، بانک نسبت به 
استعالم تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای پرداخت 

تسهیالت اقدام کرده و پس از گذراندن سایر استعالم ها، 
مبلغ تسهیالت، سود تسهیالت، مبلغ اقساط و ... را تعیین 
و به مشتری اعالم و وجه تسهیالت را به شماره حساب 

متقاضی تسهیالت واریز می کند.

شرایط بازپرداخت وام
بازپرداخت تسهیالت کارت اعتباری سهام عدالت در اقساط 
۳۶ ماهه و با نرخ ۱8 درصد خواهد بود، البته در صورتی که 
کل مبلغ تسهیالت تا ۳۶ روز پس از دریافت آن به صورت 
یکجا بازگردانده شود، سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.

نکات مهم دریافت کارت اعتباری
مهم ترین نکته در دریافت وام سهام عدالت این است که 
کارت اعتباری فیزیکی نیست بلکه نشان بانک است و جز 
برای خرید کاالهای داخل فروشگاه طرف قرارداد با بانک 
استفاده دیگری ندارد و نمیتوان آن را به پول نقد تبدیل 
کرد. باید به این نکته توجه شود که افرادی که سهام یک 
میلیون تومانی دارند، وام ۱۴ میلیون تومانی و افرادی که 
سهام ۵۰۰ هزار تومانی دارند، وام هفت میلیون تومانی 
دریافت خواهند کرد. همچنین متقاضیان حتما باید در 
یکی از بانک های ملی و تجارت که درحال حاضر کارت 

اعتباری می دهند، حساب داشته باشند.

چه کارهایی مجازیا ممنوع است؟

زندگی پس از تزریق واکسن 

شرایط بازپرداخت وام سهام عدالت

 دارید ریشه را می زنید
حواس تان هست؟!

بر شاخه نشسته اید و بن می برید. این ضرب المثل را این 
روزها باید هزار بار خواند برای کسانی که همه همت و تالش 
خود را در زدن دولت هزینه می کنند آن هم با این رویکرد 
که مردم، بد انتخاب کردند و شرایط امروز نتیجه انتخاب 
ناصواب مردم است! انگار مردم رفته اند و سر خود، یک نفر 
را از آمریکا و اسراییل که مرگ بر هر دویشان باد برداشته و 
آورده و به او رای داده اند تا رییس جمهور ایران شود! نمی دانم 
فراموش کرده اند یا اصال متوجه نیستند و یا بسان »تجاهل 
العارف« خود را به بی خبری می زنند واال می فهمیدند و اگر 
انصاف داشتند چیزی که امروز کیمیاست جور دیگر سخن 
می کردند. بله، مردم به حجت االسالم والمسلمین دکتر 
روحانی رای دادند. به روحانیی که از آمریکا و اسراییل نیامده 
بلکه چهار دهه در حساس ترین مسوولیت های ملی و امنیتی 
و تقنینی و مجلس خبرگان و... قرار داشته و توسط شورای 
نگهبان تایید شده است. به روحانیی که به گواه تایید ۶ فقیه 
محترِم منصوب ولی فقیه زمان، و ۶ حقوق دادن گرانقدِر 
منتخب نمایندگان مردم درشورای محترم نگهبان، واجد 
شرایط ریاست جمهوری بوده و صالحیت اش دو بار، احراز 
شده است! این که می گویند: مردم انتخاب کردند و سخنانی 
از این دست، فقط اهانت به  روحانی و رای دهندگان اش 
نیست، توهین به نهاد های قانونی و روند احراز صالحیت ها هم 
هست. حتی احراز صالحیت هایی که در انتخابات پیش رو، 
افرادی را برای رای گرفتن از مردم به میدان خواهد فرستاد. 
این گونه گفته ها و نوشته ها، آیا این سوال را در ذهن پر رنگ 
نخواهد کرد که وقتی صاحب صالحیت های دوره های قبل، 
چنین و چنان اند چطور به تایید صالحیت شدگان دور بعد 
اعتماد کنیم؟ با این فرمان اگر جلو برویم آیا به افزایش آرا 
که نظر مبارک رهبری است می رسیم یا به دلسرد کردن 
مردم از انتخابات؟ یک مقدار فکر کنند دوستان، بد نیست 

که خیلی هم خوب است!
هنر نقد دارید، بنشینید و ذره بین به دست روحانی و دولت اش 
را سراپا نقد کنید. رسانه دارید فراوان. تریبون دارید پر شمار. 
آدم دارید میلیونی. رسانه هایتان هم به  ُکِر بودجه بیت المال 
وصل است و دغدغه چیزی ندارید. نقد کنید اما اگر اندکی 
انصاف هم هنوز در گوشه وجودتان است، صادقانه فهرست 
کنید مصایب را و فرصت ها و تهدید ها را در نظر بگیرید و 
کارهای انجام شده را هم ببینید و چنین راحت همه گناه 
شرایط فعلی کشور را، همه گناه را به حساب روحانی نگذارید 
و گناه او را هم به حساب اصالح طلبان و کسانی که به روحانی 
رای داده اند ننویسید. یک مقدار هم احتماال به ترامپ می 
رسد از این گناه. همه اش که به عهده روحانی نیست. گیریم 
شمایانی که در این هشت سال الوار می گذاشتید در چرخ 
دولت، بی گناه باشید و برای ناهمراهی ها و کارشکنی ها صواب 
هم کرده باشید اما سهم تحریم و خشکسالی و آمریکا و رژیم 
صهیونیستی و اتحاد عبری، عربی و کرونا و سیل و زلزله را که 

نباید نادیده گرفت. باید گرفت به نظر شما؟!
یک نکته دیگر؛ باور کنید اگر مالک اشتر و سلمان و عمار در 
میدان بودند ما هرگز به روحانی رای نمی دادیم. امیر کبیر 
و بهشــتی و رجایی هم بودند، هرگز برگه رای مان را با نام 
روحانی پُر نمی کردیم که حاال شما با این شدت عقده ها را 
سر ما خالی کنید. این ها نبودند. فهرست نامزد های محترم 
هر دو دوره هنوز موجود است. از میان این افراد محترم با 
توجه به شرایط به روحانی رای دادیم. بله، با توجه به شرایط 
واال به لحاظ احساسی و عاطفی دیگران را شاید ترجیح می 
دادیم اما شرایط عقل را به حکمی دیگر رساند. فکر می کنم 

بری الذمه باشیم نه بدهکار!

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی
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گروه گزارش :  سرنوشت دانشجویان 
ایرانی ووهان چین، این بار برای بازیکنان 
و کادر فنی پرسپولیس رقم خورده 
اســت و حاال آن ها هستند که در 
خطرناک ترین کشور کرونایی جهان 
گرفتار شده اند و باید منتظر پرواز 
اختصاصی برای بازگشت به کشور 
باشند؛ چرا که ویروس کرونا با جهشی 
که در هند پیدا کرده، وحشی تر شده 
و اولین واکنش کشورهای جهان، از 
جمله ما، لغو پروازهای مستقیم به 

این کشور است.
 عالوه بر این دیروز رییس جمهور 
از تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با 

کرونای هندی خبر داد.

ویروس هندی ناشناخته تر از انگلیسی  
هنوز جهان از شوک ویروس های جهش یافته 
انگلیسی و برزیلی و آفریقایی بیرون نیامده 
که حاال جهش دوگانه این ویروس در هند، 
دوباره ترس و وحشت را به دل همگان 

انداخته است. 
آن طور که یورونیوز گزارش داده، ویروس 
کرونا در هند یک جهش دوگانه داشته 
است و به همین دلیل می تواند آنتی بادی 
سیستم ایمنی بدن و حتی واکسن کرونا 
را دور بزند. متخصصان هنوز درباره میزان 
تاثیر این ویروس جهش یافته در افزایش 
تعداد مبتالیان به کرونا، آمار قطعی ندارند 
اما روند افزایشی مشاهده در هند، زنگ 
خطر جدی در این خصوص را به صدا 

در آورده است.

افزایش 10 برابری مبتالیان و فوتی ها 
در هند

از حدود یک ماه قبل، تعداد مبتالیان 
روزانه در هند به یک باره روند صعودی 
عجیبی در پیش گرفــت و از ۳۰ هزار 
مبتالی روزانه هم اکنــون به بیش از 
۳۵۰ هزار مبتالی روزانه رسیده است، 
یعنی افزایش بیش از ۱۰ برابری! سرعت 
افزایش فوتی ها هم تقریبا همین طور 
بوده و از حدود ۲۰۰ فوتی روزانه، حاال 
به بیش از ۲هزار مرگ در هر روز افزایش 
یافته است. از سوی دیگر گزارش شده 
که این ویــروس جهش یافته تاکنون 
در ۱8 کشور مشــاهده شده است که 
 منشا اکثر موارد، مسافران ورودی از هند

 بوده اند.

هشدار روحانی، پس از فرود پرواز 
دهلی 

نگرانی درباره این ویروس در کشــور 
ما هم از دیروز و با صحبت های رییس 
 جمهور جدی تر شد. دکتر روحانی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا دراین باره 
گفت: »امروز یک خطر دیگر پیش روی 
ماست و آن ویروس هندی است که از 
انگلیسی و برزیلی و آفریقایی هم بدتر 
است، اگر این ویروس وارد کشور شود، 
ما یک مشکل بزرگ پیدا می کنیم«. این 
صحبت های روحانی حدود ۵ ساعت 
 W۵۰۷۰ پس از آن مطرح شد که پرواز
شرکت ماهان، از مبدا دهلی نو در فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( تهران به 

زمین نشست. واکنش دکتر شهریاری، 
رییس کمیسیون بهداشت مجلس، به 
این اتفاق هم قابل تامل بود که گفت: 
»مسووالن نسبت به ویروس کرونای 
هندی ابراز نگرانی می کنند و هشدار 
می دهند امــا کاری انجام نمی دهند، 

باید تمامی ســفرها از به هندوستان و 
پاکستان تا اطالع ثانوی ممنوع شود«.

لغو پروازها 
البته وزیر بهداشت هم دست به قلم شد 
و در نامه ای به وزیر کشور، توقف نقل و 

بسته های موازی!!

 این روزها بسیاری از ما برای کمک و دستگیری نیازمندان در این 
ماه عزیز و مبارک به نوعی سعی می کنیم خدمت کنیم.

 ماه رمضان فرصت بسیار مغتنمی است برای کمک به محرومان
 و نیازمندان و در این روزها و شبهای عزیز هستند کسانی که بدون 
ریا و ادعا مشغول کمک بوده و خالصانه در حاشیه شهر با توزیع 
غذای گرم و بسته های معیشتی سعی می کنند تا حدی به جبران 

کمبودها و سوء تغذیه مردم نیازمند بپردازند.
اما آنچه در این حرکت انسانی و ارزشمند جای تامل دارد بحث 

موازی کاری هاست.
باید اذعان کرد در توزیع بسته های معیشتی، آحاد مردم، بسیاری 
از کارمندان و کارگــران ادارات و کارخانه ها بصورت خودجوش 
مشغول خدمتند .در این حال بهزیستی، کمیته امداد و بسیاری از 
موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد، بسیج، آستان قدس، 
اوقاف، کسبه و اصناف و... بصورت مستقل و جزیره ای اقدام به توزیع 
مواد غذایی و...می کنند. این اقدامات ارزشمند است اما چرا در این 
موضوع و حداقل در ماه مبارک رمضان دارای یک برنامه اصولی و 
مبنایی نیستیم؟ چرا در برخی موارد احساسی عمل می شود، چه 
بسا خانواده ای بارها و بارها از این بسته ها برخوردار و خانواده هایی 
هم محروم شوند؟ چرا موازی کاری داریم و چرا هر تشکیالتی ساز 
خود را می زند؟ چرا این نهادها و سازمان ها و...حداقل در ماه رمضان 
با هم هماهنگ نیستند.آیا یکدیگر را قبول ندارند و به هم اعتماد 

ندارند؟ آیا دنبال تبلیغ برای خودشان هستند؟
به هرحال وضعیت موجود نشان می دهد که اراده ای برای ساماندهی 
و یکی کردن و هماهنگ بودن وجود ندارد. متاسفانه در بسیاری 
از امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و هنری و... شاهد 
موازی کاری ها هستیم در حالی که با یک تشکیالت منسجم و 
کاربلد می توان بخوبی برنامه ریزی و هر طرحی را بخوبی و بدون 

حاشیه اجرایی کرد.

با حضور مسووالن بنیاد و دانشگاه علوم پزشکی
 آغاز واکسیناسیون جانبازان

 باالی 50 درصد خراسان رضوی
واکسیناسیون جانبازن ۵۰ تا ۷۰ درصد خراسان رضوی با حضور 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی و تنی چند از 

مسووالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس آغاز شد.
 به گزارش ایثار واحد خراســان رضوی، واکسیناسیون جانبازان 
۵۰ تا ۷۰ درصد خراســان رضوی دوشــنبه ششــم اردیبهشت 
 مــاه در مرکز خدمــات ســالمت کارگران مشــهد آغاز شــد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در حاشیه این واکسیناسیون 
گفت: بیش از دو هزار نفر از جانبازان باالی ۵۰ درصد در استان خراسان رضوی 
در برابر ویروس کرونا واکسینه خواهند شد که ۱۲۰۰ نفر از این افراد در 
 مشهد و بقیه در مراکز منتخب بهداشت شهرستان ها ایمن سازی می شوند.

حجت االسالم حسین معصومی خاطر نشان کرد: پیش از این ۵۰۰ نفر از 
ایثارگران استان شامل جانبازان قطع نخاع، شیمیایی شدید، قطع عضو 
 و والدین داری دو شهید و باالتر در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند.

مســوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان با بیان اینکه از 
طریق ســامانه پیامکی و تماس تلفنی به جانبازان اطالع رسانی 
شده است، تاکید کرد: با توجه به نگهداری واکسن کرونا در شرایط 
خاص، امکان واکسینه شدن ایثارگران در منزل وجود ندارد و این 
 عزیزان باید همراه با کارت ایثارگری به مرکز مربوطه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه ســاعت کاری این مرکز 8 الی ۱۳ اســت، افزود: 
جانبازان معزز می توانند با مراجعه به این مرکز تا پایان وقت اداری 
 روز پنج شــنبه نهم اردیبهشــت واکســن کرونا را دریافت کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: واکسیناسیون جانبازان ۵۰درصد و 
باالتر در شهرستان ها در مراکز بهداشت آن شهرستان با همکاری 

بنیاد انجام می شود.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 262
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 22 اردیبهشت  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 261

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

این یک فیلم بالیوودی نیست 

کرونای هندی در مرزهای ایران قدم می زند!

استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه استان در 
معرض ورود کرونای هندی قرارگرفته است مردم باید نسبت 
به رعایت ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی اهتمام بیشتری 
داشته باشند تا بتوانیم مانع از شیوع این ویروس جدید شویم.

محمدصادق معتمدیان در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا استان که در محل استانداری برگزار شد، 
اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در هندوستان 
و ویژگی مرزی بودن خراســان رضوی، جزو استان هایی 
هستیم که باید توجه بیشتری در خصوص مدیریت این 

بیماری داشته باشیم .
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در همین راستا کمیته 

امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونای استان، باید گلوگاه های ترددی مرزی و 
هوایی را شناسایی کند تا به قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا 

و ستاد ملی پشتیبانی و مقابله با ویروس کرونا اعالم شود.
وی تصریح کرد: همچنان لزوم تشدید نظارت ها و افزایش 
برخوردهای قانونی با متخلفان و ناقضان پروتکل های بهداشتی 
باید در دستور کار کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا قرار داشته باشد.

معتمدیان افزود: با توجه به جمعیت و گستردگی شهر 
مشهد الزم است تعداد تیم های بازرسی در قالب گشت های 

مشترک با حضور دستگاه های مختلف افزایش پیدا کند.

استاندار خراسان رضوی نقش اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
را در کنار برخوردها و نظارت ها بسیار تاثیرگذار دانست و 
متذکر شد: با همکاری همه دستگاه های ذی ربط و مردم 
نباید به متخلفان اجازه رفتارهای ساختارشکنانه داده شود.

وی در حاشــیه این جلسه نیز گفت: بر اســاس آمارها و 
گزارش ها، متاسفانه خراسان رضوی همچنان ازنظر ابتال، 

بستری و فوتی کرونا در وضعیت روبه افزایش قرار دارد.
معتمدیان ادامه داد: باید در حوزه نظــارت و برخورد، 

خراسان رضوی در معرض کرونای هندی
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دیدگاه

گزارش

مسافری از هند

آن روزی که برای اولین بار چند مورد کرونای مثبت در قم 
مشاهده شد عده ای از کارشناسان سخن بر ضرورت قرنطینه 
این اســتان کوچک گفتند و بالفاصله برخی مقامات ارشد 
وزارت بهداشت )بخوانید دکتر حریرچی( قرنطینه را کاری 
قرون وسطایی خواندند و از این اقدام پرهیز کردند. بماند که 
این اولین و آخرین اشتباه در مورد کرونا نبود و به احتمال 

بسیار نخواهد بود. 
نشان به آن نشان که گفتند کرونا در اندازه آنفوالنزا و بلکه 
کمتر از آن خطر دارد و دیدیم بسیار بدتر و وحشتناک تر از 
این بیماری است، افاضات کردند افرادی که یک بار مبتال 
شــوند دیگر نخواهند شد ولی شــاهد بودیم این ادعا هم 
نقض شد، سخن از آمار پایین مرگ و میر بر اثر ابتال به این 
بیماری کردند و دیدیم دسته دسته مردم در برابر چشمان 
 مبهوت خانواده هایشــان زیر خاک می روند و ما مانده ایم 

و داغی سنگین بر دل. 
خالصه این کــه همه چیز در هم ریخــت و مردمان امروز 
افســرده و ســرخورده از این ویروس منحوس کماکان در 
حال مبارزه با دشمنی نامریی هستند. نکته ای که در این 
میان باید بدان پرداخته شود نحوه مقابله و مواجهه با این 
همه گیری است. اکنون بعد از یک سال و اندی که دنیا در 
حال مبارزه با این بیماری است و ما هم تجارب زیادی در 
این زمینه کسب کرده ایم دیگر آزمون و خطا معنا ندارد و 
اشتباه در تشخیص و تصمیم گیری هرگز پذیرفتنی است. 
شــخصا هر چقدر فکر می کنم دلیل عقلی برای رفع منع 
تردد و سفر در ایام نوروز را تشخیص نمی دهم. آمار فوتی 
ها و ابتالهایی که بسیار کاهش یافته بود و شهرهای قرمزی 
که دیگر وجود نداشت و بسیاری از شهرها به سوی وضعیت 
آبی و سفید بودند به یکباره یک تصمیم غیرعقالنی همچون 
بنزین بر آتش خانمان ســوز کرونا شد و امروز زبانه هایش 

دلمان را می سوزاند و چمشم مان را کور می کند. 
خدا باعث و بانی این جریانات را هدایت کند! خدا وکیلی یک داغ بس است 
 برای قبیله ای چه رسد به صدها عزیز هموطن که هر روز بر سینه تراب 
می خوابنــد و دلمــان را کباب مــی کننــد. نفس هایی 
 کــه در بیمارســتان هــا بــه شــماره مــی افتــد و در 
خیابان ها پشت در بیمارستان ها جان ما را به لب می رساند 
و همه گویی در صف ایســتاده ایم تا تک تیراندازهای این 
ویروِس منحوِس نامریی روزانه چند صــد نفر از ما را بزند 
و جانمان را بگیــرد. به هر حال این تجربه تلخ جگرســوز 
 را در طول عمر خویش دیدیم تا ما هــم همچون مردمان 
قرن ها قبل که در برابر بیماری هــای همه گیر کاری جز 
تسلیم شــدن نداشتند خویش را تســلیم ببینیم و منتظر 
باشیم تا شــاید معجزه ای رخ دهد. اما ناامید نیستیم. یک 

راهکار می تواند ما را نجات دهد.
 کرونا وضعیت قرمز و حاد نیست دوره این همه گیری در 
واقع وضعیت جنگی است. یک جنگ سخت و نابرابر. پس 
جدی نگرفتن آن و تساهل در مواجهه با آن تاوان سنگینی 
در پی خواهد داشــت. اگر قم را قرنطینه نکردید، اگر راه 
ترکیه را نبســتید، اگر مانع ورود نوع انگلیسی این بیماری 
نشده اید دیگر نمی توانیم و فرصت نداریم بنشینیم و غصه 
بخوریم. ولی لطفا در برابر نوع هندی آن جدی و سخت گیر 
و کرار باشید. نکند باز در برابر رسانه ها نشسته و به یکدیگر 
متلک پرانی کنید و آمارها و رکوردها را بر سر مردم بزنید و 
به گونه ای تلویحی همه چیز را به پای عدم رعایت پروتکل 
ها بیاندازید. قبول دارم خیلــی از مردم رعایت حداکثری 
ندارند ولی باور کنید اگر ســومدیریت نبود اگر بی کفایتی 
و لجبازی نبود اوضاع خیلی بهتر از این می شد. لطفا دیگر 

اشتباه نکنید!

انتقال مسافر از هند را درخواست کرد. 
ساعاتی بعد، رییس سازمان هواپیمایی 
کشــور اعالم کرد: »تمامی پروازهای 
کانکشــنی و موردی ایــران به هند و 
پاکستان از ساعت ۲۴ امشب )دیشب( 

لغو می شود«.

تا 2 ماه دیگر آی.سی.یوها پر است
کرونا با هیچ کدام مان شوخی ندارد و باید 
هم از آن بترسیم؛ به خصوص که حاال 
ویروس جهش یافته انگلیسی وضعیت 
کشورمان را سیاه کرده و ویروس هندی 
هم بیخ گوش مان است. البته می توانیم 

مثل برخی مسووالن و مردم بی خیال 
باشیم و مانند تعطیالت نوروز، پروتکل ها 
را فراموش کنیم. اما نتیجه اش می شود 
مرگ روزانه بیش از ۳۰۰ نفر و وضعیت 
بغرنج بیمارستان ها که دکتر »طبرسی«، 
عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله 
با کرونــا، آن را این طور توصیف کرده 
است: »حداقل تا دو ماه آینده آی.سی.

 یوها و بیمارســتان ها پــر خواهد بود 
و متاسفانه مرگ و میرها بیشتر خواهد 
شد. اگر در تعطیالت نوروز محدودیت 
ایجاد می شد، مطمئنا وضعیت ما بهتر 

از شرایط کنونی بود«. 
 

راهی جز  واکسیناسیون نداریم
درباره جهش هندی ویروس کرونا، نظر دکتر 
»حسین کیوانی« استاد ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران را جویا می شوم 
و او می گوید: جهش های ویروس کرونا 
چه انگلیسی باشد، چه هندی و چه حتی 
ایرانی، خیلی تفاوتی ندارد و تعجب برانگیز 
نیست، چرا که به هر حال همه می دانیم 
که این ویروس در هر جای دنیا می تواند 
دچار جهش شود. وی با اشاره به تاثیر این 
جهش ها در روند تولید واکسن کرونا هم 
می گوید: ممکن است جهش های جدید 
ویروس خللی در روند واکسن سازی ایجاد 
کند اما شرکت های سازنده واکسن این 
جهش ها را هم در مطالعات خود لحاظ 
کرده و فرمول های خود را به روزرسانی 

می کنند.
وی می افزاید: طبیعتا ممکن است کسانی 

که واکسن هم می زنند نسبت به جهش های 
ویروس ایمنی صددرصدی نداشته باشند 
اما تفاوتش این است که به جای درگیری 
شدید، دچار بیماری های خفیف می شوند و 
بهبود می یابند. دکتر کیوانی در پایان تاکید 
می کند  که در شرایط فعلی جهان هیچ 
گزینه ای به غیر از واکسیناسیون ندارد.

  
ویروس فاجعه آور 

 دکتر مســعود مردانی عضو کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، دیروز 
با اشــاره به جهش هولناک و سرعت 
انتقال باالی کرونای هندی گفت: این 
ویروس دو جهش کروموزومی دارد و 
به عنوان ویروس جهش یافته هندی 
قلمداد می شود که می تواند در کشور 
ما فاجعه ای به فاجعه های قبلی اضافه 
کند. بر اساس گفته هندی ها، انتقال این 
نوع جهش یافته از ویروس بسیار سریع 
است. این در حالی است که نمی دانیم 
واکسن های کرونایی که اکنون تزریق 
می کنیم یا کســانی که پیشتر کرونا 
گرفتند، نسبت به ویروس جدید هم 
ایمنی خواهند داشت یا خیر. به گفته 
مردانی، درمورد میزان مرگ و میر ناشی 
از جهش ویروس هنــدی کرونا هنوز 
اطالعات بیشتری در دسترس نیست.

این متخصص بیماری های عفونی، ادامه 
داد: افرادی که  از هند به ایران آمده اند 
باید مورد بررسی کرونای جهش یافته 
کروموزومی هندی و تحت کنترل و 

نظر وزارت بهداشت قرار گیرند.

110/1/5۱۱۰/8/۵۵

دکترمهدییاراحمدیخراسانیدکترمهدییاراحمدیخراسانی

این یک فیلم بالیوودی نیست 

کرونای هندی در مرزهای ایران قدم می زند!

اقدامات جدیدی در دستور کار استان ها قرار بگیرد و بر 
همین اساس در استان هم کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی بیشتر از گذشته به وضعیت نظارت ها ورود پیدا 
خواهند کرد و با ناقضان پروتکل های بهداشتی برخورد 

قانونی صورت خواهد گرفت.
استاندار خراسان رضوی به موضوع شیوع کرونای هندی 
پرداخت و گفت: یکی از نگرانی هایی که امروز در جلسه 
ستاد ملی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا مطرح شد 

شــیوع ویروس جدید کرونای هندی بود. در این راستا 
استان های مرزهای شرقی کشور ازجمله خراسان های 
رضوی و جنوبی و سیستان و بلوچستان در معرض خطر 

ورود این ویروس هستند.
وی بیان کرد: بنابر این مقرر شــد بــا ابالغی که از طرف 
وزارت خانه های کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
صورت می گیرد، محدودیت هایی را در تردد از کشورهای 
همسایه ازجمله هندوستان، پاکستان و افغانستان در نظر 
بگیریم که بعد از ابالغ به مرزهای زمینی و هوایی اعمال 

خواهد شد.
معتمدیان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های کمیته های 

ستاد استانی کرونا، متاسفانه میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سطح استان پایین است. لذا بارها اعالم کردیم 
که اگر بخواهیم به شــرایط مطلوبی در کنترل بیماری 
برسیم حتما باید به باالی ۹۰ درصد در رعایت پروتکل های 

بهداشتی برسیم.
وی عنوان کرد: بر اساس اعالم متخصصان در شرایط فعلی 
مردم هرگونه عالیم سرماخوردگی و حساسیت را جدی 
تلقی کرده و هر چه زودتر به یکی از مراکز منتخب درمانی 
مراجعه کنند چون هرچقدر این مراجعه به هنگام و زودتر 
باشد، تشخیص به موقع انجام خواهد گرفت و این بیماری 

کامال قابلیت درمان و مدیریت را خواهد داشت.

خراسان رضوی در معرض کرونای هندی
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مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی 
ستاد مبارزه با موادمخدر درخصوص 
شربت گیاهی ضد کرونا که توسط صدا 
و سیما تبلیغ شده و همچنین اظهاراتی 
درخصوص استفاده از اپیوم در ترکیبات 
این داروی گیاهی توضیحاتی ارایه کرد و 
گفت: بررسی ها از میزان تریاک داخل این 
شربت نشان می دهد که با مجوز سازمان غذا 
و دارو مقدار ۲۵ هزارم درصد تریاک به این 
دارو اضافه شده است، و از نظر دارویی نظیر 
ترکیبات کدیین، قرص دیفینوکسییالت 
و شربت دکسترومتورفان و اکسپکتورات 
)که داخل شان مخدر است(، در حدی 

مجاز و با نسخه پزشک قابل ارایه است.
دکتر رضا تویسرکان منش در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به شربت گیاهی »آلرگارد« 
برای درمان بیماری کرونا و میزان تریاکی 
که در ترکیبات این دارو مورد استفاده قرار 
گرفته افزود: به ادعای سازمان غذا و دارو 

غلظت تریاکی که داخل این شربت وجود 
دارد در حدی نیست که شربت تریاک تلقی 
شود و بسیار رقیق شده است و می تواند 
برخی از عالئم کرونا مانند سرفه و درد را 
مدیریت کند و این با مجوز سازمان غذا 

و دارو است.

تویسرکان منش اظهار کرد: بررسی های 
ما نشان می دهد که جای نگرانی نیست 
و میزان اپیومی که داخل آن استفاده شده 
کمتر از محدوده مجاز است و موجب اعتیاد 
نمی شود. گرچه لزوم افزودن ترکیبات 
مخدر نظیر کدئین و تریاک به داروهای 

متعددی که برای تسکین عالیم ساده 
نظیر درد خفیف و سرفه استفاده می شوند 
جای سووال و تعجب است. توصیه می 
شود مراجع علمی و مسوول نظیر وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو اجازه ندهند 
که شرکتهای داروسازی با هر بهانه ای از 
ترکیبات تحت کنترل و مخدر در داروهای 

معمول استفاده کنند.
وی همچنین این را هم گفت که ترکیبات 
اصلی استفاده شده در دارو شامل گیاهانی 
مثل سیر، مرزه، آویشن، رازیانه، گلپر 
و میخک است که ظاهرا برای تسکین 
عالئم بیماری کووید-۱۹ به کار می رود 
در مورد اثربخش بودن دارو و موارد 
مصرف و پروتکل اســتفاده از آن می 
بایست وزارت بهداشت پاسخگو باشد 
ولی از نظر ما افزودن ترکیبات مخدر 
به آن ولو در مقیاس ناچیز سودبخش 

نیست.

ردپای »تریاک« در یک داروی گیاهی کرونا

حوادث

نیما فعال  وکیل پایه یک دادگستری
پرسش: با سالم. اخیرا بنده با یکی از همسایه ها به جهت جای پارکینگ 
درگیر شدم و ایشان چندین بار به من توهین کردند و شیشه ماشین من 
را شکستند. لطفا بفرمایید مجازات ایشان در صورت پیگیری چیست؟

پاسخ: در خصوص اینگونه درگیری ها حتما سعی کنید در بدو امر یا فورا 
پس از آن با پلیس به جهت تنظیم صورتجلسه درگیری و اتفاقات آن 
تماس بگیرید. در صورتی که در آن زمان احدی از همسایگان حضور 

داشته اند از پلیس بخواهید که مشاهدات آنها را صورتجلسه نماید.
مطابق قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۹۹/۲/۲۳ مجازات جرم 
توهین به جزای نقدی درجه شش )حداقل شش میلیون تومان تا بیست 
و چهار میلیون تومان به موجب تصویب هیات وزیران مصوب سال 
۱۳۹۹( تبدیل شده است. در خصوص جرم تخریب نیز این قانون مقرر 
داشته است که در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال 
یا کمتر باشد، مجرم به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت 
وارده محکوم میگردد و در صورتی که میزان خسارت بیشتر از مبلغ 
گفته شده باشد، مجازات مجرم حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.

 انهدام باند بزرگ قمار 
در مشهد با دستگیری ۹۸ متهم

پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه، یک باند 
بزرگ قمار را در مشهد شناسایی و متالشی کردند و ۱8 گرداننده 
اصلی و 8۰ نفر از مباشرین که به عنوان قمارباز در این باند فعالیت 

داشتند را تحویل مراجع قضایی دادند.
با تالش پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه 
خراسان رضوی، در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته، یک باند 
بزرگ قمار در شهر مشهد با گردش مالی باالیی معادل چند میلیارد، 

شناسایی و متالشی شد. 
در این رابطه ۱8 گرداننده اصلی باند قمار و تعداد 8۰ نفر از مباشرین 
که به عنوان قمارباز در این باند فعالیت داشتند، دستگیر و تحویل 

مراجع قضائی شدند.
همچنین از تعداد ۱۰ مکان استقرار و فعالیت این باند، آالت و ادوات 
قمار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، دستگاه های کارتخوان فروشگاهی، 

رایانه و نیز مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط شد.

تخریب یک ساختمان چان دوکارگر را گرفت
ریزش آوار یک ساختمان در حال تخریب در مشهد سبب فوت 

۲کارگر شد.
آتشپاد دوم مهدی رضایی اظهار داشت: در حادثه ریزش آوار 
ســاختمان در حال تخریب در بلوار ســید رضی مشهد ۲ نفر 
کشته و ۲ نفر مجروح شدند. اظهار داشــت: در حادثه ریزش 
آوار ساختمان در حال تخریب در بلوار سید رضی مشهد ۲ نفر 

کشته و ۲ نفر مجروح شدند.
معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: این حادثه ظهر امروز 
به آتش نشانی اعالم شد که بالفاصله نجاتگران و آتش نشانان 
ایستگاه های ۷،۵،۳۳ به محل اعزام که با حضور آتش نشانان 
دو کارگر زنده  از زیر آوار خارج و دو کارگر دیگر که بین ۲۵ تا 
۴۰ سال سن داشتند و به دلیل شدت آوار در دم جان خود را 
از دست داده بودند پیکرشان از زیر آوار خارج وتحویل عوامل 

انتظامی تحویل داده شد.
وی خاطرنشان کرد: علت این حادثه در دست بررسی است.

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 

09155206580

 فرمانده انتظامی استان از دستگیری متهم پرونده 
سرقت خودرو سواری با کودک ۳ ساله مشهدی در 

شهرستان نیشابور خبر داد. 
سردار »محمد کاظم تقوی« گفت: اوایل بامداد 
روزگذشــته مرد جوانی همراه فرزند خردسالش 
باخودروی سواری پژو۲۰۶ سفید رنگ مقابل یک 
داروخانه شبانه روزی درمحدوده بلوار شهید فکوری 

مشهد توقف کرد.
وی افزود: او وارد داروخانه شد و در این لحظه  جوانی 
ناشناس خودروی پژو سواری را در حالی که کودک 

۳ ساله  داخل آن بود به سرقت برد .
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: پدر این 
کودک که شوکه و دچار نگرانی واضطراب شدیدی 
شده بود موضوع را به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم 
کردو تیم گشتی کالنتری شهرک ناجا بالفاصله 

وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوی خاطر 
نشــان کرد: با توجه به حساسیت موضوع طرح  

ضربتی دردستورکار پلیس قرار گرفت و در عملیاتی 
گسترده که با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی، پلیس 
امنیت عمومی ، پلیس فتا و کالنتری شهرک ناجا 
و فرماندهی انتظامی مشــهد و با همراهی مرکز 
فرماندهی و کنترل پلیس اســتان اجرا شد طرح 
 مهار در تمامی محورهای خروجی مشهد به اجرا 

در آمد.
سردار تقوی گفت: متهم که متوجه تعقیب و گریز 
سایه به سایه پلیس شده بود با ترس و وحشت ، 
کودک را در محور نیشابور - مشهد رها و پس از 

طی مســافت کوتاهی ، خودرو را نیز رها ساخت 
ومتواری شد.

این مقام انتظامی گفت: با کشف خودرو ، آرمین 
۳ ساله سالم و سالمت وبا اشک شوق مادر و پدر 
به آغوش خانواده اش بازگشت و ماموران انتظامی 
اقدام های گســترده و ردزنی های دقیق خود را  
در ایــن عملیات پیچیده و ســنگین  ادامه داده 
وتوانستند متهم را شناسایی و اوایل شب گذشته 

او را در شهرستان نیشابور دستگیر کنند.
سردار تقوی با اشاره به این مطلب که متهم ۲۴ ساله 
دارای سابقه کیفری بوده و به مواد مخدر صنعتی 
اعتیاد دارد به مشهد انتقال یافت تا با دستورات 
تخصصی مقام قضایی ، تحقیقات تکمیلی پرونده 

انجام شود.
وی  با اشاره به این مطلب که رضایت و اشک شوق 
کودک ۳ ساله و خانواده اش خستگی از تن پلیس 
زدوده است،گفت:اطالعات تکمیلی این خبر پس 

از تحقیقات اولیه اعالم می شود.

فرمانده انتظامی مشهد از عملیات ضربتی کالنتری های 
۱۲ و ۱۶ و ۲۴ مشهد برای دستگیری عامالن کش روزنی 
و کشف دستگاه های استخراج ارز دیجیتال خبر داد.

سرهنگ عباس صارمی ساداتی به تشریح سه پرونده 
پرداخت و گفت: تیم گشتی کالنتری ۱۲ مشهد در 
یکی از خیابان های حوزه اســتحفاظی خود ۲ پسر 
نوجوان را در حال فرار مشاهده کردند که چند تن از 

شهروندان در تعقیبشان بودند. 
گفتنی است؛ کش روزنی نوعی از سرقت است که 
سارق با زبردستی و چاالکی، و به گونه ای که کسی 

نبیند با زرنگی و چربدستی اقدام به سرقت می کند.
فرمانده انتظامی مشهد افزود: ماموران کالنتری ۱۲ 

بالفاصله وارد عمل شده و این ۲ نوجوان ۱۶ ساله را 
دستگیر کردند، بررسی های اولیه نشان می داد آن ها 
با ورود به یک فروشگاه نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان کاال 
کش روزنی کرده و قصد فرار داشته اند که دستشان 

رو شده است. 
وی با ابراز تاسف از اینکه متهمان دارای سابقه سرقت 
بوده و یکی از آنان به مواد مخدر اعتیاد دارد، بیان کرد: 
با توجه به گزارش سرقت های مشابه، تحقیقات پلیسی 

در این باره ادامه دارد.

صارمی ساداتی اظهار کرد: ماموران کالنتری ۱۶ 
مشهد نیز با اقدام های اطالعاتی به سرنخ هایی از 
نصب تعدادی دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 
و استفاده از برق سراسری در این رابطه دست 

یافتند. 
فرمانده انتظامی مشهد عنوان کرد: تیم دایره اطالعات 
کالنتری ۱۶ پس از بررسی های اولیه با هماهنگی مقام 
قضایی وارد عمل شده و ساختمان مذکور را مورد 

بازرسی قرار دادند. 

عملیات پیچیده پلیس از مشهد تا نیشابور

پایان دزدی خودرو   همراه آرمین کوچولو با دستگیری سارق

دستگیری 2 جیب بر نوجوان در مشهد
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 پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
  به کارکنان پلیس پیشگیری ناجا

 توسط موسسه اعتباری ملل 

در راستای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و به پاس قدردانی 
از زحمات پلیس پیشگیری ناجا تسهیالت قرض الحسنه به 

کارکنان فداکار این نهاد پرداخت می گردد.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: تفاهمنامه ای بین 
موسسه اعتباری ملل و پلیس پیشگیری ناجا در آستانه والدت 
باسعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( منعقد شد و بر 
این اساس مقرر شد به کارکنان پلیس پیشگیری نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران تسهیالت قرض الحسنه پرداخت گردد.

در این تفاهم نامه که به امضای ســردار معصوم بیگی ریاست 
محترم پلیس پیشگیری و آقایان محمدرضا مروجی قایم مقام 
محترم موسسه اعتباری ملل و جواد اکبری معاونت اعتباری 
موسسه رسیده است مقرر شد تسهیالت قرض الحسنه تا مبلغ 
۲۰۰ میلیارد ریال در مبالــغ ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون 

ریالی پرداخت گردد.
در این جلسه آقای مروجی ضمن آرزوی قبولی طاعات عنوان 
داشتند، همه مردم ایران مدیون سیاستگذاری های نیروی انتظامی 
در بخش امنیت هستند و امنیت کشور بر اساس رشادتهای 

کارکنان خدوم نیروی انتظامی محقق شده است.
 امنیتی که در کلیه شهرها و روستاهای ایران مشاهده می کنیم  
در کمتر کشوری شاهد آن هستیم، و این امر مرهون فداکاری ها 
و از جان گذشتگی های کارکنان خدوم نیروی انتظامی می باشد.

 بر این اساس بر خود وظیفه دانستیم  برای تشکر و تقدیر از تالش 
ها و سعی و کوشش این کارکنان خدمتگزار جامعه با پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به سهم خود در این راه گامی برداریم.

 در ادامه سردار معصوم بیگی رییس پلیس پیشگیری نیروی 
انتظامی ضمن تشکر از نگاه مثبت موسسه اعتباری ملل بیان 
داشتند در سلسله نیازهای جامعه، نیاز به امنیت در اولویت قرار 
دارد. همه چیز با امنیت تحقق می یابد. سرمایه گذاری، فرهنگ، 
دین، شادی و نشاط همه از امنیت برقرار می گردد و کارکنان خدوم 
نیروی انتظامی برای برقراری این امنیت از جان خود گذشته اند و 
با اهدای خون شهیدان این مهم را برای مردم به ارمغان آورده اند. 
سردار معصوم بیگی افزود: از موسسه اعتباری ملل تشکر می کنم 
و تردید ندارم که زحمات مدیران و کارکنان موسسه اعتباری ملل 
در پیشگاه خداوند محفوظ خواهد بود و با این عمل در امنیت 
بیشتر سهیم خواهید شد و انگیزه ای مضاعف را برای مجموعه 

پلیس پیشگیری ایجاد خواهد کرد.
 در خاتمه تفاهم نامه مذکور با امضای طرفین تبادل شد.

بانک 
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اسالمی در مورد طرح و هدف 
مجلس از قانونی کردن ارزهای دیجیتال 

توضیحاتی داد.
محمد صفایی اظهار داشت: طرح اصالح نظام 
بانکی یکی از اولویت های ما در کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی است 
که پس از تصویب گشایش های خوبی 
در حمایت از تولید صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به این که مجلس 
یازدهم عزم خود را برای حمایت از بخش 
تولید جزم کرده بیان داشت: اصالح نظام 
مالیاتی یکی دیگر از اقدام کمیسیون 
اقتصادی مجلس برای حمایت از تولید است.

صفایی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ 

مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی را 
۲۰ درصد کاهش یافته است که پیش 
بینی می کنیم سرمایه بیشتری به سمت 

تولید بیاید.

وی ادامه داد: شیوه افزایش حقوق در 
سال ۱۴۰۰ در جهت توزیع عادالنه منابع 
عمومی و کاهش فاصله طبقاتی )کارکنان 
دولت( است و همچنین مالیات بر مجموع 

درآمد، عدالت در کل جامعه را به عدالت 
اجتماعی نزدیک تر خواهد کرد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس 
شورای اسالمی درباره قانونی شدن ارزهای 
دیجیتال بیت کوین نیز اظهار داشت: 
هدف از قانونی شدن ارزهای دیجیتال 
بیت کوین این است که مانند موسسات 
مالی دارای شناسنامه باشند و تحت نظارت 
بانک ملی و نمایندگان آنها فعالیت کنند 
و میزان ورود و خروج ارز مشخص باشد.

وی در زمینــه جزییات این طرح بیان 
داشت: با توجه به این که طرح وارد شور 
نشده در آینده اطالع رسانی در زمینه 
جزییات آن صــورت خواهد گرفت اما 
نظر کمیســیون اقتصاد در زمینه این 

طرح مثبت است.

عضو کمیسیون اقتصادی پاسخ می دهد

طرح مجلس برای قانونی کردن ارزهای دیجیتال 

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

رییس اتحادیه طال و جواهر مشهد با اشاره 
به کاهش قیمت طال و سکه گفت: پررنگ 
ترین دلیل این مساله مذاکراِت صورت گرفته 
در خصوص برجام است. اگر مذاکرات به 
خوبی پیش برود قیمت ها بیشتر از این نیز 

کاهش پیدا می کنند.
محمدباقر معبودی نژاد در گفت وگو با 
ایسنا در خصوص نرخ طال و سکه در مشهد 
اظهار کرد: با توجه به تعطیلی بازارها، این 
روزها ما نرخ اعالم نمی کنیم. البته نرخ  
طال و سکه نسبت به قبل از تعطیالت هم 
آنچنان تغییری نکرده است، هم اکنون 
سکه حدود ۱۰میلیون و ۲۰۰ تومان و 
طال هم هر گرِم ۱8عیار آن یک میلیون و 

۱۰هزار تومان است. 
وی همچنین در پاسخ سوالی درخصوص 
وضعیت خرید و فروش در بازار توضیح 
داد: هم اکنون بیشتر مردم درگیر مشکل 
هستند و هدف درصد زیادی از مراجعان 
به بازار طال و سکه فروش آن  برای پرداخت 
حساب هایی از جمله رهن خانه شان است. 
رییس اتحادیه طالوجواهر مشهد عنوان 
کرد : نرخ طال قبل از تعطیالت یک میلیون 
و ۷۰ هزار تومــان بود و بعد از تعطیالت 
یک میلیون و ۱۰ هزار تومان. قیمت ارز 

نیز کاهش پیدا کرده است و پررنگ ترین 
دلیل آن مذاکراِت صورت گرفته در خصوص 
برجام است. اگر مذاکرات به خوبی پیش برود 
قیمت ها بیشــتر از این نیز کاهش پیدا 
می کنند اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد 
 احتماال قیمت ها افزایش پیدا می کنند.

 ما امیدواریم مذاکرات به نتیجه های خوبی 
برسد زیرا وقتی که قیمت ها کاهش یافته 
یا متعادل شوند، مردم بیشتر به خرید 

می پردازند و این باعث بهبود و رونق بازار 
طال و سکه می شود.

معبودی نژاد همچنین گفت : من از شما 
به عنوان رسانه و صدایی که سخن مردم 
را به گوش مسووالن می رساند می خواهم 
که به این موضوع بپردازید که ای کاش 
 به جــای تعطیلی دائم اصنــاف، فکری 
هم به حال ادارات و بانک ها می کردند. 
 هم اکنون در بانک ها جمعیت زیاد است 

و ارباب رجوع ها کم. عالوه بر آن فضا بسیار 
کوچک است و اصال پروتکل ها آنطور که 

باید رعایت نمی شود.
وی ادامه داد : کنترل اصناف دیگر از دست 
ما خارج شده و اگر تعطیلی اصناف بیشتر 
از این ادامه پیدا کند تنش هایی رخ خواهد 
داد که قابل کنترل نخواهد بود. باید در این 
زمینه یک فکر اساسی صورت گیرد، اگر 
می خواهند واقعا تعطیل کنند پس دستور 
تعطیلی بانک ها را نیز اعالم کنند. زیرا تا وقتی 
بانک  فعالیت خود را ادامه دهد و چک ها را 
برگشت بزند زندگی ما تحت فشار بدی قرار 
می گیرد. مگر کرونا فقط از طریق فعالیت 
اصناف منتقل می شود و با فعالیت های 

ادارات و بانک ها کنترل می شود؟ 
رییس اتحادیه طال و جواهر مشهد افزود: 
فشار سنگین تعطیلی اصناف روی دوش 
طالفروشان بیشتر از دیگر صنوف است. 
زیرا ما درگیر مسایلی همچون سرقت های 
مسلحانه هستیم و اگر مغازه ها باز باشد 
و سرقتی صورت بگیرد ما نمی توانیم 
پیگیری های الزم را انجام دهیم چون 
اولین ســوالی که از ما می پرسند این 
است که چرا در دوران تعطیلی مغازه 

را باز کرده اید؟

همزمان با اولین روز از هفته گرامیداشت 
کار و کارگر حمید رضا پناه مدیر کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی به همراه یزدانی فرمانده سازمان 
بسیج کارگری،هادی ابوی دبیر کانون 
انجمن های صنفی کارگران استان و دیگر 
تشکالت کارگری در صنایع تولیدات 
کاغذی خراسان شرکت گلریز حاضر 
و ضمن قدردانی از تالش ها و زحمات 
کارگران و مدیران این شرکت از قسمت 
های مختلف این گروه تولیدی بازدید 

بعمل آورد.
پناه در این بازدید ضمن خسته نباشید 

و تبریک هفته کار و کارگر و قدردانی از 
زحمات ارزشمند تمامی کارگران این 
مجموعه طی سخنانی اظهار کرد:خیلی 
خرسندم که امروز در جمع مدیران 
و کارگران این مجموعه و برند ملی 
حضور دارم کارگران همیشه چه در 
دوران جنگ تحمیلــی ، چه دوران 
سازندگی ،تحریم ها و شیوع ویروس 
کرونا مجاهدانه و خالصانه و با انگیزه 
تالش کرده اند و معتقدم با همکاری 
کلیه کارگران و کارآفرینان و با تکیه 
بر روحیه همدلی،مشارکت سازنده و 
هم افزایی همه جانبه خواهیم توانست 

گامهای مؤثری در راستای نیل به اهداف 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
و ارائه خدمت به جامعه کسب و کار 
استان خراسان رضوی برداریم.وی 
در ادامه افزود:کارآفرینان همیشه در 
شرایط بسیار سخت حضوری موثر و 
ارزشمند داشته اند و حیات اقتصادی 
جامعه به فعالیت کارآفرینان و بخش 
خصوصی توانمند وابسته است و ما 
نیز امیدواریم در ســایه تعهد،تالش 
و همفکری بیشتر بتوانیم نقش مؤثر 
و مهمی در بهبود فرهنگ کار استان 

ایفا نماییم.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
خراسان رضوی خاطر نشان کرد:ما 
امروز با نگاه کمک به کار و رفع موانع 
تولید در اســتان در تالش هستیم و 
رسالت اصلی ما صیانت از کار و نیروی 
انسانی است که ارزشمند ترین سرمایه 
هر بنگاه اقتصادی می باشد. وی با اشاره 
به وجود ظرفیت ها و استعداد های بسیار 
خوبی که در خراسان رضوی وجود دارد 
گفت: فراهم کردن زمینه های اشتغال 
کارگران و مهمتر از آن ارزش آفرینی و 
کارآفرینی برای جوانان و نوجوانان که 
سرمایه های توسعه در کشور هستند 

کار بسیار مهم و ارزشمندی است و ما 
به گونه ای برنامه ریزی و هدف گذاری 
خواهیم کرد تا بتوانیم از این سرمایه 
های ارزشمند به نحو مطلوب استفاده 
کنیم.وی در خاتمه گفت:تالش ما در 
استان معرفی کارآفرینی به عنوان یک 

ارزش در جامعه است چرا که امروز 
نگاه بیشتر جوامع به بخش خصوصی 
اســت و اعتقاد داریم با وجود انسان 
های توانمندی همانند شما در استان 
خواهیم توانست به جامعه کارگری 

کمک کنیم.

رییس اتحادیه طال و جواهر مشهد پاسخ داد

پیش بینی  قیمت طال و سکه 

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی:

نگاه امروز به ترویج فرهنگ کار و تکریم کارآفرینی است
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