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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال هجدهم    پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400     شماره 868

شهردار مشهد درباره مساله انتقال پادگان لشکر۷۷ مشهد 
گفت: با توجه به گره هایی که از سال ها قبل وجود دارد، 
این کار به سرانجام نمی رسد و پیش بینی می کنم که تا 
سال های آینده هم حل نشود زیرا مکانیزم تصمیم گیری 
در این باره مکانیزمی نیست که کار را به سرانجام برساند.

محمدرضا کالئی اظهار کرد: ستاد کرونای شهرداری مشهد 
که با مسوولیت دکتر نائینی است از همان ابتدا موضوع 
تزریق واکسن کرونا را شفاف سازی کرد، بیشتر مسوولیت 
تزریق واکسن با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
است و ما فقط افراد را معرفی می کنیم و خدا را شکر اتفاقی 
که در شهرهای جنوبی کشور در رابطه با تزریق واکسن 

کرونا افتاد در شهرداری مشهد نیفتاد.
شهردار مشهد بیان کرد: در رابطه با موضوع کمربند جنوبی 
باید موضوع را از چند جهت نگاه کرد، ضرورت های ترافیکی 
و زیست محیطی از جمله مسایل جدی این پروژه است و 

در این بین ما باید تصمیم بهینه را اتخاذ کنیم.
وی افزود: این پــروژه ای بود که از زمان مهندس پژمان 
مطرح شده بود، در سال ۹۶ اعتراضات در رابطه با مسایل 
کمربند جنوبی زیاد شد و باعث شد دادگستری و دادستانی 
به موضوع ورود کنند تا به اعتراضات سمن ها رسیدگی 

کند که منجر به توقف پروژه شد.
کالئی عنوان کرد: آن چیزی که من با آن مواجه شدم یک 
پروژه نیمه کاره بود که از طرفی دغدغه های زیست محیطی 
اجازه نمی داد ادامه پیدا کند و از طرفی هم هزینه های 

زیادی در این مورد انجام شده بود.
شهردار مشهد یادآور شد: مساله  دیگری که وجود داشت این 
بود که مردم این هزینه انجام شده و پروژه نیمه تمام را که 
می بینند این موضوع را به کل حاکمیت منتسب می کنند، 
به همین خاطر باید یک فکری برای این پروژه می کردیم.

وی با بیان اینکه باید راه حل میانه ای در مورد این پروژه 
انتخاب می کردیم که این راه حل مطالعات زیست محیطی 
بود، گفت: تا این مطالعات زیست محیطی انجام نشد هیچ 
اقدامی برای ساخت کمربند جنوبی انجام ندادیم، این 
روزها چند مرحله از تحویل گیری مطالعات و موضوعات 

باالدستی انجام شده است.
کالئی ادامه داد: اما برای کار میانی پروژه ای نیمه کاره داشتیم 
و باید آن را در اختیار مردم قرار می دادیم، بخش هایی که 
در کمربند جنوبی ساخته شده یعنی بخشی که از انتهای 
دالوران تا حدود انتهای الدن در اختیار مردم قرار دادیم به 
گونه ای که با آن موضوع قبلی منافاتی نداشته باشد و حقوق 
مردم نیز ضایع نشود، که این پروژه کوه پارک شکل گرفت.

شهردار مشــهد اظهار کرد: اگر روزی مطالعات زیست 
محیطی به این نتیجه برسد که کمربند جنوبی ساخته 

شود ما چیزی را از دست نداده ایم.
وی متذکر شد: دغدغه مندان در این موضوع می گفتند 
شما دروغ می گویید و کمربند جنوبی را می سازید، به 
همین خاطر برای اعتمادسازی بخش هایی را اجرا نکردیم.

کالئی بیان کرد: در جلسه کمیسیون ماده ۵ گفتیم که 
اعتقاد ما این است که جاده نیشابور باید به مسیر کوشش 
ـ خلج وصل شود، چرا که آنجا دشت است و مسیری است 
که نیازی به تخریب کوه ندارد که خوشبختانه با تصویب 

کمیسیون به مجموعه همتا ارجاع شد.
شهردار مشهد افزود: جایی که موضوعات زیست محیطی 
تحت الشعاع قرار می گیرند کامال آن را به سایر موضوعات 

برتری می دهیم و به دنبال آلترناتیوهای دیگر هستیم.
وی خاطرنشان کرد: یک گزینه تعدیل شده از پروژه کمربند 
جنوبی در ضلع شرق اتفاق می افتد اما در ضلع غرب فکر 
نمی کنم کوه پارک دست خوش تغییرات شود و هزار 

درصد مطمئن هستم که این اتفاق رخ ندهد.
کالئی با بیان اینکه ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار پروژه های 
عمرانی شهر مشهد از حاصل جمع اعتبار تمام کالنشهر های 
کشور بیشتر است، گفت: پروژهایی مانند مترو در شهر مشهد 
داریم که بزرگ هستند و به چشم نمی آیند، پنجشنبه این 
هفته عملیات عمرانی چند طرح مترویی را آغاز می کنیم که 
یکی از این موارد خط ۴ مترو است که از انتهای خواجه ربیع 

حفاری آن آغاز می شود و از سمت شهرک شهید رجایی 
نیز این اتفاق می افتد، خط ۴ مترو دو نقطه کم برخوردار 
شهر را به هم وصل می کند و از حرم رضوی رد می شود، 
اتصال این خط به شهرک شهید باهنر و رضویه نیز در 

دست مطالعه است.
شهردار مشهد با اشاره به اینکه همکاران من دیگر از پروژه های 
بزرگ نمی ترسند، اشاره کرد: عملیات عمرانی خط ۳ نیز 
پنجشنبه هفته جاری از انتهای الهیه آغاز می شود، این ها 
پروژه های بسیار بزرگ شهری است، تقاطع ها و پارک های 

بزرگ نیز از جمله این پروژه های شهری است.
وی در رابطه با تراکم فروشی در شهرداری مشهد متذکر 
شد: افزایش صدور ۴۸ درصدی پروانه ساخت وساز، نه 
تراکم فروشی و نه شهرفروشی است بلکه یک طرح تفصیلی 
است و مبانی دارد، رونق ساخت وساز در شهر مشکلی ندارد 
ضمن اینکه بخش زیادی از منابع ما ناشی از پیگیری هایی 
است که انجام داده ایم، بالغ بر ۶، ۷ هزار میلیارد تومان از 
دولت پول گرفتیم که شاید این عدد قبال به ۵۰۰ میلیارد 

تومان هم نمی رسیده است.
کالئی با بیان اینکه اگر در ســال اول بدهی ها را تسویه 
نمی کردیم چه پروژه عمرانی را می توانستیم انجام دهیم؟ 
گفت: بنابراین این موضوع چند ضلع دارد، یکی اینکه دوستان 
در پروژه های مشارکتی حل مساله کردند و بالغ بر ۳۰ 
پروژه از سهم الشرکه ها بود که قفل شده بود را آزاد کردند.

شهردار مشهد اضافه کرد: سطح دوم این بود که از دولت 
حق شهر مشهد را بگیریم و دولت سال ها حقوق شهرداری 
را معطل گذاشته بودند و با دولت در زمینه بدهی هایش 
تهاترهایی صورت گرفت.وی اظهار کرد: نگاهی که در تمام 
کالنشهرهای دنیا وجود دارد این است که مدیریت شهری 
متولی همه چیز شهر است و مدیریت شهری هماهنگ 
کننده همه امور است، ما به آسیب های اجتماعی ورود 

می کنیم چرا که خودمان را متولی این امر می دانیم.
کالئی عنوان کرد: شورای شهر در کمپ معتادین متجاهر 
مشارکت می کند چرا که شهری که معتادان آن رها هستند 
با شهری که معتادان متجاهرش در کمپ هستند، متفاوت 
است، مشهد اگر شهری تمیز و فاقد معتاد و کودکان کار 
باشد در روحیه همشهریان، ورود زائران و سرمایه گذاری 
اقتصادی موثر است و معتقدم اگر کمک کنیم معتادان 
متجاهر در شهر کم شوند، به همان میزان و شاید بیشتر 

درآمد ما افرایش پیدا می کند.
شهرداری مشهد با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی 
این است که در بخش هایی که خالی از سکنه می شوند، 
فضاهای فرهنگی را توسعه دهیم، بیان کرد: یکی ازضرورت ها 
یک قرارگاه فرماندهی مقابله با آسیب های اجتماعی بود.

وی درباره مجتمع شوق زندگی بیان کرد: به سراغ دستگاه های 
متولی رفتیم و آقای دادستان کمک کردند و خانم عابدین زاده 
را به عنوان سرپرست ناحیه ۵ منصوب کردند، بهزیستی 
و نیروی انتظامی نیز پای کار آمدند و یک الگوی جدید از 

دستگاه قضایی را ارایه کردیم.
کالئی افزود: در مجتمع شــوق زندگی سمن ها دست 
باال را دارند و با قوه قضائیه همراهی می کنند، این یک 
رویکرد جدیدی در قوه قضائیه است که مدیریت شهری 
نیز پای کار آن است و در چهاردهم ماه رمضان این مجتمع 

افتتاح می شود.
شهردار مشهد یادآور شد: مجتمع شوق زندگی و دادسرای 
شهرسازی را براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری 

به دادستانی اجاره داده ایم.

کالئی: انتقال پادگان لشکر 77 منتفی است

سرمقاله

ارتباط قحطی با روابط بین الملل

در این هفته یکی از تلخ ترین تیترهایی که منتشر شد ، تیتر»روحانی: 
نگذاشتیم قحطی شود« بود، این سخن نه به خاطر این که قحطی نشد 

بلکه به دلیل این که خبر مهم رییس جمهور این بود!
غم انگیز است؛ کشــوری مانند ایران که پر است از امکانات انسانی 
و طبیعی و قاعدتا باید دغدغه های واالتــری در آن موج بزند مثل 
ارتقای محیط زیست، افزایش سطح رضایتمندی و شادی در جامعه، 
اختراعات و اکتشافات جدید، راهکارهای جدید افزایش سرانه درآمد 
ملی، میانجیگری در منازعات بین المللی، نحوه مدیریت ذخایر ارزی 
برای نسل های آینده و ... . ولی می بینیم که افتخار رییس جمهور کشور 

این است که قطحی نشد!
ما در ایران درگیر این هســتیم که قحطی نشد ولی در عربستان از 
رویایی به نام شهر آینده نگر »نئوم« صحبت می کنند که قرار است 
با مساحتی بیش از ۳۳ برابر نیویورک، تکنولوژیک ترین شهر جهان 
باشد یا در امارات به طرح »هایپر لوپ« فکر می کنند که قرار است کاال 
و مسافران را از طریق کپسول های درون لوله های ویژه با سرعت ۱۲۰۰ 
کیلومتر در ساعت جابجا کنند یا ترکیه در اندیشه آن است که چگونه 
می تواند رکورد فرانسه در جذب گردشگر را به نام خود تثبیت کند و ... .

نمی گویم این کشورها در طرح های خود موفق هستند یا خواهند شد 
کما این که هایپر لوپ امارات قرار بود در سال ۲۰۲۰ افتتاح شود که 
نشد یا نئوم عربستان هنوز در ابتدای کار است و گردشگری ترکیه نیز 
درگیر کروناست. می خواهم بگویم که جنس دغدغه های ملت بزرگی 
چون ایران که صاحب یکی از بزرگ ترین تاریخ ها و تمدن ها و فرهنگ 
هاست، به جای رشد و توسعه و تعالی، به حد نان شب تنزل کرده است 

و افتخار رییس جمهورش این شده که قحطی نشد!
آبراهام مازلو، روان شناس انسان گرا، نیازهای آدمی را در یک هرم صورت 
بندی کرده است. بر اساس هرم نیازهای مازلو، مادام که نیازهای قاعده 
هرم برآورده نشود، حرکت انسان به سمت نیازهای باالتر انجام نمی شود. 
اگر بخواهیم از منظر هرم مازلو به عدم توسعه ایران بنگریم، باید بگوییم 
که وقتی دغدغه دهها میلیون نفر این است که آیا حقوق شان خواهد 
توانست تا آخر ماه، غذا یا اجاره مسکن شان را تامین کند، چگونه می 
توان از چنین جامعه ای خواست عشق و احترام و تحقیق و دانش اندوزی 
و تعالی فردی و اجتماعی در برنامه زندگی شان داشته باشند؟ نمی گویم 
که این ها را در جامعه نداریم ولی واقعیت این است که بیشتر مردم ما 
در همان قاعده هرم مازلو گرفتار هستند. حتی گاه به مردم گفته می 
شود که اگر این را ندارید و آن را ندارید، عوضش امنیت دارید که آن 

هم تنها یک طبقه باالتر از نیازهای اولیه زیستی است!
وقتی رییس جمهور می گوید» در ســه سال گذشته دشمنان این 
سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت 
با تامین و توزیع کافی و فراوان کاال در کشور اجازه نداد این خواسته 
دشمن محقق شود.«یعنی نه تنها دغدغه مردم که دغدغه دولت نیز 

شده است پایین ترین بخش هرم مازلو.
راه عبور از قاعده هرم به سمت قله آن، کامال مشخص است: »بهبود روابط 
بین المللی و بازگشت واقعی به نظر بیشتر مردم ایران در داخل.«وگرنه اگر 
بخواهیم با دنیا تقابل کنیم و در داخل هم، رای مردم را زینت المجالس 
بدانیم و برخالف خواست عمومی تصمیم گیری و عمل کنیم، تا ابد در 

همین قاعده هرم می مانیم!
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رییس شورای شهر مشهداز پیگیری مصوبات خبر داد 

مصادره برخی خدمات شورای پنجم
رییس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: امید و اعتماد 
برای مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ باید زنده بماند و 
این مهم، نیاز جدی نظام در مقابل توطئه های بین المللی 
برای فشار به کشور است.محمد رضا حیدری در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر مشهد افزود: همه باید در 
جهت تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات تالش 
کنیم و ناامید کردن مردم و نقدهای غیراخالقی کاری 
خالف ارزش است.وی با تاکید بر پرهیز شورای پنجم 
از سرگرم شدن به مسایل واهی اضافه کرد: برخی در 
ماه های اخیر اقدام به مصادره برخی خدمات شورای 
پنجم به نفع خود کرده اند که کار درستی نیست و به 
قضاوت های ناصواب برای برگشتن امید و اعتماد به 

مردم پاسخ محکم می دهیم.

پوست مرغ هم پروتئین دارد؟

داستان مرغ و گرانی و کمیابی اش، داستان غم انگیزی است 
که ۳۳ سال است که ادامه دارد و هیچ دولتی، هیچ حکم 
حکومتی هم حریف آن نشده تا آنجا که همه باور کردند 

»مرغ« درمملکت ما یک پا دارد و بس...
شاید بپرسید چرا ۳۳ سال؟! عرض می کنم که طی ۸ سال 
دفاع جانانه و مقدس که یک جنگ تمام عیار جهانی علیه ملت 
رشید ایران بود هیچ گاه و در هیچ شرایطی ملت با کمبود، 
گرانی، احتکار روبه رو نبوده و همه چیز از مواد خوراکی و 
لوازم مصرفی منزل و غیره عادالنه و به وفور توسط شورای 
محالت توزیع می شد و تورم کامال مهار شده بود و اختیار 
تولید، توزیع و مصرف در دست دولتی بود که کار مردم را 
به مردم سپرده بود و چشم به کیسه ی مردم ندوخته بود...

یادم می آید در همان دوران که مردم ما علیرغم سختی 
های حضور نان آورانشان در جبهه های جنگ مشکالت 
زندگی روزمره را به بزرگواری و حوصله و صبر تحمل می 
کردند مسایل فرهنگی و اقتصادی کشور مبتنی به قناعت، از 
خود گذشتگی و نوع دوستی در کشور جریان داشت و شاید 
بشود بگوییم عدالت اجتماعی حاکم بود، در همان اوضاع 
واحوال کشور چین در حال پوست انداختن بود که هرگاه 
نام آن کشور به هر دلیلی به میان می آمد واژه ی »گنده 
خوراک« به ذهن شنونده متبادر می شد چرا که دو میلیارد 
جمعییت گرسنه به نظر می آمد که هرچه بدستشان می 
رسید می خوردند و به قول مشهدی ها: »نعمت زوال هم 
نبودند«.حاال می شنویم که وضعشان خوب شده و رقم 
رشد اقتصادیشان با آمریکا رقابت می کند همینطور تعداد 
میلیاردر هایشان ... اما واقعییت چیز دیگری است قشر گنده 
خوراک این کشور همچنان ثابت مانده و هر پرنده، چرنده، 
علف خوار، ریشه گیاهان، سوسک، مار، خفاش، عنکبوت و ... 
روی زمین ببینند می خورند لذا فقط تعداد چند صد نفری   از 
مردمش میلیاردر شده اند و تغییر ذایقه و اشتها داده اند و دریا، 
جنگل، دشت، معدن و موسسات اقتصادی کشورهای دیگر 
را می خورند!...برگردیم به مردم خودمان، مردم سرزمینی 
 با تاریخی کهن، فرهنگی سرشار از عشق به وطن و عالیق 
بی پایان بــه باورهای دینــی و فــداکاری برای حفظ 
 وطن و انقــالب که بر هیچ کس پوشــیده نیســت. 
مردمی که فرهنگ و رفتارشان و عادات غذایی شان چه از 
نظر تنوع و چه کیفیت زبان زد خاص و عام در جهان بوده 
و هست و حاال که می شنویم به دلیل بی کفایتی بعِض 
مدیران حکومتی و دولتی کنترل بازار ارزاق به خصوص 
مواد پروتئینی مثل گوشت و مرغ از دست در رفته و طبقه 
فرو دست جامعه اول از مرغ به پای مرغ تنزل کرده و حاال 
از پای مرغ به پوست مرغ رسیده است!! جای ......... دارد. 

راستی آقای رییس جمهوری، پوست مرغ پروتئین دارد؟! 

رضانهاوندیفررضانهاوندیفر
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
گفت: بر اساس آمارهای موجود در ۲۳ روز 
گذشته از فروردین ماه سال جاری تقریبا 
افزایش قابل توجهی در مصرف آب در 

مشهد وجود داشته است.
حسین اسماعیلیان در خصوص شرایط 
تامین آب مشهد در تابستان امسال با توجه 
به کاهش بارندگی ها اظهار کرد: متاسفانه 
در سال جاری وضعیت بارندگی ها کاهش 
داشته و  وضعیت آب مشهد شرایط خاصی 
دارد و این شرایط در چند سال گذشته کم 

سابقه  بوده است.
وی افزود: بر اساس آمارها متوسط بارندگی 
خراسان رضوی تاکنون ۸۲ میلی متر بوده 
و میانگین بارندگی در شهر مشهد  با ۷۷ 
میلی متر نیز پایین تر از استان بوده است. این 
مقدار تقریبا حدود یک سوم بارندگی های 
سال گذشته و تقریبا ۶۵ درصد کمتر از 

سال گذشته بوده است.
اسماعیلیان خاطرنشان کرد: همچنین 
میزان بارندگی ها در خراسان رضوی۶۳ 
درصد نسبت به سال گذشته و  ۴۳ درصد 
نســبت به دوره آماری بلند مدت کمتر 
بوده است. با این وجود مشهد در میزان 
بارندگی ها وضعیت حادتری نسبت به 

متوسط استان دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از آب 
شرب مشهد از طریق سدها تامین می شود، 
بنابراین با توجه به بارندگی های خوبی که 
در دو سال گذشته  یعنی سال های ۹۸-۹۷ 

و ۹۸- ۹۹ صورت گرفته وضعیت ذخایر 
سدها بهتر شده است. اما درحال حاضر 
ذخایر سدهای تامین کننده آب مشهد 
روند کاهشی را نسبت به سال قبل نشان 
می دهد و شاهد کاهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی 
میانگین ذخیره آب در سدهای دوستی، 
ارداک و طرق هستیم. بخشی از آب مشهد 
نیز از طریق دو قنات تامین می شوند اما  آب 
موجود در آن ها نیز کاهش  ۶۵ درصدی را 
نشان می دهد.  به  طور کل می توان گفت 
کاهش بارندگی  تاثیر بیشتری  بر سفره های 

آب زیرزمینی گذاشته است.
وی درباره وضعیت تامین آب مشهد در فصل 
تابستان عنوان کرد: امیدواریم با توجه به 
شرایط موجود کار به جیره بندی آب نرسد. 
با توجه به ذخایر بارندگی ها در سدها امید 
اســت با مدیریت مصرف نیازی  به این 
کار نباشد. این مساله متاثر از پارامترهای 

دیگری نیز هست. 

بیماری کرونا و روند آن نیز تاثیر زیادی بر  
مصرف آب گذاشته است. برای مثال در 
سال گذشته مراکز اقامتی و گردشگری 
نیمه فعال بوده اند و اگر این مراکز فعال 
شوند و کرونا ادامه پیدا کند بر میزان 
مصرف آب تاثیرگذار است. همچنین 
گرمای هوا نیز بر میزان مصرف آب تاثیر 
می گذارد. در حال حاضر در روزهایی که 
در فروردین ماه پشت سر گذاشته ایم 
شرایط گرمتری  نسبت  به  مدت مشابه 

سال قبل داشته ایم .
مدیرعامل شرکت آبفای مشهد با ابراز امیدواری 
نسبت به اینکه با توجه به این شرایط نیاز به 
جیره بندی در تابستان وجود نداشته باشد، 
ادامه داد:  البته این موضوع همراهی مردم 
را طلب می کند و همچنین سازمان آبفای 
مشهد با مجموعه برنامه ریزی هایی در دست 
اقدام تالش می کند تا نیاز به جیره بندی 

در مشهد نشود.

وی ادامه داد: اما کمبود آب و وضعیت منابع 
آب در روستاها حادتر است. زیرا منابع آب 
موجود در روستاها منابع ناپایدارتری هستند. 
پیش بینی می شود تا در روستاها شرایط 

سخت تری وجود داشته  باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
درباره تمهیدات در نظر گفته شده برای 
تامین آب مشهد در سال جاری گفت: در این 
زمینه برنامه هایی برای مشهد تعریف شده 
است و اقدامات الزم را متوقف نکرده ایم . در 
حوزه روستاها نیز برنامه اضطراری را تعریف 
کرده ایم و اولویت بندی بر روی  اقدامات 
اجرایی برای رفع مشکالت اضطراری ۷۲ 
روستا داشته ایم. در واقع عملکردی که 
اتفاق افتاد عملکرد چند برابری بوده است. 
همچنین در برنامه  سال جاری حفر ۱۵ 
حلقه چاه برای روستاها و  برنامه  اصالح و 
توسعه شبکه آب رسانی نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به سرانه مصرف آب در مشهد 
عنوان کرد: سرانه مصرف آب در کالن شهر 
مشهد در  مقایسه با  سایر شهرها عدد قابل 
قبولی است.  تقریبا به طور متوسط ۱۲۰ 
لیتر سرانه مصرف آب شرب خانگی  به ازای 
هر نفر در مشهد است. این میزان مصرف 
متناسب  با  شرایط  اقلیمی مشهد نیست و 
باید تالش شود این سرانه با حفظ و رعایت 
بهداشت  به ۷۰  لیترکاهش یابد. این مقدار 
سرانه آب به بهداشت مردم آسیبی وارد 
نمی کند به شرطی که استفاده درستی از 

آب صورت گیرد. 

تاخت و تاز و انتشار ویروس کرونا در مشهد طی هفته های 
اخیر سرعت ۱۰ تا ۳۰ برابری به خود گرفته است اما 
با گذشت بیش از یک هفته از اعمال محدودیت های 
کرونایی این مقررات در کوچه و بازار مشــهد نادیده 
گرفته شده اســت و برخی اصناف نیز با کرکره های 

نیمه باز همچنان فعالند.
تعطیالت و سفرهای نوروزی طوری به ویروس کرونا 
جان داد که به ســرعت و در کمتر از ۲ هفته آمارهای 
مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ از ۷۰ نفر در اواخر 
اسفندماه پارسال و اوایل فروردین ماه امسال به بیش 
از ۴۰۰ نفر در روزهای اخیر رسیده  است و موج چهارم 

کرونا با سرعت انفجاری رقم خورد.
طبق اعالم سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، آمار 
قربانیان هفته گذشته در کشور هزار و ۸۰۰ تن و شمار 
بستری شدگان ۲۰ هزار نفر بوده است و هم اکنون نیز ۴۳ 
هزار تن در بیمارستان های سراسر کشور بستری هستند 

که پیش بینی می شود این رقم به ۶۰ هزار نفر افزایش 
یابد و این درحالی است که میزان رعایت شیوه نامه ها و 
دستورالعمل های بهداشتی در شهرهای قرمز و نارنجی 

حدود ۴۰ درصد است. 
محدودیت های کرونایی نیز که به دنبال آغاز موج چهارم 
اوجگیری این ویروس از ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ اعمال و 
منجر به تعطیلی مشاغل گروه دو، سه و چهار در شهرهای 
با وضعیت قرمز شد به صورت کامل اجرا نمی شود و اغلب 
اصناف با کرکره های نیمه باز مشغول فعالیت هستند حال 
آن که این گونه ساده انگاری و سهل انگاری ها می تواند 
کشور را به شــرایط و وضعیت بدتری از لحاظ شیوع 

افسارگسیخته این ویروس دچار سازد.

در خراسان رضوی نیز ۱۳ شهرستان خراسان رضوی 
در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا، ۱۵ شهرستان 
در وضعیت نارنجی و پنج شهرستان در وضعیت زرد 
شیوع ویروس همه گیر قرار دارند و کرونا روزانه حدود 

۲۰ قربانی می گیرد.
کالنشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد نیز از شهرهای 
با وضعیت قرمز کرونایی است که باید مشاغل گروه دو، 
سه و چهار  در آن تعطیل باشند اما با گشتی در شهر با 

خالف این مهم مواجه هستیم.

دکتر سید حمیدرضا اسالمی گفت: شمار مراجعان داوطلب 
اهدای خون در خراسان رضوی پارسال نسبت به سال ماقبل 

۱۰ درصد کمتر شد.
وی ادامه داد: پارسال ۱۶۷ هزار و ۷۲۴ نفر و در سال ۱۳۹۸ 
یعنی سال قبل آن ۱۸۶ هزار و ۱۹۳ نفر در خراسان رضوی 

داوطلب اهدای خون شدند.
سرپرســت اداره  کل انتقال خون خراسان رضوی گفت: 
همچنین ظرف یک سال اخیر ۴۰ هزار و ۲۶۳ نفر از کل 
داوطلبان به دالیل بهداشتی موفق به اهدا خود نشدند و 
تنها از ۱۲۷ هزار و ۴۶۱ نفر از کل شهروندانی که در طول 
پارسال برای اهدا خون به پایگاه های مراجعه کرده بودند 

خونگیری شد.  
وی به برخی آمارهای مثبت هم اشاره و بیان کرد: هفت هزار 

و ۸۸۱ نفر از داوطلبان اهدا خون را ظرف یک سال اخیر در 
خراسان رضوی »بانوان« تشکیل دادند که نشانگر افزایش 
چهار درصدی شهروندان زن اهداگر خون در این استان است.

دکتر اســالمی به آمار منطقه ای کاهش اهدای خون در 
خراسان رضوی نیز اشاره و بیان کرد: افزود: 

بر این اساس پارسال پایگاه های اهدا خون در مشهد با ۱۲ 
درصد کاهش، پایگاه نیشــابور یک درصد، سبزوار شش 
درصد، پایگاه قوچان ۱۶ درصد و گناباد با ۲۱ درصد کاهش 
در شمار مراجعان داوطلب اهدای خود نسبت به سال ما 

قبل روبه رو شده اند. 
وی افزود: پایگاه اهدای خون تربت  حیدریه در این میان 
همزمان با گشایش پایگاه انتقال خون در کاشمر افزایش 
یک درصدی داوطلبان را ظرف یک سال اخیر ثبت کرد. 

سرپرست اداره  کل انتقال خون خراسان رضوی در ادامه 
گفتگو با خبرنگاران به فشار مضاعف به ویژه در طول ماه 
مبارک رمضان بر نیروهای ســازمان انتقال خون اشاره و 
بیان کرد: آنها عالوه بر حضور در ســاعت فعالیت روزانه، 
خونگیری از مراجعان را طی ساعات ۲۱ الی یک بامداد هر 

شب بر عهده دارند. 
وی ادامه داد: خون اهدا شده توسط داوطلبان همچنین 
باید در کمترین زمان ممکن مورد بهره برداری قرار گیرد لذا 
نیاز است کارکنان انتقال خون از بامداد روز کاری تا صبح 
روز بعد نیز مشغول فعالیت تخصصی در این حوزه باشند. 

کاهش ۶۵ درصدی بارندگی ها در مشهد 

جیره بندی آب در مرز هشدار!

در سایه نادیده گرفتن محدودیت ها رخ داد

تاخت و تاز کرونا در مشهد 

مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی خبر داد

درخشش بانوان در اهدای خون 

قیامِت سخت در پیش است!

رمضان الکریم، رمضان المبارک، رمضان القرآن، رمضان السعید. 
رمضان فرصت بشــکوهی اســت که می تــوان در آن به کرامت 
اندیشــید و به کرامت رفتار کرد. می شــود تبرک جست و برکت 
یافت. می شــود آیه خواند و آیه شد. می شــود به سعادت رسید 
 که خداوند ســفره خویش را چنان گســترانیده اســت که همه 
می توانند بهره خویش را بردارند. در این ماه باید فرصت را لحظه به 
لحظه، قدر دانست و با اصالح پندار و گفتار و رفتار، میان دنیا و آخرت پل 
زد. چنان به آخرت اندیشید که دنیا آباد شود و چنان در دنیا کوشید که 
آخرت بشود بهشت. بر همین اساس من به این گزاره باور دارم که؛ رابطه 
 شما با دنیا چطور است تا بگویم آخرت تان چگونه خواهد بود. این یک 
ضرب المثل نیست اما می تواند باشد و ما را به تامل وادارد چه جایگاه 
آخرتی ما دقیقا در تعامل با دنیای امروز مان رقم می خورد. تعامل هم نتیجه 
نگاهی است که در ما شکل می گیرد. برخی خود زاهد پندارها و برخی 
دنیا خواران رند می گویند دنیا بد است، آن را رها کن. دنیا رنج است، از آن 
 بگذر. دنیا ُمردار است، از آن فرار کن و می پندارند این زهد است و گمان 
می کنند که راه خدا از این معبر می گذرد ولی رنداِن دنیا خوار که 
همه چیز را برای خود می خواهند و دیگران را هم به سمتی می رانند 
که عمله دنیای آنان باشند بی آنکه لقمه ای از سفره بردارند. اینان با 
شدِت بیشتری از دنیا گریزی می گویند حال آنکه در حال تصاحب دنیا 
با تفسیر خود هستند چه در حوزه و گستره کشوری که بحث استعمار 
 پیش می آید که پیش از این با شعار » ما پیرو دین هستیم. ما نفت

 نمی خواهیم« در مقابل ملی شدن صنعت نفت می ایستادند و در نقشه دنیا 
طلبان انگلیسی بازی می کردند و در سطح فردی هم که بخواهیم ببینیم 
 اطراف ما پر است از کسانی که دنیا را با دست، پس می زنند و با پا، پیش 
می کشند. این نگاه البته دینی نیست که ضد دین است. از منظر متعالی 
دنیا نه تنها بد نیست که به فرموده استاد صفائی حائری ، در کتاب روش 
نقد، جلد۳، ص ۷۰، کم هم هست و باید آن را زیاد کرد. باید با آن تجارت 
کرد. گندمی است که باید به خاکش سپرد و آبیاریش کرد و خرمنش را 
برداشت. ایشان در مثالی دقیق به تشریح ماجرا می پردازند که؛ بعضی، 
 گندم را نگه می دارند و فقط به آن عشق می ورزند و به آن افتخار 
می کنند. بعضی گندم را رها می کنند و از آن می گذرند. اما آنها که 
وسعت خسیس زمستان را دیده اند، یک گندم را بارور می کنند، آن 
را به خاک می دهند تا از خاک برخیزند و زمستان را گرسنه نمانند. 
اینها در واقع از گندم ها و از دنیا نگذشته اند که ان را برداشته اند. آن را 
بد نمی دانند که کم می شمارند و به زیاد کردنش مشغول می شوند. 
دنیا می شود کشتزارشان، می شود بازارشان... می شود ترجمان همان 
که رسول اکرم)ص( فرمودند: الدنیا مزرعة اآلخرة... خصلت مزرعه هم 
باردادن و به ثمره شکوفا شدن است. البته این نیازمند باورمندانی است که 
آگاهانه به کشت و کار بپردازند و عالمانه به برداشت و نگهداشت محصول 
همت کنند تا بتوانند دنیا و آخرتی آباد داشته باشند. اینان می توانند به 
جای بردگی دنیا که مذموم است، به امیری بر دنیا برسند و با نظام سازی 
ایمانی، آخرت خویش را هم بشکوه و امن رقم زنند. مومنان قطعا با دنیا 
چنین تعاملی پر سود دارند. آنان که از مزرعه می گریزند قطعا سفره 

شان خالی خواهد ماند.

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی
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»افراد در هر زمانی که نوبت تزریق واکسن شان 
است، بروند و تزریق کنند. در حال حاضر 
درباره ساز و کار چگونگی تزریق واکسن، 
اطالعات کاملی وجود ندارد. معلوم نیست 
اگر فردی در نوبت خود تمایلی به استفاده 
از واکسن نداشته باشد، چه زمان دیگری 

دوباره نوبت به او می رسد.«
»واکسیناســیون تنها راه قطع زنجیره 
همه گیری کووید-۱۹ است. این را بسیاری از 
 متخصصان اعالم می کنند؛ اگر چه تاکید آنها 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی حتی پس از 
تزریق واکسن است. ماجرای واکسیناسیون در 
دنیا ماه هاست که دنبال می شود. در بسیاری 
از کشورها واکسیناسیون آغاز شده و برخی 
کشورها هم پیشرفت های خوبی داشته اند. 
در ایران اما با جمعیت ۸۰ میلیون نفری، به 
اعتقاد کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، 
فاصله زیادی با ایمن شدن جمعیت وجود دارد 
و به این زودی ها نمی توان ایمنی ۷۰درصدی 
را برای جمعیت ایجاد کرد. همه اینها در 
شرایطی است که آمار فوتی های روزانه با 
صعود قابل توجهی، مرز ۴۰۰ نفر را رد کرده 
و به گفته مسووالن وزارت بهداشت وضعیت 
به همین سختی ادامه خواهد داشت. از ۲۱ 
بهمن سال گذشته که واکسیناسیون کادر 
درمان با واکسن اسپوتنیک روسی شروع 
شد، نزدیک به ۷۰ روز می گذرد و در این 
مدت بر اساس اعالم وزارت بهداشت بیش 
از ۵۱۶هزار دوز واکسن تزریق شده است.

چاره ای  جز اعتماد وجود ندارد
با این که در این مدت گروهی از بیماران 
خاص، سالمندان، جانبازان و پاکبان ها هم 
واکسینه شده اند اما نگرانی اصلی آنها نوع 
واکسنی است که تزریق می شود. چینی 
است یا روسی؟ هندی یا کوبایی؟ همه اینها 
در شرایطی است که در هفته ها و ماه های 
گذشته، گزارشی از عوارض جانبی برخی از 
واکسن ها منتشر شده که بسیاری را نگران 
کرده است، مثل آسترازنکا که در مواردی 
منجر به لخته شدن خون دریافت کننده 
واکسن شده است. چنین شبهاتی درباره 
سایر واکسن ها هم مطرح می شود با این 
حال، شروین شکوهی، رییس بخش عفونی 
بیمارستان لقمان به همشهری می گوید که 

افراد باید به واکسن ها اعتماد کنند؛ چرا که 
در حال حاضر قابلیت انتخاب واکسن وجود 
ندارد و نمی توان منتظر واکسن خاصی 
ماند که ایمنی بیشتری ایجاد و صد درصد 
از مرگ  ومیر جلوگیری کند: »افراد در هر 
زمانی که نوبت تزریق واکسن شان است، 
بروند و تزریق کنند. در حال حاضر درباره 
ساز و کار چگونگی تزریق واکسن، اطالعات 
کاملی وجود ندارد. معلوم نیست اگر فردی 
در نوبت خود تمایلی به استفاده از واکسن 
نداشته باشد، چه زمان دیگری دوباره نوبت 

به او می رسد.«
به گفته شکوهی، با شیوع جهانی ویروس 
کووید-۱۹ مهم ترین و در دسترس ترین  راه مهار  
این پاندمی، عالوه بر رعایت موارد پیشگیری 
از بیماری، ایمن سازی و واکسیناسیون است 
که البته می تواند باعث قطع شیوع بیماری 
شود. این متخصص می گوید در یک سال 
اخیر واکسن های زیادی در کشورهای مختلف 
تولید شده که همگی می توانند ایمنی قابل 
قبولی ایجاد کنند: »تزریق واکسن کرونا 
می تواند نزدیک به صد درصد از مرگ و 
میر افراد جلوگیری کند. اما حتی با تزریق 
واکسن هم امکان ابتال به بیماری وجود دارد. 
البته احتمال ابتالی سخت بیماری بسیار 
کمتر است. بنابراین کسی که واکسن تزریق 
می کند باید همچنان پروتکل ها را رعایت 
کند.« بر اساس اعالم این متخصص، هنوز 
مشخص نیست، مدت زمان ایمنی بخشی 
این واکسن ها چقدر است اما تا زمانی که 
ایمنی در بدن وجود دارد خطر ابتالی سخت 

به  بیماری وجود ندارد.

تزریق واکسن، مسوولیت اجتماعی است
این متخصص به عوارض تزریق برخی از 
واکسن ها هم اشاره می کند و می گوید که 
این نگرانی ها در ایران بیشتر است اما عوارض 
مشاهده  شده تزریق، تاکنون بسیار کم بوده؛ 
در حالی که اثر بخشی آن قابل قبول بوده 
است: »اگر کسی بخواهد به خاطر عوارض 
ناشی از آن از تزریق واکسن خودداری کند 
کار بسیار اشتباهی است. توجه داشته باشیم 
قرار است افراد برای قطع پاندمی واکسن 
بزنند؛ نه این که فقط به فکر ایمن شدن خود 
از بیماری باشند. یعنی کسی که از تزریق 

واکسن خودداری کند به نوعی در انجام این 
مسئولیت اجتماعی مشارکت نکرده است.«

یکی از نگرانی ها برای واکسیناسیون، 
ایجاد عوارض در بیماران خاص است. با 
این حال رئیس بخش عفونی بیمارستان 
لقمان می گوید که این افراد حتما باید 
درباره واکسیناسیون با پزشک شان مشورت 
کنند؛ چرا که برخی از داروها، سیستم 
ایمنی بدن را کاهش می دهد و ممکن 
است نیاز باشد، بین زمان تزریق واکسن 
با دارویی که مصرف می شــود، فاصله 
بیفتد. این فاصله حتی می تواند تا ماه ها 

هم زمان زدن واکسن را به تاخیر بیندازد. 
به گفته این متخصص، تزریق واکسن 
 برای بیماران خاص هم خطرناک نیست. 
فقط بعضی داروها، تاثیر واکسن را کم یا 
در مواردی از بین می برد، این موضوع با 
مشورت پزشک، قابل حل است. او درباره 
واکسیناسیون کودکان هم توضیح هایی 
داد و گفت که تاکنون تمرکز شرکت های 
سازنده بر ساخت واکسن برای بزرگساالن 
بوده اما در آینده نزدیک اجازه کار برای 
بررسی این کار هم داده می شود که البته 

انجام آن الزامی است.

تعمیر به جای خرید!

مدت زیادی اســت که قدرت خرید مردم برای هر کاالیی به شدت 
کاهش یافته و البته در برخی اقالم به صفر رسیده است. این روزها 
کمتر کسی هوس تعویض و جایگزین کردن کاالهایی نظیر تلویزیون 
و فریزر و یخچال را در سر دارد چرا که قیمت های نجومی این لوازم هر 

هوسی را سرکوب می کند.
در گذشته نه چندان دور با مبلغی جزیی می شد یکی از لوازم قدیمی و 
مستعمل خانه را نو نوار کرد اما امروزه این اقدام برای بسیاری از خانواده ها 
یک رویاست. بسیاری از پدر و مادرها این روزها اگر یکی از لوازم منزل 
آنها دچار ایراد شود در یک آن گویی دچار سکته شده اند چرا که اولین 
نکته ای که به ذهنشان خطور میکند بحث ناتوانی در جایگزین کردن 
است.لوازم مهم منزل اعم از جاروبرقی، تلویزیون، یخچال و فریزر، اتو، 
پنکه و کولر، چرخ گوشت و...به حدی گران شده که برای خریدشان 

باید به گرفتن وام پناه برد.
بروز رشد قیمت ها، درحالی که قدرت خرید خانواده ها متناسب با آن 
افزایش نداشت، به چالشی اساسی در بازار و تقاضا برای این محصوالت 
بدل شده است، بطوری که دبیر انجمن صنفی توزیع  کنندگان لوازم  
خانگی تهران گفت:  با وضعیت به وجود آمــده، کاال در بازار موجود 

است، اما خریدار نیست.
اکبر پازوکی توضیح داد: افزایش قیمت لوازم خانگی از یک طرف و اُفت 
قدرت خرید مردم از سوی دیگر، موجب شد تا رکود در بازار را شاهد 
باشیم.  اکنون به  جز افرادی که برای تهیه جهیزیه نوعروسان به بازار 

مراجعه می کنند، در عمل خریداری در بازار وجود ندارد.
به نظر نگارنده آنچه در این اوضاع دردناک تر است بحث تعمیر لوازم 
منزل است که متاسفانه در برابر تعمیرات با چندین مشکل جدید مواجه 
می شویم. اولین معضل در این خصوص نبود قطعات اصلی و خوب می باشد 
چرا که هم تعمیر کار و هم صاحب لوازم خانگی باید پس از تعمیر، بارها 
و بارها یکدیگر را ببینند و اینکه چرا لوازم تعمیری دوباره خراب شده؟ 
تعمیر کار از دست قطعات چینی و بدون کیفیت ناالن است و صاحب 
کاالی تعمیری از رفت و آمد مکرر و هزینه های سربار که خسته کننده 
و عذاب آور است.در این میان چه بسا جر و بحث، مجادله و دعوا هم سر 
بگیرد و کار به شکایت برسد. البته شکایتی که معموال نتیجه ای بدنبال 

ندارد به جز سرگردانی و تردد های مکرر.
به هر حال در این وادی تعمیر و قطعات یدکی نامرغوب هیچ کس به 
نتیجه مطلوب نمی رسد و در نهایت باید قید تعمیر را بزنی و بدنبال 
تامین وام و خرید کاالی نو باشی که آن  هم درد سرهای خود را دارد. 
اما اگر تعمیر کاران ما دارای دانش فنی و کار بلد باشند و قطعات نیز با 
کیفیت باالیی در داخل تولید شود بطور یقین بسیاری از معضالت این 
حوزه مرتفع شده و از شر قطعات بدون کیفیت چینی رها خواهیم شد.

ما تولید کنندگان خوبی داریم و اگر حمایت شوند بطور یقین کشور 
وابستگی به خارج را قطع خواهند نمود.

اهدای خون توسط فرزندان شهدا
پویش اهدای خون با شعار »زندگی ببخشــیم« توسط تعدادی از 
فرزندان شهدا با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و ترویج فرهنگ 

ایثار راه اندازی شد.
عادل مهری مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شــاهد و 
ایثارگر، با اشــاره بر راه اندازی این پویش گفت: فرزندان شهدا 
صاحب یک تکلیف مهم هستند و آن هم حفاظت از حرمت خون 
پدرانشان است و فکر کردیم که در امتداد آن خون های آزادگی 
و مردانگی که برای نجات کشــور و مردم این سرزمین از دست 

دشمنان بر زمین ریخته شد. 
اهدای خون ما نیز با هدف کمک به نجات جان بیماران می تواند، 
یک حس مردم دوســتی و فداکاری را در جامعــه ایجاد کند و 
امیدواریم با این موج های آگاهی افزا پیرامون نقش حیات بخش 
اهدای خون، بتوانیم شاهد مشارکت های بیشتر جوانان در مراکز 

اهدای خون باشیم.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 260
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 15 اردیبهشت  1400  
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 258

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

هندی ،چینی یا روسی  و اروپایی بودن خیلی مهم نیست 

فقط واکسن بزنید!

پس از چندین ماه تالش و مذاکره، بخش خصوصی ایران 
موفق شد قرارداد خرید ۶ میلیون دوز واکسن کرونا را با 
طرف های خارجی امضا کند. هرچند واردات واکسن توسط 
بخش خصوصی منتقدان بسیاری حتی در میان فعاالن بخش 
خصوصی دارد، اما برخی اعتقاد دارند که واردات خصوصی 
واکسن می تواند به برنامه مقابله با کرونا کمک کند. منتقدان 

معتقدند همانند تمام کشورهای دنیا، تأمین و تزریق واکسن 
باید در دولت متمرکز باشد. طبق اطالعات اولیه سه شرکت 
واردکننده واکسن هستند که البته هنوز نام آنها اعالم نشده 

است. ازسوی دیگر قیمت هر دوز واکسن نیز بین ۲۰۰ تا 
۲۵۰ هزار تومان اعالم شده است.

این درحالی است که براساس اعالم وزارت بهداشت، تاکنون 

واکسن 2۵0هزار تومانی وارد می شود
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دیدگاه

گزارش

نوش جانتان

نوش جانتان! گوارای وجود شــریفتان. انشاهلل به سالمتی 
باشد. حق شماست. هزاران تن از هموطنان یک جا فدای 
شما و دستاوردهای درخشان تان. پاکبانان که جای خود، 
همه  ی مــا حاضریم آن چه از مواهب دنیا ســهم داریم به 
پای شما و شایســتگی هایتان بریزیم تا بار دیگر با حماسه 
 آفرینی بر ســر ما تاج افتخــار گذارده و گلریــزان کنید! 
این که قابل شما را ندارد کاش می شد جان خود را فدایتان 
می کردیم. شما مدیران شایسته، برگزیده، نظرکرده و بی 

نظیر حقتان بسیار بیشتر از این حرف هاست. 
از صمیم دل می خواهیم ملت را ببخشید، شما را به خدا قسم 
می دهیم آن چند پاکبانی هم که واکسن دریافت کردند به 

بزرگی خود حالل کنید.
 نمی دانستند خوِد شما که هیچ حتی خانواده هایتان بر آن ها و بر 
همه ی ما ملت برتری دارید. شهر و خزانه ی آن که متعلق به شماست 
 جان ما را هم از آن خود بدانید و همین گونه با افتخار به پیش بروید. 
چه حکایت عجیبی اســت حکایت رسانه ها و مردمانی که 
اختصاص واکسن کرونای سهمیه پاکبانان به مدیران شهرداری 
و اعضای شورای شهر )و شاید برخی دیگر از افراد مهم!( در 
برخی شهرها را بزرگ نمایی کردند و آن را به گونه ای جلوه 
دادند که گویی حقی جابجا شده و یا دور از جان آن مدیران 
اجحافی در حق پاکبانان پرادعا!! و کم کار!! رخ داده است. 
واقعا جای سوال دارد این رفتارهای تبلیغاتی و نابجای برخی 
رسانه ها و حتی کاربرانی که در فضای مجازی این مساله را 
دامن می زنند. واقعا شــما نمی دانید این گونه مدیران چه 
حقی بر گردن ما دارند و همه جوره باید مورد احترام و تکریم 

قرار گیرند و سالمتی شان بر همه ی ملت اولویت دارد. 
این که چیزی نیســت. مورد داریم مقام مســوولی که از 
زمان شــیوع ویروس کرونا برای حفظ جان ارزشمند خود 
از اتاق کارش و پشــت میــزش خارج نشــده و حتی مهم 
ترین وظایفی کــه در کالن مملکت در حــد معارفه وزیر 
 رخ می دهد را حضور پیــدا نمی کند کــه خدایی نکرده 
ذره ای خلل در وضعیت سالمتی بزرگوار ایجاد نشود. این ها 
نشانه های بزرگی از مدیران دلسوز هستند که در این وانفسای 
جهانی در کشــور ما این گونه حضور دارند و برای ما منشا 

برکت و رحمت هستند.
 بندگان خدا مجبورند برای حفظ ارکان کشور مراقب سالمتی 
خویش بوده و از جان ارزشمند و سالمتی خویش تنها و فقط 
به خاطر منافع کشور و ملت به ســختی محافظت نمایند. 
هر چند نظام مدیریت مشارکتی و مبتنی بر شوراهایی که 
خاستگاه مردمی دارند روندی توسعه یافته در دنیا محسوب 
می شود ولی نمی دانم چرا در کشور ما برداشت عمومی از 

ترکیب شوراها این حس را ایجاد نمی کند.
نهادهایی که بیشــتر جنبه ی سیاســی پیدا کرده اند و در 
 رویکردها و عملکردشــان کمتر نگاه تخصصی به چشــم 
می خورد. در هر دوره چهار ساله ورود افرادی جدید با قدرت 
فراوان به بدنه شهرداری ها که هر کدام با خود ده ها نفر نیروی 
انسانی جدید وارد سیستم ها می کنند و مخارج را چندین 
برابر افزایش داده و سطحی از تشریفات زاید مدیریتی نیز 
ایجاد می نمایند. عالوه بر این اَره دادن و تیشه گرفتن های 
سیاسی که نََفس مدیریت شهری را می گیرد اتفاق دیگری 
است که در ادوار مختلف و در شهرهای بسیاری رخ داده است. 
این جنس زیاده خواهی مدیران و اعضای شورای شهر هم 
که در مورد پاکبانان در بعضی شــهرها اتفاق افتاد فراوان 
است. نظام شورایی خوب است به شرط آن که استانداردها 
و قوانین مربوط به آن و شرایط احراز افرادی که به این عرصه 
ورود می کنند منطقی و مطلوب باشد. خدا کند دور بعدی 

شوراها اتفاق بهتری بیافتد.

هیچ کس از عوارض واکسن ها آگاه نیست
اعتمادسازی برای تزریق واکسن نکته ای 
است که شهناز آرمین، رییس بخش عفونی 
 بیمارستان مفید هم به آن اشاره می کند. 
او می گوید: »در حال حاضر ما در وضعیت 
خاصی قرار داریم. یعنی این نخستین بار 
است که بشر با پاندمی مواجه شده که در 
همان مدت شیوع بیماری، چندین نوع 
واکسن به بازار عرضه می کند. در حالی که 
واکسن آنفلوآنزا سال ها بعد از شیوع آن به 
بازار آمد. بنابراین طبیعی است که از بسیاری 
از جنبه های واکسن کرونا، بی اطالع باشیم؛ 

چرا که مدت زمان زیادی از تولید واکسن 
و عرضه آن به بازار نگذشته است. مثال این 
که آیا این واکسن بعد از ۵ سال عوارضی 
خواهد داشت یا خیر، موضوعی نیست که 
بتوان در حال حاضر با قاطعیت در مورد 
آن نظر داد. همچنین  آزمایش بسیاری از 
واکسن ها مثال برای زنان باردار یا کودکان 
هنوز در نظر گرفته نشده است؛ هر چند که 
شرکت فایزر به تازگی برای کودکان ۱۲ تا 
۱۸ سال بررسی هایی در این خصوص انجام 
داده اما هنوز به جواب مشخص و قطعی 

نرسیده است.«

به گفته این متخصص، احتمال شدت  گرفتن 
بیماری در کودکان بسیار زیاد است. از سوی 
دیگر، کودکان ناقالن سالمی هستند که 
خیلی بی  سر و صدا در جامعه تردد کرده 
و بیماری را منتقل می کنند. بنابراین باید 
در زمینه تولید و تزریق واکسن به این افراد 

هم توجه شود.
آرمین در پاسخ به این پرسش که گروه های 
پرخطر در شرایط فعلی واکسن بزنند یا 
خیر، تاکید می کند که صد درصد و بدون 
تردید باید واکسن زده شود؛ چرا که عوارض 
واکســن نزدن کمتر از نزدن آن و ابتال به 
کروناست: »ما نمی دانیم وقتی ویروس را 
از فرد بدون عالیمی می گیریم در بدن ما 
چه واکنشی پیدا می کند. ریسک ما برای 
مبتالشدن به بیماری و عوارض آن بسیار 
بیشتر از آن چیزی است که عوارض تزریق 

واکسن به دنبال دارد.«

هر واکسنی در دسترس بود،
تزریق شود

پیام طبرسی، رییس بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشوری هم  در مورد نگرانی مردم 
برای تزریق واکسن به همشهری می گوید: 
»توجه داشته باشیم همه واکسن ها قبل از 
تزریق به تایید سازمان غذا و دارو رسیده اند. 
این سازمان دستورالعمل الزم را در مورد هر 
دارو و واکسن بررسی می کند. وقتی وزارت 
بهداشت دستورالعملی برای استفاده از واکسن 
بدهد، یعنی واکسن قابل استفاده است. به 
همین دلیل مردم باید اطمینان داشته باشند 
وزارت بهداشت هر واکسنی را که تایید کند، 
می توان بدون نگرانی از آن استفاده کرد. این 
در حالی است که با توجه به کم بودن واکسن 

در دنیا، اجباری برای تزریق آن نیست.«
بر اساس اعالم او، تا زمانی که ۷۰ درصد 
مردم واکسینه نشوند، چرخه بیماری متوقف 
نمی شود، بنابراین از آنجا که تزریق واکسن 
کرونا نیاز به مالحظه خاصی ندارد، بهتر 
است کسی از تزریق سرباز نزند. او خطاب 
به بیماران خاص هم می گوید این افراد در 
وضعیت فعلی، هر واکسنی که در دسترس  
بود را تزریق کننــد: »مصرف هر دارویی 
ممکن است در هر فرد با توجه به شرایطی 
که دارد عوارضی به دنبال داشته باشد اما 

در هر حال سود واکسن ها بسیار بیشتر از 
ضرر آنهاست.«

دنبال واکسن خاصی نباشیم
محمدرضا هاشــمیان، فوق  تخصص 
بیماری های عفونی بیمارستان مسیح 
دانشوری هم حرف هایی در این زمینه دارد. 
او به همشهری می گوید که تمام واکسن ها 
غیر از فاز آزمایشگاهی و حیوانی، ۳ فاز 
مختلف انسانی را هم طی می کنند. مثال 
واکسن تولیدی شرکت سانوفی فرانسه 
یا واکسنی از استرالیا مشکالتی در این 
خصوص داشــتند. به همین دلیل هم 
مطالعات روی آنها متوقف شد. بنابراین 
در حال حاضر حق انتخابی وجود ندارد 
و نباید به دنبال شرکت خاص و واکسن 
خاصی باشیم بلکه هر واکسنی در دسترس 

بود با اطمینان، آن را استفاده کنیم.
به گفته هاشمیان، در ایران واکسن سینوفارم 
چین، بهارات هند، آسترازنکا از کره جنوبی 
و اسپوتنیک وی از روسیه در حال تزریق 
هستند که همگی از تمام فیلترهای الزم 
عبور کرده اند: »عوارض احتمالی واکسن 
کرونا در حد تب و لرز و درد در ناحیه تزریق 
مشاهده شده که هیچیک خطرناک نیستند. 
فقط در مورد واکسن آسترازنکا در موارد 
نادری در افراد زیر ۳۰ سال ایجاد لخته 
گزارش شده است. به همین دلیل بهتر 
است افرادی که پالکت باالیی دارند از 
واکسن دیگری استفاده کنند. باید توجه 
داشت که هیچکدام از واکسن ها، باعث 
ابتالی فرد به بیماری کرونا نمی شوند 
و در زمانی هم که فرد به بیماری کرونا 

مبتالست نباید استفاده شود.«
به گفته او، در وضعیت فعلی که با کمبود 
شدید واکسن مواجهیم، بهتر است در 
نوبت تزریق واکسن، منتظر واکسن خاصی 
نمانیم؛ چرا که تمام واکسن ها می توانند 
ایمنی قابل قبولــی ایجاد کنند: »همه 
واکسن های موجود می توانند ما را از خطر 
مرگ نجات دهند، لزوم تزریق واکسن 
هنگامی بیشتر به ما ثابت خواهد شد که 
توجه داشته باشیم آمار مرگ و میر در 
کشورهایی که واکسن تزریق کرده اند 

بسیار کمتر شده است.«
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هندی ،چینی یا روسی  و اروپایی بودن خیلی مهم نیست 

فقط واکسن بزنید!

۵۲۰ هزار دوز اسپوتنیک وی، ۶۵۰ هزار دوز واکسن چینی، 
۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا و ۱۲۵ هزار دوز واکسن 
بهارات هند وارد کشور شده است که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. با این حساب، 
۶ میلیون دوز واکسن خصوصی درصورت ورود به کشور 

دو برابر آنچه تاکنون وارد شده است، می شود.

در همین حال روزگذشته درنخستین جلسه هیأت نمایندگان 
اتاق تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: شرکت های 
خصوصی موفق به امضای قــرارداد خرید ۶ میلیون دوز 
واکسن شدند و بعد از پشت ســر گذاشتن مراحل اداری، 
عملیاتی می شود. مسعود خوانساری اظهار داشت: با وجود 
تمام مشکالت اقتصادی فعلی، ویروس کرونا نیز همچنان 

قربانی می گیرد و نگرانی های بسیاری را ایجاد کرده است.
وی افزود: در پیک چهارم شاهد تعطیلی خیلی از بخش های 
اداری و خدماتی هستیم و یا با کارکنان کمتری به کار خود 
ادامه می دهند اما بخش تولید نمی تواند تعطیل شود زیرا 
این بخش با معیشت و ارتزاق مردم ارتباط دارد و باید با قوت 

به کار خود ادامه دهد.
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معصومه نیکنام: وقتی کارت بانکی اش 
را برای پرداخت هزینه اقالم مورد نیاز به 
فروشنده می دهد، باورش نمی شود که 
حسابش خالی است، هیچ پیامکی مبنی بر 
برداشت برایش ارسال نشده؛ مگر می شود 
حسابش به همین راحتی خالی شده باشد 
بی درنگ به سراغ پلیس فتا می رود، شکایت 

می کند و بقیه داستان... .
اینکه برخی والدین به ناگاه متوجه شده اند 
که از پس اندازشان خبری نیست و حساب 
بانکی شان خالی است، داستان نیست بلکه 
واقعیت تلخ ورود به فضای مجازی است،  
شــاید در صفحات حوادث یا در فضای 
مجازی بارها این تیتر را خوانده باشید که 
»فرزند ۱۲ ساله از حساب والدینش سرقت 
کرد« یا خبری با این عنوان »خالی کردن 
حساب مادر یا پدر بزرگ توسط نوه«، برای 
والدینی که این اتفاق برایشان رخ داده، 
بسیار غیر قابل باور است که فرزندشان به 
راحتی از حساب آن ها سرقت کرده باشد، 
آری سارقان کوچکی که نمی دانند مرتکب 
جرم شده اند، جرمی که در پس بی توجهی 

والدین رخ می دهد.
این روزها به دلیل شیوع کرونا و خانه نشینی 
مردم و از سوی دیگر مدارس آنالین، سبب 
شد تا جرایم دیگری رخ بنماید یا جرایمی 
از جنس خاص افزایش یابد، یکی از این 
دست جرایم، سرقت اطالعات بانکی افراد 
 است هر چند با فعال شدن رمز دوم، میزان 
سرقت های بانکی کاهش یافته و تنها راه 
سرقت اطالعات بانکی در اختیار داشتن 
اطالعات و رمز دوم کارت های بانکی است.

برخی والدین نه تنها به راحتی کارت های 
 بانکی خود را در اختیــار فرزندان خود 
 می گذارند بلکه گوشی های خود را نیز در اختیار 
آن ها قرار داده و فرزندان با در اختیار داشتن 
گوشی همراه و اطالعات بانکی به راحتی 
 دست به سرقت از حساب نزدیکان خود 

می کنند.
روزهای خانه نشینی فرصتی برای جوانان 
و نوجوانان فراهم کرده که در پس اعتیاد به 
اینترنت و فضای مجازی وارد سایت های 
خرید بازی های آنالین شوند، بازی های 
گرانی که از سقف ۱۰۰ میلیون تومان 

نیز می گذرد.
بازی های رایانه ای و آنالین همواره مورد 
عالقه کودکان و نوجوانان بوده،  فارغ از مزایا و 
معایبی که در پی دارد با شیوع ویروس کرونا 
و خانه نشینی دانش آموزان، خطر اعتیاد به 
این بازی ها و سایر معایب آن خانواده ها را 
تهدید می کند و این مساله به یک چالش 
و دغدغه جدی والدین تبدیل شده است.

این در حالیست که در دنیای پیچیده امروزی 
با گسترش تکنولوژی، هر روز شاهد عرضه 
یک محصول جدید از بازی های رایانه ای 
در بازار هستیم جدای از اینکه این بازی 
ها می تواند منجر به افزایش خالقیت و 
هوش آنها شود،  مضرات فراوانی دارد که 

شاید دیگر جبران ناپذیر باشد.
بازی های رایانه ای به خصوص بازی های 
آنالین به شدت اعتیادآور هستند و کاربر 
خود را از شرایط عادی زندگی دور می کند و 
همین مساله سبب می شود برای ورود به این 

دنیا دست به هر کاری بزنند حتی سرقت از 
حساب بانکی والدین. عالوه بر این،  موضوع 
اعتیاد به بازی های رایانه ای به خصوص 
در کودکان می تواند باعث ایجاد مشکالت 
رفتاری و آسیب های جسمی شود. بازی های 
آنالین به دلیل طراحی هوشمندانه ای که 
دارند گام به گام مخاطب را جذب می کند 
 و به تدریج با شناسایی نیازهای عاطفی 
آن ها را مورد هدف قرار می دهند به همین 
دلیل این بازی ها انتها ندارد و مخاطب را تا 
آن جایی پیش می برد تا شکست را بپذیرد 
و در این راه از مخاطبان خود می خواهد که 
همواره هزینه هایی را بپردازند،  جذابیت 
این بازی ها سبب می شود تا مخاطب از 
کوشش دست برنداشته و مدام حساب 
شرکت هایی که این بازی ها را طراحی 

کرده اند، پر کنند.
همان طور که گفته شد، از دیگر خطرات 
این بازی ها، کالهبرداری در قالب بازی های 
رایانه ای آنالین است همان طور که پرونده های 
بسیاری در این زمینه در پلیس فتا تشکیل 
شده که برخی از کودکان و نوجوانان در 
بازی های رایانه ای و به ویژه آنالین، حساب 
والدین و سایر نزدیکان خود را خالی کرده اند.

بسیاری از کارشناسان پلیس فتا و حتی 

روانپزشکان کودک و نوجوان نسبت به 
اعتیاد جبران ناپذیر این رایانه ای هشدار 
داده اند و اینکه امروزه کودکان در معرض 
اعتیاد به بازی های رایانه ای قرار دارند و 
در صورت عدم کنترل و استفاده صحیح،  
ممکن است فرصت های مفید و مثبت در 
بستر اینترنت به خطرات جبران ناپذیری 

تبدیل شود.
تغییر در روند شکل گیری شخصیت کودکان 
و نوجوانان از تبعات زیان بار بازی های رایانه ای 
است، حتی در بعضی از کاربران می تواند 
باعث تغییر در نوع ارتباط با جوامع هدف، 
رفتارهای اجتماعی و نهایتا تغییر سبک 
زندگی و هویت فردی شود، براین اساس 
ضروری است تا والدین باید برای مصون ماندن 
کودکان و نوجوانان از اعتیاد به بازی های 
رایانه ای و آنالین با اشرافیت کامل بازی های 
مناسب سن فرزندان را در اختیارشان قرار 
دهند و در خصوص زمان بازی نیز نظارت 

کاملی داشته باشند.

ضرورت محدودیت زمانی استفاده 
از گوشی برای فرزندان

به گفته کارشناسان پلیس فتا، باید محدودیت 
زمانی برای استفاده از گوشی و تبلت به منظور 
فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شود 
و سعی کنند در زمان استفاده از دستگاه های 
هوشمند بیشترین زمان ممکن را در کنار 
 این قشر آسیب پذیر جامعه سپری کنند. 
از سوی دیگر ضرورت دارد تا والدین نسبت 
به فضای گسترده اینترنت بروز شوند چرا که 
امروزه با رشد فزاینده بازی های رایانه ای، 
میلیون ها کودک و نوجوان با رویگرداندن از 
بازی های پرتحرک و شادی آفرین، ساعت ها 
مانند مسافری یکه و غریب بی هیچ همراهی 
وارد دنیای بازی های بی انتهای رایانه ای 
شده و در نهایت با تذکرات مکرر والدین 

آن را رها می کنند.

دست سارقان کوچک در حساب های بانکی!

حوادث

 مجازات جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 
در قانون مجازات اســالمی درباره تعدادی از جرایم علیه امنیت و 

آسایش عمومی و مجازات آن ها صحبت شده است.
درباره جرایمی که امنیت و آسایش عمومی را خدشه  دار می کنند و 
منجر به آزار رسیدن و ترساندن شهروندان می شوند توضیحاتی داده 

شده و به انواع مختلفی تقسیم شده اند.
اولین جرم محاربه است؛ بر اساس قانون این جرم باعث ایجاد رعب و 
وحشت در جامعه می شود و جرمی مقید است. در این جرم شخص 
مجرم با سوءنیت عام قصد کشیدن سالح دارد و با سوء نیت خاص 
قصد تعرض به جان، مال و ناموس دارد که قانونگذار برای آن مجازات 

اعدام را در نظر گرفته است.
البته حد محاربه شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، 
نفی بلد است، انتخاب مجازات جزء اختیارات قاضی به شمار می رود.

باید به این نکته توجه داشت که جرم محاربه با یک بار اقرار شهادت 
دو مرد عادل و علم قاضی ثابت می شود، اما با سوگند ثابت نمی شود.

دومین جرم افساد فی االرض است؛ هر شخص به طور گسترده مرتکب 
جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، احراق و 
تخریب و ... شود مفسد فی االرض شناخته  و برابر قانون اعدام می شود.

 متهمان ۶ باند سرقت  خیابانی
 درچنگ پلیس مشهد

رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی از اجرای طرح عملیاتی با دستگیری 
متهمان اصلی ۶ باند سرقت های خیابانی در شهر مشهد خبر داد.

سرهنگ جواد شفیع زاده گفت: مرحله دیگری از طرح تشدید مقابله 
با سرقت های خیابانی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 

رضوی قرار گرفت.
رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: در این عملیات، کارآگاهان 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با ردزنی علمی سرنخ های موجود ۵۵ 
نفر از متهمان سرقت های خیابانی که چند نفر از آنان گردانندگان ۶ 
باند سرقت های گوشی قاپی و زورگیری بودند را شناسایی و پس از 

کنترل و مراقبت های پوششی، آنان را دستگیر کردند.
وی اظهار کرد: با رمزگشایی از ۸۳ فقره گوشی قاپی و زورگیری، 
کارآگاهان پلیس آگاهی در این عملیات ۷۴ دستگاه گوشی تلفن 
همراه به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریــال، مقادیری زیورآالت به 
ارزش تقریبی یک میلیارد ریال، یک دستگاه خودرو و ۳ دستگاه 

موتورسیکلت را کشف کردند.
شفیع زاده بیان کرد: توجه شهروندان به توصیه های بازدارنده و مراقبتی 
پلیس می تواند نقش تاثیرگذاری در پیشگیری از وقوع سرقت ها 
داشته باشد و پلیس مقابله جدی با پدیده سرقت را از اولویت های 
کاری خود می داند و در چهارچوب قانون و به پشتوانه همکاری مردم 

و حمایت دستگاه قضایی با سارقان برخورد قاطعانه خواهد کرد.

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

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 
تکذیب خبر فوت پرستار بیمارستان هاشمی نژاد بر 

اثر کرونا خبر داد.
حمیدرضا رحیمی درخصوص خبر فوت نرگس اسداللهی، 
پرستاری که گفته می شد بر اثر کرونا فوت کرده است، 
بیان کرد: این پرستار از مهرماه سال گذشته، طرحش 
در بیمارستان هاشمی نژاد تمام شده بود و پرستار 

بیمارستان نبوده است. 
وی ادامه داد: این پرستار در چند روز اخیر قبل از فوتش، 
کسالت داشته و مریض احوال بوده است. اتفاقی که قبل 
فوت این پرستار افتاده، این بود که طی تماسی که با 
همکاران خودش در بیمارستان داشته به بیمارستان 
مراجعه می کند و آنژوکت که برای تزریق داخل رگ 
است را برای بهبود حال خود، به خود می زند و بعد آن 

به منزل مراجعه می کند. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح 
کرد: حال این پرستار در منزل بد می شود که ایشان 
را به اورژانس بیمارستان امام زمان منتقل می کنند و 

در آنجا احیای قلبی و عروقی برایشان انجام می شود 
که ناموفق بوده است. 

رحیمی افزود: پزشکی قانونی علت فوت این پرستار را 
بررسی کرده و نمونه آزمایش هم برای کرونا انجام شده 
است اما علت فوت کرونا نبوده است. چون بقیه مسایل 
به پزشکی قانونی و خانواده وی برمی گردد، اطالعات 

دیگری را نمی توانم در اختیار بگذارم.
وی بیان کرد: این شایعات که این پرستار در بیمارستان 
هاشمی نژاد فعالیت داشته و چون واکسن به او نرسیده 

و بر اثر کرونا فوت کرده است، درست نیست.

تکذیب فوت دو نفر از کادر درمان سبزوار 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رد 
شایعه مرگ دو نفر بر اثر واکسن کرونا، گفت: واکسن 
کرونا به اکثر کادر درمان تزریق شده، اما تاکنون عوارض 

خاصی در سبزوار مشاهده نشده است.
محمد باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هیچ 
ارتباطی بین تزریق واکسن کرونا به پرسنل مجموعه 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و فوت دو نفر از کادر 
درمانی این شهرستان بر اثر تزریق این واکسن که در 

روزهای اخیر شایعه شده بود، وجود ندارد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
با اشاره به اینکه فوت یکی از متوفیان بر اثر پارگی 
آئورت بوده و این موضوع به تایید پزشکی قانونی هم 
رسیده، گفت: فرد دیگر خارج از محیط بیمارستان 
فوت کرده، لذا این نظریه اولیه که علت فوت او بر اثر 
تزریق واکسن کرونا بوده را رد می کند، ولی برای 
بررسی بیشتر و دقیق تر علت فوت، این موضوع از 
طرف مسووالن مربوطه و پزشکی قانونی در دست 

بررسی بیشتر است.
وی با بیان اینکه در صورت بروز هر گونه مشکل در بین 
افرادی که واکسن کرونا به آن ها تزریق شده موارد به 
صورت دقیق از طرف مسووالن شهرستانی و کشوری 
رصد و پیگیری می شود، افزود: فوت دو نفر از کادر 
درمانی سبزوار تاکنون هیچ گونه ارتباطی با تزریق 

واکسن نداشته است.

تکذیب خبر فوت کرونایی 3 پرستار درخراسان رضوی
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 امکان استعالم خدمات خودرویی
 با نرم افزار فام موسسه ملل

در راستای تسهیل دسترسی هموطنان به خدمات خودرویی 
امکان استعالم مربوط به این گونه خدمات فراهم شد.

به گزارش دیوان اقتصاد، این موسسه به منظور دسترسی سریع 
و آسان مردم کشور به استعالم خدمات خودرویی بستری در 
نرم افزار فام آماده نموده که متقاضیان می توانند با مراجعه به بخش 
خدمات خودرویی نسبت به استعالم جرایم راهنمایی رانندگی، 
استعالم بیمه نامه و استعالم گواهی معاینه فنی خودروهای سبک 

و سنگین اقدام نمایند.
با نصب نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل در خانه بمانید و کلیه 

فعالیت های بانکی و اداری خود را انجام دهید.

روشنک، رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی: 
اقتصاد مقاومتی با برخوردهای قهری و 

ایجاد ممنوعیت محقق نمی شود
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: مسیر رسیدن به 
اقتصاد مقاومتی با برخوردهای قهری، ایجاد ممنوعیت در صادرات 
و واردات اتفاق نمی افتد بلکه این مهم با رقابت اقتصادی و تالش 
اقتصادی، کار کردن در مسیر داشته های هر کشور محقق می شود.

به گزارش اعتمادساز، محمد حسین روشنک روز ۲۱ اسفند در 
مراسم هم اندیشی ۱۴۰۰ با کارآفرینان که به همت سرپرستی 
روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد 
برگزار شد، افزود: اقتصاد مقاومتی به این معناست که چگونه اقتصاد 
را مدیریت کنیم تا وابستگی کمتری به خارج از کشور داشته باشیم، 

این به معنای دیوارکشی مرزها و عدم مذاکره با سایرین نیست.
وی ابراز کرد: اقتصاد مقاومتی چنین مفهومی ندارد و مسیر رسیدن 
به آن هم چنین مسیری نیست. مسیر رسیدن به اقتصاد مقاومتی 
نیز با برخوردهای قهری، ایجاد ممنوعیت در صادرات و واردات اتفاق 
نمی افتد بلکه این مهم با رقابت اقتصادی و تالش اقتصادی، کار 
کردن در مسیر داشته های هر کشور محقق می شود، داشته های 
کشور ما صنعت خودروسازی و برخی دیگر از صنایع نیست بلکه 
تجارت و جاده ابریشم، کشاورزی، صنایع کوچک، صنایع دستی، 
صنایع تبدیلی مواد غذایی و خالقیت هاست که ممکن است در 

هر بخشی داشته باشیم.
روشنک خاطر نشان کرد: دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم نمی توانیم 
گوشی موبایل تولید کنیم، این امر کار سختی نیست و به دانش مرتبط 
با آن نیاز دارد در حالی که صنعتی مانند خودرو تنها به دانش نیاز ندارد و 
توان رقابتی باالیی را می طلبد. رسیدن به اقتصاد مقاومتی با دستکاری 
 در اقتصاد محقق نمی شود و باید داشته های بومی در اقتصاد تقویت شود.

وی درباره نقش رسانه هادر حوزه اقتصاد تصریح کرد: اگر رسانه ها 
به داشته های بومی اقتصاد توجه کنند این امر تحقق می یابد، 
همان طور که تاکنون به اقتصاد مقاومتی رسیده ایم. هر کاالیی 
که در داخل کشور پایین تراز قیمت جهانی عرضه و صادرات آن 
ممنوع شده باشد و از ارز ۴۲۰۰ تومانی هم استفاده نکند، به مقاومت 
و قدرت رقابت رسیده است اما هر کاالیی که برای جنس مشابه 
آن تعرفه باالیی وضع می شود و ممنوع هم می شود و در نهایت با 
قیمت و کیفیت پایین تر از کاالی ایرانی عرضه می شود، به اقتصاد 

مقاومتی نمی رسد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تبیین کرد: 
رسانه ها باید در این خصوص مطالبه گری کنند که چرا مردم ایران 
باید از بی کیفیت ترین خودروها با گران ترین قیمت استفاده کنند؟ 
رسانه ها باید بپرسند که چه کسانی پشت این اتفاق حضور دارند؟ 
قطعا ما در چنین حوزه هایی به اقتصاد مقاومتی نمی رسیم. چرا 
همان حمایتی که از صنعت خودروسازی می شود از فرش دستبافت 
نمی شود؟ نمی گذارند این اتفاق بیفتاد چراکه به کارگرانی که در 
صنایع مورد تایید خودشان کار می کند نیاز دارند و اگر به قالی بافی 

بپردازد، کارگر گران می شود.

بانک 
کارشناسان حوزه مسکن مشهد می گویند 
که بازار مسکن این کالنشهر سال پر افت 
و خیزی را پشت ســر گذاشته و حجم 
معامالت به پایین ترین حد خود رسیده 
است اما شرایط سیاسی و اقتصادی سال 
پیش رو نوید از کاهش قیمت ها در بازار 
مسکن و بهبود وضعیت معامالت در این 

حوزه می دهد.
بر اساس نظر این کارشناسان قیمت مسکن 
در کالنشهر مشهد در ابتدای سال ۹۹ روندی 
افزایشی داشت اما به تدریج و در ماه های 
پایانی سال روند نزولی به خود گرفت اما 
همچنان معامالت در بازار راکد و روز به 

روز از حجم آن کاسته شد.
هرچند نوسان قیمت و مشکالت اقتصادی 
را می توان از علل اصلی رکود حاکم بر بازار 
معامالت مسکن مشهد در سال گذشته 
دانســت اما با وجود گران شدن مصالح 
ساختمانی، ساخت و سازها در این شهر 

روند مطلوبی داشته است.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
مشهد، پارسال ۹ هزار و ۹۸ مورد پروانه 
ساختمانی در فضایی به مساحت ۱۲ میلیون 
و ۴۷۸ هزار و ۳۵۸ مترمربع صادر شده که 
در مقایسه با سال ۹۸ در تعداد پروانه ها 
۲۸ درصد و در وسعت ۴۸ درصد افزایش 

داشته است.
در مجموع به عقیده کارشناسان هرچند 
صنعت ساختمان سازی در مشهد نسبت 
به بازار مسکن شرایط بهتری داشته است 
اما رکود اقتصادی و شیوع کرونا این بازار را 
دچار تالطمی کرده که شرایط خوبی را برای 
فعاالن این صنعت به همراه نداشته است.

اوج کاهش معامالت 
رییس اتحادیه صنف مشاوران معامالت 
امالک مشــهد نیز درباره وضعیت بازار 

مسکن در سال گذشته گفت: از ابتدای 
سال ۹۹ تا زمستان قیمت خانه در مشهد 
روند افزایشی داشت اما از دیماه این روند 
افزایشی متوقف شــد که علت آن رکود 

اقتصادی در کل کشور بود.
علی اصغر مرادزاده افزود: معامالت مسکن 
از ابتدای سال گذشته روند کاهشی داشت 
اما این میزان در پایان سال به اوج خود رسید 
و بر قیمت مسکن تاثیر گذاشت و آن را تا 

۱۰ درصد کاهش داد.
وی بیان کرد: نوسانات قیمت مسکن در سال 
گذشته بیشتر مربوط به مناطق برخوردار 
مشهد مانند منطقه یک بود اما این اُفت 
قیمت در پایان سال بیشتر به منطقه ۱۲ 

مشهد )الهیه( سرایت کرد.
رییس اتحادیه صنف مشاوران معامالت 
امالک مشهد به تاثیر بازار مسکن بر فعالیت 
مشاوران امالک اشاره کرد و گفت: کاهش 
حجم معامالت مسکن در مشهد در سال 
گذشته منجر به افزایش ابطال پروانه های 
کسب این صنف به روزی سه تا چهار مورد 

شد، که بی سابقه بود.
مرادزاده، شمار دارندگان پروانه های کسب 
مشاوران معامالت امالک در مشهد را ۱۳ 
هزار مورد ذکر کرد و افزود: در بهار ۱۴۰۰ 
هنوز درخواست ابطال پروانه های کسب 

در صنف مشــاوران امالک مشهد ادامه 
دارد و به روزی چهار مورد رسیده است.

امید به شرایط بهتر در 1400
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز 
در تشریح وضعیت بازار مسکن در مشهد 
گفت: از اواخر سال ۹۸ افزایش شدید قیمت 
در بازار مسکن اتفاق افتاد در حالی که در 
آن زمان، انتظار بسیاری از تحلیلگران و 
کارشناسان این بود که در سال ۹۹ از سرعت 
رشد قیمت ها در بازار مسکن کاسته شود.

محمدعلی منصوری افزود: افزایش قیمت 
مسکن در مشهد در سال گذشته به طور 
متوسط ماهیانه سه تا چهار درصد نسبت 
به سال ۹۸ و قیمت متوسط هر مترمربع 
مسکونی براساس اطالعات خام سامانه 
امالک و مستغالت در بهمن ماه سال ۹۹ 

برابر با ۱۴ میلیون تومان بود.
این مسوول در اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی گفت: متاسفانه رشد شتابان 
قیمت مسکن در سال ۹۹ ادامه یافت که 
دالیل متعددی در بروز این مساله موثر 
بود که سه عامل اصلی زمینه را برای رشد 

قیمتها در بازار مسکن مهیا کرد.
وی بیان کرد: مساله شیوع کرونا، تشدید 

تنش ها با غرب و ابهامات انتخابات آمریکا، 
تورم شدید ناشی از افزایش نقدینگی سبب 
بروز بی اعتمادی در بازار شد به طوری این 
شرایط منجر به ادامه روند افزایش قیمتها 
بویژه در نیمه نخست سال ۹۹ در بخش 

مسکن شد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: 
قیمتها در بازار مسکن در سال گذشته 
افزایشی روزانه داشت اما حجم خرید و 
فروش روندی نزولی داشت به طوری که 
در ماه های پایانی سال بسیار محسوس بود.

وی ادامه داد: از نیمه آبان ماه سال گذشته 
و تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، وضعیت بازار 
مسکن نیز تغییر کرد و روند قیمت ها در 
شیب نزولی قرار گرفت، این کاهش مربوط 
به مسکن متوسط و مصرفی در مناطق میانی 
شهر مشهد نبود بلکه مسکن لوکس و گران 

قیمت شهر را نشانه رفته بود.
وی اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۰ انتظار این 
نیست که روند افزایشی قیمت مسکن به 
 شدت سال ۹۹ ادامه یابد البته با توجه به 
چشم انداز نرخ تورم، افزایش نقدینگی و 
همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب 
تشدید انتظارات تورمی می شود و حل 
نشدن مسایل در حوزه برجام، شاهد ادامه 
ابهامات در بازار خواهیم بود و باید گفت 
این شرایط سبب می شود تا ریسک های 
بازار تا حدودی حفظ شود که باعث می 
شود در سال ۱۴۰۰ انتظار کاهش و تعدیل 

قیمت مسکن را داشته باشیم.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: 
امید است در سال ۱۴۰۰ میزان افزایش 
قیمت مسکن کمتر از تورم باشد اما به هرحال 
انتظار تخلیه حباب قیمت مسکن در آینده 

نزدیک امکانپذیر نیست.

کارشناسان حوزه مسکن مشهد پیش بینی کردند

کاهش قیمت ها بعد رکود بازار مسکن!

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

بیمه نامه شخص ثالث از ابتدای سال جاری 
با تغییرات متعددی همراه بوده که از آن 
جمله می توان به راننده محور شدن سوابق 
تخفیف بیمه و افزایش ۳۷ درصدی حق 

بیمه اشاره کرد.
اسفند ماه هر سال موضوع تعیین حق بیمه 
شخص ثالث مطرح می شود و طی آن با 
توجه به افزایش نرخ دیه، حق بیمه نیز با 

افزایش همراه خواهد بود.
در اسفند سال گذشته نیز گفت و گو ها برای 
تعیین حق بیمه شخص ثالث انجام شد و 
سرانجام آن گونه رییس کل بیمه مرکزی 
اعالم کرد، حق بیمه شخص ثالث، رشدی 
۳۷ درصدی را در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت.

افزایش حق بیمه، کمتر از رشد نرخ دیه
اگرچه وجود این مشکالت بر هیچ کس 
پوشیده نیست اما نگاهی به روند تعیین 
حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۰ 
نشان می دهد که افزایش حق بیمه در 
مقایسه با رشد نرخ دیه، کمتر بوده است.

در حالی که نرخ دیه در سال ۹۹ برای ماه های 
غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شده 
بود این رقم برای سال ۱۴۰۰ و برای ماه های 

غیرحرام ۴۸۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
شده است. مقایسه این اعداد حکایت از آن 
دارد که نرخ دیه رشدی ۴۵.۵ درصدی را 

تجربه کرده است.

راننده محورشدن سابقه بیمه
یکی دیگر از تغییراتی که در سال ۱۴۰۰ در 
بیمه شخص ثالث ایجاد شده، راننده محور 
شدن سوابق بیمه است. در قانون جدیدی 
که توسط بیمه مرکزی ابالغ شده است، 
بیمه شخص ثالث به طور کامل راننده محور 

شده است. به این معنا که تخفیف های عدم 
خسارت با فروش خودرو به خریدار منتقل 
نمی شوند. در این قانون جدید انتقال تخفیف 
فقط از خودروی فرد به خودروی دیگر او و از 
فرد به خانواده درجه یک او )والدین، همسر 

و فرزندان( امکان پذیر است.
همچنین اگر فرد در زمان فروش خودروی 
خود قصد خرید خودروی جدید نداشته 
باشد، شرکت بیمه باید به او گواهی مبنی 
بر حفظ تخفیف های عدم خسارت شخص 
ثالث ارائه دهد تا فرد در زمان خرید خودروی 

جدید بتواند از تخفیف های قبلی خود برای 
خودرو جدید استفاده کند.

در واقع از این پس، تخفیف بیمه روی پالک 
خودروها اعمال می شود و استفاده از این 
تخفیف محدودیت زمانی ندارد و منقضی 
نخواهد شد وحتی اگر نیروی انتظامی به 
ابطال پالک خودرو اقدام کند، تخفیف آن در 
پرونده مالکیت صاحب پالک ثبت می شود.

نحوه پرداخت خسارت در قانون جدید 
بیمه شخص ثالث

این اقدام اگرچه برای تشویق رانندگان برای 
رعایت فرهنگ رانندگی است اما نگرانی هایی 
را نیز در  جامعه ایجاد کرده است. یکی از این 
نگرانی ها این است که »با توجه به راننده 
محور شدن بیمه، در صورتی که فردی به 
جز مالک، راننده خودرو باشد و تصادفی 
رخ دهد، بیمه خسارت را پرداخت نکند.«

در جواب باید گفت که خسارت در صورتی 
که فردی با گواهینامه معتبر رانندگی 
پشت فرمان باشد »فارغ از اینکه مالک 
باشد یا خیر« از ســوی شرکت بیمه 
پرداخت می شود زیرا این ماشین است 

که بیمه شده است.

از افزایش 3۷ درصدی حق بیمه تا نحوه پرداخت خسارت

تغییرات بیمه شخص ثالث
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