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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال هجدهم    پنجشنبه 30  اردیبهشت 1400     شماره 872

دفتر جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب اسالمی»همنا« با 
هدف شناسایی و به کارگیری مدیران جوان  بومی،متخصص 
و پویا در راس مدیریت کشورطی مراسمی در مشهد مقدس 
افتتاح شد.بر اســاس این گزارش حجت االسالم محمد 
تقی مهروز، قائم مقام و معاون امور اســتان های »همنا« 
در ابتدای این مراســم که در حســینیه جان نثاران پنج 
باب الحوائج)ع( مشهد برگزار شــد، گفت: بیش از 300 
نشست برای تشکیل »همنا« در راستای عملیاتی سازی 
اهداف  این تشکل در مشهد و تهران برگزار شده است که 
 بسیاری از روحانیون ،استانداران ،شهرداران و جمع کثیری

از سیاسیون به اهداف این جبهه لبیک گفته اند.
وی با اشاره به این که این جبهه هم اکنون در 18 استان کشور 
آغاز به کار کرده است، افزود: همه رشته های تخصصی و 
 تحصیالتی جوانــان در این جبهه مد نظر قــرار گرفته

و مقرر شد یک کار منسجم برای انتخاب مدیران شایسته 
 و الیق جوان کشور صورت بگیرد. وی یادآور شد انتخاب

50 هزارمدیر جوان معتقد،متخصص ، مومن و انقالبی زیر 
40 سال در سراسر کشوراز مهمترین اهداف این جبهه است .

حجت االسالم مهرورز تصریح کرد: در این راستا »همنا« با 
2هدف فعالیت خود را در مشهد آغاز کرد، نخست، تشکیل، 
ساماندهی و نخبه پروری جوانان الیق و شایسته مدیریتی 
زیر 40 سال در سراسر کشور و دوم تشکیل و ساماندهی 
شورای سیاست گذاری استان و شورای پهنه شرق کشور 
که متشکل از افرادی باالی 40 سال است.وی با اشاره به این 
که افراد عضو در »همنا« مدیران آینده کشور می باشند اظهار 
داشت :  بزودی در نشست با شورای سیاست گذاری مرکز 
برابر قانون، احکام و کارت های شناسایی برای مدیران جوان 
منتخب  صادر می شود. وی همچنین بیان کرد: رابطه »همنا« 
با مواضع سیاسی رابطه خوبی است و ما به کار انتخاباتی خود 
عمل می کنیم و در این راستا برنامه ریزی خواهیم داشت و 
با هدف از حمایت از جوانان جویای نام گمنام و متخصص 

وارد عرصه انتخابات آتی خواهیم شد.
در ادامه این مراسم برخی از اعضای شورای سیاست گذاری 
جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب اسالمی»همنا«مطالبی 

را بیان کردند.

نیازمندجوانان درد آشنا و انقالبی هستیم
مهندس روشنک، فعال اقتصادی این جبهه به خاطرات انقالب  
اشاره کرد و گفت: امروز جامعه به نیروهای جوان و انقالبی در 
سطح مدیریت کالن نیاز دارد ،جوانانی که درد آشنا باشند و 

در راستای اهداف انقالب حرکت کنند. 
وی تصریح کرد: باید جوانان و مدیران، اعتدال را در پیش 
بگیرند و در بحث مدیریت کالن انعطاف پذیر باشــند، 
دانش مدیریتی را به روز رسانی کنند و با علم روز، کشور 
را مدیریت کنند.وی خاطر نشان کرد:اعتدال در بحث 
مدیریت فرماندهان نظامی، عامل پیروزی و موفقیت در 
جبهه بود که امیدواریم این روند در دستور کار مدیران 

جوان قرار گیرد.
در ادامه این نشست، پروفسور اورعی یکی از اساتید علمی 
دانشگاهی گفت: با معیارهای گذشته نمی توان جوانان را 

ارزیابی کرد باید همگام با تغییرات جهانی پیش برویم. 
وی با انتقاد به این که برخی از مدیران را از لپ لپ درآوردیم 
ادامه داد: ما مدیران جوان، الیق،خوب و شایسته پرورش 
ندادیم. معتقدم پرورش و ساختن مدیر، یک کار و حرفه 

تخصصی است.

تغییرات بنیادی در تشکیالت مدیریتی
دکتر مظهری، مدیر پیشین اداره کار نیز در این نشست 
گفت: تشکیالت مدیریتی نیاز به پوست اندازی دارد و باید 

تغییرات بنیادی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: امروز وقت آن رســیده است که مدیران 
جوان،شجاع و نترس وارد کارزار شوند ومیدان مدیریت 

کشور را به دست گیرند.

مدیریت شایسته ساالری نیاز داریم
وحید رهبر، دبیر جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب 
 اسالمی خراسان رضوی گفت: باید یک پاکسازی زیرساختی

در چارت مدیریتی کشور صورت بگیرد و از جوانان الیق و 
شایسته حمایت کرد و شایسته ساالری را در بحث مدیریت 
کشور جایگزین انتخاب مدیران احساسی کرد.وی همچنین 
گفت: وقت آن رسیده که به مبحث مدیریت کشور نگاهی علمی 
دوخت و برای پیشرفت و توسعه جامعه انقالبی جوانان جویای 
نام را به پای کار آورد.وی گفت: در این راستا نیاز داریم که از 
حمایت و دانش باتجربه ها بهره ببریم تا مدیران قوی تربیت کنیم.

الزمه کار گروهی وجود یک تیم همدل است
در ادامه این نشست  دکتر علی پاکباز خسروشاهی، رییس 
شورای سیاست گذاری »همنا«خراسان رضوی با اشاره به 
آیات شریفه سوره طه 25-28 گفت:اتحاد و انسجام در میان 
ملت و یا ملت ها یک امر عقالنی و مورد توجه همه عاقالن 
جهان می باشد که اسالم نیز بر آن تاکید ورزیده و توصیه های 
فراوانی فرموده است و حتی در همه ادیان توحیدی نیز نسبت 

به اتحاد و پرهیز از تفرقه تاکید شده است. 
وی یادآور شد:الزمه یک کار گروهی مناسب، داشتن یک تیم 
همدل و موافق است که هدف مشترکی را دنبال کنند. یکی از 
آفات و آسیب های کار گروهی منیت و خودخواهی است. فقدان 
هدف و منافع مشترک تمام اعضای گروه نیز از دیگر مصائب کار 
گروهی به شمار می رود. اما اینکه چرا همیشه پای کار گروهی 
در جامعه ایرانی لنگ می زند خود سوال مهمی است که جای 
بحث و بررسی دارد. خسروشاهی اظهار داشت:ما نسبت به 
»فردا« مسوولیم. فردای خودمان، فردای فرزندان مان و از 
همه مهمتر، فردای ایران مان. همین مسوولیت، تکلیف می 
کند که با برنامه امروز مان را چنان تدبیر کنیم که فردا حتما 
بهتر از امروز باشد. در حوزه مدیریت اجتماعی هم این قاعده 
صادق است و ما باید از پایه ها شروع کنیم. استعداد ها را بیابیم، 
تربیت کنیم، فرصت آزمون و خطا بدهیم و در نهایت بزگ 
شده و به ثبات رسیده وارد چرخه مدیریت کالن کنیم. این 
سرمایه سازی، ما را در شمار برخوردار ترین کشورها قرار می 
دهد.جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب اسالمی هم با این 
نگاه ساختار سازی شده است تا شاهد یک سازمان هوشمند 
و با برنامه برای تربیت مدیران فردا باشیم. در این مسیر سخت 
اما پر امید،آینده نگرانه، عاقالنه و مومنانه و انقالبی، به کمک 
همه شما بزرگواران نیازمندیم.همچنین حجت االسالم 
فردوسی پور عضو شورای سیاست گذاری جبهه همبستگی 
ملی نیروهای انقالب اسالمی»همنا« طی سخنانی با تاکید 
بر حمایت همه جانبه خویش از این جبهه ، از مسوولین برای 
تحقق اهداف »همنا« خواست که در این امر تالش کنند. 
گفتنی است سید امیر غیور سقایی)غفوری(، دبیر اجرایی 
پهنه شمال شرق جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب 
اسالمی»همنا« از اعضای شهرستانی حضور یافته در این 

مراسم تقدیر و تشکر کرد.

جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب اسالمی»همنا« در مشهد آغاز به کار کرد

هدف؛  انتخاب 50 هزار مدیر جوان برای ایران
سرمقاله

خبر

خبر

حضور مجازی دانشجویان در انتخابات! 

در آستانه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رصد اخبار 
و تحوالت نشان می دهد که به صورت کلی جای دانشگاه ها در انتخابات 
1400 خالی است و ما تقریبا شاهد هیچ کنش و واکنش اثرگذار و جریان 
سازی با محوریت و منشا دانشگاه در رقابت های انتخاباتی پیش رو نیستیم.

تحول و اتفاق قابل تامل و صد البته نگران کننده ای که می دانیم به صورت 
کلی معلول دو عامل اصلی یعنی گسترش بیش از پیش فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی در جامعه و نیز شیوع ویروس کرونا در کشور است.

به این معنا که از سویی شیوع ویروس کرونا در کشور و غیرحضوری شدن 
کالس های دانشگاهی فرصت گردهمایی ها را از جامعه دانشگاهی گرفته 
و از سویی نیز گسترش شبکه های اجتماعی نیز رویه های جدیدی را در 

برگزاری میتینگ ها و رقابت های انتخاباتی رقم زده است.
اگرچه دو عامل مورد اشاره را نمی توان تنها عوامل انزوای دانشگاه های 
کشور در رقابت های سیاسی پیش رو قلمداد کرد، اما به نظر می رسد 
عامل اول یعنی شیوع ویروس کرونا دانشگاه ها را در عمل به نقش سنتی 
شان ناتوان کرده و عامل دوم نیز نیاز سیاستمداران و فعاالن سیاسی را به 
دانشگاه و دانشگاهیان برای هرگونه بهره برداری سیاسی از بین برده است.

در چنین فضایی می بینیم که شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، 
تلگرام و به خصوص شبکه تازه فراگیر شده کالب هاوس و نیز رسانه های 
خبری و تحلیلی میدان دار بحث های سیاسی و رقابت های انتخاباتی شده 

اند و در حال تولید مستمر ادبیات، گفتمان و نیز جریان سازی هستند.
با این تفاسیر می توان گفت ما در آستانه برگزاری اولین انتخابات ریاست 
جمهوری و یا به بیان بهتر اولین بزنگاه مهم تاریخ معاصر کشور هستیم 
که در آن دانشگاه و دانشگاهیان کمترین اثرگذاری را خواهند داشت، 

آنقدر کم که می توان آن را از اساس نادیده گرفت.
اتفاقی که البته نباید از بروزش خشنود بود چرا که در سایه انزوای دانشگاه 
ها متعاقبا جمع کثیری از نخبگان و فعاالن متخصص کشور نیز یا به انزوا 
کشیده می شوند و یا صدای کارشناسی و تخصصی آنها در هیاهوی 
صداهای متکثر کنونی به خوبی به گوش سیاستمداران و کانون های 

تصمیم گیر نخواهد نرسید!
سخنگوی شورای وحدت نیروهای انقالب 
خراسان رضوی در گفتگو با »نخست نیوز«:

افق مشهد باید جهانی باشد

سخنگوی شورای وحدت ائتالف نیروهای انقالب 
اسالمی خراسان رضوی  گفت: به منظور تحقق بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی، مدیریت شهری باید مبتنی 
بر هویت شهر مشهد با محوریت زائر و توجه به مجاور 
و ظرفیت های عظیم اقتصادی بوده و افق شهر مشهد 
افقی جهانی باشد و در ابعاد بین المللی مورد توجه قرار 
گیرد.حمیدرضا ترقی در گفتگویی با تلویزیون نخست 
افزود: در این دوره کار آمدی را به عنوان مهم ترین 
مالک و معیار گزینش مان مورد توجه قرار داده ایم.

عضو شورای مرکزی کمیته تطبیق شاخص های 
شورای وحدت ائتالف نیروهای انقالب اسالمی خراسان 
رضوی ادامه داد: هر تشکیالتی که نماینده به مردم 
معرفی می کند و اعتبار تشکیالت رای می آورد باید 
پاسخگو باشد و در شورای ائتالف کمیته ای را برای 
مطالبه گری ایجاد کرده ایم که ناظر اجرای برنامه های 
ارائه و تصویب شده خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: 
مردم در سال 1400 در یک حماسه جدید و اقدام 
و کنش سیاسی تاثیر گذار قرار گرفته اند که باید هم 
تکلیف حکمرانی کشور را با انتخابات رییس جمهوری 
مشخص کنند و هم حمکرانی شهری را بنابراین باید 
بدانند هر چه حضورشان و مشارکتشان افزایش یایند 

در انتخابات قدرت خود را افزایش داده اند.
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 فیل مان زایید !...                                                                   

حتما شنیده اید از اخبار رسانه ملی ، برای اولین بار در 
ایران یک فیل در باغ وحش ارم تهران وضع حمل کرده 
و به میمنت و سالمتی یک بچه فیل به دنیا آورده!... باید 
به همه دوستداران حیات وحش تبریک گفت! باشد که 
شاهد زایمان کرگدن ، زرافه ، واسب آبی هم در کشورمان 
باشیم ... آنچه این روزها اذهان عمومی به ویژه دوستداران 
حیوانات را به خود مشغول کرده ، وعده دولت برای کمک 
مالی به فرزند آوری است و اینکه این وعده شامل مادر 
این بچه فیل هم می شود یا خیر؟! ازآنجایی که یکی از 
شگردهای دولت روحانی »فیل هوا« کردن بود گمان 
می رود حداقل بسته معیشتی دولت شامل حال خانم 

فیله و فرزندش بشود !...
اگر حافظه موسپیدهای کشورمان هم یاری کند یادشان 
می آید که قدیما وقتی مشکلی در زندگی پیش می آمد 

، می گفتند : گاومان زایید!...
اما این روزها همه چیز دستخوش تغییر شده ، گاوها و 
گوشت شان هم از این »تحول« بی نصیب نمانده اند. 
»گاو« که روزگاری گوشتش را مردم تهیدست و کم 
درآمد می خوردند! سالیانی است به لطف این دولت 
خود را شانه به شانه »گوسفند« باال کشیده که صد البته 
باید از یافتن هویت اقتصادی و ارزش و اعتبار ، قدردان 

نوابغ اقتصادی شاغل در دولت باشند ! 
اما یک سوال از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی باید 
داشت ،، با توجه به تغییرات غیرقابل اجتناب در شوونات 
فرهنگی و اجتماعی به خصوص  در زبان محاوره و ادبیات 
کوچه و بازار و مقبولیت یافتن »گاو«  می شود به جای 

گاومان زایید بگوییم : فیل مان زایید؟! ...  

رضانهاوندیفررضانهاوندیفر

رکود ۱۰۰ درصدی کسب و کارهای اطراف حرم
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: در حال حاضر نزدیک به 100 درصد 

کسب و کار های اطراف حرم مطهر رضوی با رکود مواجه هستند.
محمود بنانژاد ورود واحد های صنفی متضرر از شیوع ویروس کرونا را به 
توسعه کسب و کار در فضای مجازی ضروری دانست و گفت: در ایام کرونا 
با توجه به تعطیلی ها و اینکه خیلی از مردم رغبتی به حضور فیزیکی 
در بازار نداشتند برخی از اصناف و بازاریان برای فروش محصوالت 
خود به فضای مجازی ورود و فروشگاه های مجازی را راه اندازی کردند.

بنانژاد بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به 100 درصد کســب و 
کار های اطراف حرم مطهررضوی با رکود مواجه هســتند، زیرا 
عمده آن ها تا قبل از شیوع کرونا با ورود زائر و مسافر امرارمعاش 
می کردند و این در حالی است که طی یک سال گذشته زائری به 
مشهد نیامده و آن هایی هم که می آیند تمایلی به خرید و تفریح 

در مناطق گردشگری مشهد ندارند.
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مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب مشهد 
گفت: توسعه باغ ویالها در اطراف مشهد 
بیداد می کند و چالش مهم آب شرب روستاها، 
باغ  ویالها و برداشت غیر مجاز آب است که 
محافظت و حراست از هزاران کیلومتر خط 

انتقال آب را غیرممکن کرده است.
حسین اسماعیلیان در نشست »بدون 
تعارف با خشکسالی«، اظهارکرد: شرایط 
خشکسالی که با آن مواجه هستیم غیر 
 منتظره نیســت و ســال های زیادی را 

در رابطه با خشکسالی داشته ایم.
وی در رابطه با چالش هایی که شهرمشهد 
با آن مواجه است  افزود: اولین چالش عمده 
این است که 50درصد وابستگی به منابع 
آب سطحی و سدها داریم که این امر اشتباه 
محض است. مشهد همچنان با توسعه بی رویه  
جمعیتی مواجه است.حتی در روستاها با 
وجود کاهش جمعیت نیز رشد 4درصدی 
جمعیت وجود داشته است. حاشیه نشینی 
در مشهد بیداد می کند و نیاز مبرم به آب نیز 

در این مناطق به چشم می خورد.
مدیرعامل شرکت آبفای مشهد ضمن تاکید 
بر لزوم برنامه ریزی و ورود دولت برای حل 
این معضالت، تصریح کرد: برای مشهد 3۹۶ 
میلیون متر مکعب آب نیاز است و به همین 
میزان برای آبی که در دسترس است باید 
ظرفیت جدید صورت بگیرد. درحالی که 
دولت هیچ برنامه مشخصی در این زمینه 

که تبدیل به پروژه اجرایی شده باشد ندارد. 
در گذشته چند پروژه از جمله انتقال آب 
سد دوستی را داشته ایم. ولی االن هیچ 
پروژه ای نیست و نگرانی جدی  در تامین 

آب مشهد وجود دارد.

توسعه باغ ویالها در اطراف مشهد 
اسماعیلیان در رابطه با توسعه ساخت و ساز 
باغ ویالها در اطراف مشهد عنوان کرد: توسعه 
باغ ویالها در اطراف مشهد بیداد می کند 
و چالش مهم آب شرب روستاها در رابطه 
با باغ  ویالها و برداشــت غیر مجازی که 
صورت می گیرد است و این امر محافظت 
و حراست از هزاران کیلومتر خط انتقال 

آب را غیر ممکن کرده است.
وی ادامه داد: مشکالتی که امسال با آن 

مواجه هستیم فراتر از خشکسالی است. 
یکی از این مشــکالت این است که ما با 
قطعی برق مواجه هستیم. وجود کرونا نیز 
باعث مصرف بیشتر آب می شود. افزایش 
دما نیز مزید بر علت شده است و باعث 

افزایش مصرف آب می شود.

باید سیاست گذاری ها را تغییر دهیم
وحید اردکانیان، عضو شــورای مرکزی 
خانه کشــاورزی در ادامه این نشست با 
بیان اینکه »وضعیت خشکسالی پیش 
آمده جای توضیحی نــدارد و ما باید به 
دنبال راهکار باشیم« اظهار کرد: به بخش 
کشاورزی به اندازه کافی فشار وارد شده 
است. آمارها نشان می دهد ما زیر نقطه 
سربه سر میزان تولید هستیم. کشاورزان 

ما زیان و خسارت دیده اند و فشار بیشتر از 
این را نمی توانیم تحمل کنیم.

وی ادامه داد: ما طبق بند ز ماده 2۹ قانون 
توزیع عادالنه آب عمل کرده ایم و پروانه های 
کشاورزان را سال ها است که کم کرده ایم. 
شاید به طور متوسط در این استان 50درصد 

پروانه ها کاهش پیدا کرده است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورزی ضمن 
تاکید بر لزوم تغییر سیاست گذاری در زمینه 
آب عنوان کرد: بنابراین ازاین طریق به 
جایی نخواهیم رسید. 40سال است که در 
این مسیر همواره حرکت کرده ایم و راه به 
جایی نبرده ایم. باید تغییراتی بنیادین اتفاق 
افتد.اگر واقعا می خواهیم کشور نجات پیدا 
کند باید سیاست گذاری ها را تغییر دهیم.

اردکانیان با بیان اینکه» در سراسر کشور 
ما افت آب زیرزمینی را شاهد هستیم که 
مربوط به یک استان خاص نیست« تصریح 
کرد: نگرانی ما در حال حاضر در رابطه با 
ذخایر آب های زیرزمینی است. زمانی که 
سد احداث می شود از حرکت طبیعی آب 
در بستر رودخانه ممانعت می شود و مانع 
تغذیه منابع و آب های زیرزمینی می شود 
و ما با احداث سد نمی گذاریم این آب به 
تاالب ها و دریاچه ها برود.وی خاطرنشان 
کرد: بنابراین باید سیاست تغییر پیدا کند؛ 
چراکه منتهی به نتیجه ای نخواهد شد. باید 
ایرادات سیاست گذاری را مشخص کنیم.

باغ ویالها، چالش آب شرب روستاها
 نامزد های ریاست جمهوری
 و تیغ هایی از جنس کلمه!

با اشــتیاق، خبر های ثبت نام نامزد های محترم ریاست 
جمهوری را رصد می کردیم. می خواستیم اولین سخنان 
نخبگانی که برای این مسوولیت مهم، نام می نوشتند را 
بشنویم و به این صورت اولین فصل مطالعاتی خود برای 
شناسایی فرد صاحب رای را اتود بزنیم اما آنچه برزبان این 
بزرگان می آمد، کلماِت کوچکی بود که ابزار دعوا و تسویه 
حساب افراد معمولی است. بیشتر که آدم تامل می کرد به 
این نتیجه می رسید که این میداِن جنگ است -انگار- که 
پا گذاشته اند و اال عرصه انتخابات، الزامات خاص خود را 
دارد. بهترین عرضه را می طلبد، فراوانی را اقتضا می کند و 
این که افراد، به فراوانی ظرفیت های خویش را معرفی و به 
بهترین شکلی عرضه کنند تا مردم که صاحبان حِق انتخاب 
هستند، بهترین را برگزینند. آنچه - اما- در روز های ثبت نام 
دیدیم از دعوا و نرده نوردی و تهدید تا متلک و تخریب و... 
بیشتر، ابزار جنگ و جدل و تعمیق چند گانگی و اختالف 
بود. با این رویکردها نه تنها -بوی بهبود ز اوضاع جامعه و 
کشور- نمی شنویم که شامه مان هم می سوزد از این -کباب 
پزانی - که راه انداخته اند حضرات! نیامده، کلنگ به دست 
شده اند. ما شااهلل همه دامن خود را پاکیزه و بری از شرایط 
امروز می دانند به گونه ای که هر که نداند و نشناسد شان 
فکر می کند همین لحظه از بهشت در وزارت کشور هبوط 
فرموده و آمده اند تا زمین را مثل بهشت بسازند! نه آقایان، 
از این خبر ها نیست و این قدر هم فراموشی به ذهن مردم 
نزده که فراموش تان کنند. همه شما در ایجاد وضع موجود 
شریک اید. خیر و شِر امور، به حساب همه شما گذاشته 
می شود. این کارنامه خودتان است که می خواهید از آن 
فرار کنید. اگر قرار باشد کسی بپرسد ما مردمیم. پاسخ را 
هم باید از زبان همه تان بشنویم. دردناک تر از سخنانی که 
می فرمایید، دورنمایی -نزدیک- از روز های پیش روست. 
از روزهای رقابت. با این دست و فرمان که پیش می روید 
از- رفاقت- خبری نخواهیم خواند. وقتی شمایان پنجه 
در روی هم کشید- که متاسفانه از همین اول شروع کرده 
اید- معلوم نیست در کف خیابان چه اتفاقی خواهد افتاد. 
آقایان! به خاطر همین کشوری که صف کشیده اید رییس 
جمهورش شوید و بهشت بیافرینید، لطفا با کلمات تان و 
رفتارتان جهنم درست نکنید. . حرمت همدیگر را حفظ 
کنید به احترام ایران که خون 240 هزار شهید حریم بان 
آن اســت. همدیگر را تخریب نکنید که به خرابی روابط 
اجتماعی هم می انجامد. با حفظ احتــرام همه، خود را 
درست معرفی کنید. مطمئن باشید مردم ما آنقدر با هوش 

هستند که -درست- انتخاب کنند. 
یک مقدار هم به مردم اعتماد کنید، بد نیست! حرمت ها 
را حفظ کنید تا حرمت خودتان هم محفوظ بماند. برای 
اثبات خود نیازی به تخریب دیگران نخواهید داشت اگر 
کارنامه و نگاه مثبت داشته باشید. تجربه ای که همه ما از 
سرگذراندیم این است که تخریب گران خود -ناساخته- اند. 
اگر خود ساخته بودند، خود را و توانایی ها و جذابیت های 
خود را فرادید می گذاشتند نه این که دیگری را خراب کنند 
و انگشت اشاره شان، ضعف های دیگران را سرمه چشم ها 
کند. ترجمه گفته های محترمین ثبت نام کننده، در رفتار 
و پست ها و کلیپ ها و تصاویر یاران شان در فضای مجازی 
حقیقت های اخالقی را به چالش می کشد. از همین اول، 
راه را درست انتخاب کنیم که این همان سرچشمه است 
که به یک -بیل- می توان بست اما اگر - خدای نکرده- به 
سیل تبدیل شد، نه با -پیل- که با صد پیل هم نمی شود 
بست. هوشیار باشند و هوشیار باشیم که روز های حساسی 

در پیش است.

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

تعدادی از شهروندان طی روزهای 
گذشته باغ ویالهای آن ها از سوی 
شهرداری مشهد قلع وقمع شده با ارایه 
شکواییه ای به دفتر نشریه نخست عنوان 
کردند به فرض هم که مالکان باغ ویالها 
اقدام به ساخت وساز غیر مجاز کرده 
باشند ؛ آیا باید شیوه تخریب به گونه 
ای باشد که درختان را هم دفن کنند. 
مگر کاشت درخت هم خالف ضوابط 
بوده که باید زیر آوار آجر و سنگ از بین 
بروند ، اصال خود شهرداری مشهد که 
برای قطع یک درخت در مقابل خانه؛ 
میلیونها تومان جریمه از مردم اخذ 
میکند االن صدها اصله درخت بیش 
از 10 ساله را درچشم بر هم زدنی نابود 
کرد ، ایا کسی هست که بخاطر اینکار 

شهرداری را جریمه کند. 

نماینده این افــراد در توضیحات 
 خود میگوید: ،منطقه ی چهار فصل 
در مشهد زمین های جهاد کشاورزی 
مربوط به شهرداری منطقه 12 مشهد 
ساعت حدود پنج تا شش صبح با 
تعداد زیادی سرباز و مامور شهرداری 
ایجاد قلع و قمع کردن و تمام درختها 
که کنار دیوارها بوده شکسته است . 
درختها دارای میوه بوده ودرختانی 
که عمری 10 ساله دارند همه شکسته 
است. کجای انسانیت هست که درخت 
زنده و دارای میوه را نابود کرد این 
عمل با قطع درختان مقابل منازل 
مردم یا پارک ها چه فرقی  می کند 
از مسوولین شهرداری منطقه 12 
مشهد درخواست رسیدگی به این 

شرایط کنونی را داریم.

عطاریانی: سخنگوی صنعت برق 
خراسان با اشاره فعالیت دستگاه های 
غیرمجاز رمز ارز و مشکالت حاصل از آن  
گفت: با همکاری هایی که با دستگاه های 
قضایی و نیروی انتظامی انجام شده تا 
کنون در سطح خراسان 5100 دستگاه 
غیرمجاز رمز ارز کشف و جمع آوری 
شده که در پی آن حدود 13 مگاوات 
صرفه جویی شده است. عباس آذری 
در نشست خبری »گذر موفق از پیک 
برق 1400« که در باشگاه برق خراسان 
برگزار شد، در خصوص اقدامات صورت 
گرفته برای کاهش مصارف برق برای 
گذر از پیک مصرف اظهار کرد: قرار 
است در کل استان با همت بخش ها 
و ارگان مختلف حدود 550 مگاوات 
مدیریت مصرف را با راهکارهای مختلف 
انجام دهیم. بخشی از این کار مرتبط 
با صنعت برق بوده که از جمله این 
اقدامات، خاموشی یکی در میان چراغ های 
معابر، خیابان ها و بزرگراه ها و خاموش 
کردن بوستان ها با همکاری شهرداری 
است. با انجام این اقدامات حدود 40 
تا 45 مگاوات در کل خراسان بزرگ 

صرفه جویی شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان 
نیز در این نشست با اشاره به اینکه از 
ابتدای سال جاری تا امروز رشد مصرف 

برق در خراسان به 22 درصد رسیده، 
گفت: برای گذر از پیک مصرف برق 
1400 نیاز به انسجام بسیار زیاد بین 
صنعت برق، آب و مردم وجود دارد تا 
بتوانیم از این شرایط با کمترین تبعات 

عبور کنیم.
محمد عالیی، رییس شورای انسجام 
بخشی شرکت های تابع وزارت نیرو 
در خراسان رضوی، نیز در ادامه این 
نشست اظهار کرد: میانگین بارش 
اســتان از یک مهر هر سال تا 28 
اردیبهشت ماه سال بعد طی 50 سال 
گذشته 1۷3 میلی متر بوده است. سال 
گذشته در همین بازه زمانی میزان 
بارندگی 2۷0 میلیمتر بود که رقمی 
کم سابقه به حساب می آید اما در سال 
جاری میزان بارندگی ها در این مبازه 
زمانی ۹۶ میلی متر بوده  است. در واقع 
براساس این آمار نسبت به سال گذشته 
44 و نسبت به درازمدت ۶5 درصد 

کاهش بارش در استان داشته ایم.

 درختان  میوه
  قربانی قلع و قمع باغ ویالها!

 کشف ۵۱۰۰ دستگاه غیرمجاز رمزارز
 درخراسان رضوی
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گروه سیاسی- کوشافر: »مشارکت 
حداکثری« کلید واژه ای است که رهبر 
معظم انقالب و رییس جمهوری در ماه های 
اخیر بارها بر آن تاکید و تصریح کرده اند. 
یکی از مسایلی که دولت نیز بر آن تاکید 
دارد، متنوع بودن نامزدهاست که سبب 
شکوه و حضور بیشتر در انتخابات می شود.

21 اردیبهشت ماه ثبت نام  انتخابات ریاست 
جمهوری کلید خورد و بعد از 5 روز، ساعت 

18 شنبه( پایان یافت.
علی ربیعی سخنگوی دولت در همان زمان 
شروع ثبت نام، بر لزوم مشارکت حداکثری و 
حضور همه سالیق در رقابت پیش رو تاکید 
کرد و با یادآوری سخنان رهبر معظم انقالب 
که »هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای 
کشور و استحکام پایه های اقتدار کشور،   
نمی گیرد.«، انتخابات را در ادامه یک فرایند 
42 ساله از »تمرین مردم ساالری« خواند 
و تصریح کرد، همه گرایش های سیاسی، 
اقشار گوناگون ملت و همه سالیق بتوانند 
نماینده خود را در سطح نامزدهای انتخاباتی 
داشته باشند؛ سطح فراگیری و شمول این 
حماسه بزرگ اراده ملی، باید متناسب با 
سطِح چالش های گوناگون داخلی و سطح 

تهدیدهای منطقه ای و جهانی ارتقا  یابد.
دو روز بعد نیز رییس جمهوری در مراسم 
افتتاح طرح های مهم ملی با تاکید بر لزوم 
رعایت اخالق انتخاباتی در انتخابات پیش رو، 
تاکید کرد، همه گروه ها و جناح ها باید در 
انتخابات شرکت داشته باشند و با تنوع در 
نامزدهای انتخاباتی شاهد شکوه و حضور 

مردم در انتخابات باشیم.
همچنین همان روز، دولت در بیانیه ای بار 
دیگر تاکید کرد که همه مردم و جریانات 
متنوع فکری و سیاسی کشور، باید بتوانند 
در جمع نامزدهای انتخابات، گزینه ای را 
بیابند که بیانگر خواست ها و نظرات آنها 
باشند و تصریح کرد، دولت عمیقا باور دارد 
که وحدت در حضور، معنا می یابد و نه در 
حذف؛ ضمن آنکه فراهم ساختن شرایط 
مشارکت سیاسی، حق شهروندان و تکلیفی 
بر حاکمان است و در مردم ساالری دینی، 
بیش از آنکه شهروندان در مشارکت، مکلف 
باشند، »این حاکمان هستند که مکلف اند 

و موظف«.

رویکرد جناحی در بررسی صالحیت ها
روند بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، همچنان 
با انتقادهای گسترده  همراه بوده و کار را به 
جایی کشانده که دولت نیز به ماجرا وارد 
شده است تا از نگاه حزبی و رویکرد جناحی 

در این زمینه پرهیز شود.

در برخی کالن شهرها، اکثریت بزرگی از 
جناح مخالف اصولگرایان حاکم بر مجلس، 
ردصالحیت شده اند؛ دامنه این اقدام به اعضای 
کنونی شوراها هم رسیده و در شهر تهران، 
از 12 عضو فعلی که ثبت نام کرده اند، 10 

نفر رد صالحیت شده اند.
در استان تهران نیز 81 درصد اعضای کنونی 
تائید نشده اند؛ از دیگر شهرها از جمله رشت، 
اصفهان، کرج، سمنان و شیراز نیز خبرهای 
مشابهی شنیده شده است؛ در اصفهان 
صالحیت 11 عضو کنونی و در شــیراز 
سخنگوی شورای شهر اعالم کرده از ۹ نفر 
عضو کنونی که ثبت نام کرده اند، فقط دو 
نفر برای دور ششم انتخابات تایید شده اند.

این رویه سبب شکل گیری اتفاقی عجیب 
شده است؛ سخنگوی دولت در نشست خبری 
هفتگی سه شنبه گذشته اعالم کرد که 21 
شهر به دلیل رد صالحیت به حد نصاب 
برگزاری انتخابات شوراها نرسیده است 
و 50 شهر هم در آستانه عدم نصاب است!

ربیعی ،رقم مجموع ردصالحیت اعضای 
کنونی شورای اسالمی شهرها را 1000 
نفر اعالم کرد که همگی »توسط هیات 
نظارت رد صالحیت شده اند«؛ در هیاهوی 
برخی طیف های اصولگرایی که بخشی از 
ردصالحیت ها را به دولت و فرمانداری ها 
منتسب کرده بودند، سخنگوی دولت به 
صراحت گفت که هیات های اجرایی )وابسته 
به دولت( بیش از ۹0 درصد داوطلبان را 
تائید کرده اند اما 14 درصد از تائیدشدگان 
توسط هیات های نظارت رد صالحیت شدند.

برابر با قانون انتخابات شوراها، هیات های 
نظارت زیر نظر مجلس شورای اسالمی 
فعالیت دارند و بر خالف دیگر انتخابات، 
شورای نگهبان نقشی در بررسی صالحیت 
کاندیداها ندارد؛ همین موضوع انگشت اتهام 
را به سوی جناح حاکم بر مجلس یازدهم 
نشانه رفته است؛ اعتراض های دولت و برخی 
سیاسیون نسبت به روند رد صالحیت ها 
باعث شد 14 اردیبهشت ماه، رسانه ها از 
جلسه وزیر کشور و رییس مجلس برای 

بررسی موضوع خبر دهند.
با توجه یه سخنان علی ربیعی و دیگر مسووالن 
هیات های اجرایی، به نظر می رسد ریشه 
برخی ردصالیت های جناحی را باید در 

جدیدترین اظهارنظر رییس هیات مرکزی 
نظارت جست وجو کرد که گفته است »در 
بررسی صالحیت داوطلبان شوراهای شهر 
و روســتا عالوه بر مراجع چهارگانه، 11 
مرجع دیگر هم می توانند اعالم نظر کنند«.

کلید مشارکت حداکثری
یک جامعه شناس سیاســی با توجه به 
ضرورت حضور متخصصان از طیف های 
مختلف در انتخابات شورای شهر، تاکید 
کرد: مشــارکت در انتخابات در صورتی 
معنا دارد و می تواند جدی شود که همراه 
با رقابت باشد؛ یعنی جریان ها و طیف های 
مختلف احساس کنند نمایندگان آنها در 
عرصه حضور دارند و می توانند به نماینده 

مورد نظر خود رای دهند.
جالل میرزایی عضو فراکسیون امید در 
مجلس دهم، در خصوص مشارکت مردم 
در انتخابات 1400 به برنا گفته بود به نظر 
می رسد در بین اعضای اتاق فکر جریان 
نواصولگرا درباره مشارکت مردم در انتخابات 
اختالف نظر وجود دارد زیرا هدف آنها پیروزی 
در انتخابات است و با مشارکت کم، رسیدن به 
این هدف را قابل وصول تر می بینند. بنابراین 

دغدغه این جریان این روزها به دنبال افزایش 
مشارکت مردم نیست.

به گفته وی، طیف های دیگر که عاقل ترند 
هنوز باور به اصول، آرمان های نظام، امام 
و رهبری دارند و می دانند اگر مشارکت 
پایین بیاید وضعی که در آن قرار می گیرند 
از مجلس یازدهم بدتر است و این مساله حتی 
می تواند، منجر به بروز و تشدید مشکالت 

در روابط بین الملل شود.
علت ردصالحیت کاندیداها مورد توجه 
ناظران و کنشگران قرار گرفته است. از 
جمله اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی 
حزب اعتماد ملی گفته: »بیشترین دلیل 
برای ردصالحیت ها، سیاسی و عدم التزام به 
اسالم، قانون اساسی و والیت فقیه بوده که 
کامال واهی  است. این گونه اتهامات به این افراد 
نمی چسبد اما متاسفانه هیات های نظارت 
مجلس به دنبال برخورد سیاسی و جناحی 

هستند و طبق قانون عمل نمی کنند.«
از دیگر سو، حسین نورانی نژاد سخنگوی 
حزب اتحاد ملت در گفت وگو با برنا، علت 
ردصالحیت کاندیداهای انتخابات شوراها 
را »سیاسی« توصیف کرده و گفته: »تعداد 
زیادی از اعضای حزب ما که پیش از این سابقه 

گرانی نان و بنزین از واقعیت تا شایعه

 باز گرانی در حال سر زدن به خانه هاست منتهی این بار با شایعه 
کار خود را آغاز کرده است.

چند روزی است شایعه گرانی نان در کشور قوت گرفته و در یک آن 
خبر دار شدیم که در تهران قطعی شده است.

در مشهد نیز این شایعه به شدت قوت گرفته و اگر با گرانی این قوت 
الیموت آحاد مردم روبه رو شویم چندان تعجبی ندارد.

اخیرا شیوه شایعه پراکنی و تب سنجی جامعه و برآورد میزان تاب 
آوری مردم در برابر گرانی کاال و اقالم مهم خانوارها از شگردهای 
مسووالن امر می باشد.شگردی که به تازگی باب شده و نشان می دهد 

این نوع مسووالن خیلی به فکر مردم و دغدغه های آنان هستند!
شایعه گرانی بنزین و سپس تکذیب آن به خوبی نشان می دهد که 
مسووالن در حال بررسی و آزمایش میزان تحمل مردم هستند و 

احتماال بستر و فضای گران شدن بنزین را آماده می کنند.
این بزرگواران مدت هاست که ابتدا شایعه و بحث گران شدن کاالهای 
اساسی مثل شکر، قند، روغن و مرغ و...را مطرح می کنند و سپس 
با آماده شده جامعه اقدام به گران کردن می  کنند.این شگرد البته 
امروزه لو رفته و مسووالن امر باید دنبال ترفندهای جدیدتری باشند 
که یقین داریم با استعداد و  هوشی که مدیران ما در این حوزه دارند 
به سرمنزل مقصود خواهند رسید. البته باید اذعان کرد مدیران ما 
تنها در این حوزه استعداد و تخصص دارند چرا که ثابت کرده اند که 

در گرانی کاال دارای سابقه طوالنی می باشند.
تنها 2 ماه از سال جدید گذشته و دربرابر کاهش قیمت دالر می بینیم 
که قیمت حتی یک قلم کاال نه تنها تثبیت نشده که زمزمه گران تر 
شدن آنها به گوش می رسد.قشر حقوق بگیر و جماعت کارمند و 
کارگر و بازنشسته هنوز با افزایش حقوق ناچیز خود کنار نیامده و 
مشغول دو  دو تا حساب کردن و محاسبه دخل و خرج خود و خانواده 
هستند که گرانی کمر شکن گوشت و بسیاری دیگر از اقالم، رمقی 
برای آنها نگذاشته و به واقع مانده اند که در برابر عدم تثبیت قیمت ها 

و وعده های مسووالن چه واکنشی نشان دهند!
افزایش سرسام آور اجاره خانه ها، اقســاط معوقه و جریمه آنها، 
هزینه های آنی نظیر تعمیر لوازم منزل و تامین مخارج درمان و دارو 
از جمله مواردی است که می تواند تمام برنامه ریزی ها و محاسبات 
خانوارها را بهم بریزد.حال گرانی غیرمنتظره کاالهای اساسی قوز 
باال قوز خواهد شد. آیا اعتراض کنند )که البته فایده و تاثیری ندارد 

( یا اینکه باز هم تحمل کنند.
براستی آستانه تحمل مردم تا چه حدی خواهد بود!!

 مشارکت حداکثری
خواسته جامعه ایثارگری

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت االسالم حسین معصومی 
دوشنبه 2۷ اردیبهشت در مالقات هفتگی با جمعی از خانواده های 
شهدا، جانبازان و آزادگان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت: 
مهمترین وصیت شهدا به مردم، حمایت از ولی فقیه و تالش برای 

سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تاکید کرد: توصیه 
خانواده شهدا و ایثارگران مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است، 
این مشارکت صرفا یک انتخابات نیست بلکه حمایت قاطعانه از نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
وی ادامه داد: بنیاد خراسان رضوی از هیچ کاندیدی در شورای شهر 
و ریاست جمهوری، حتی اگر نسبت ایثارگری داشته باشد، حمایت 

نمی کند و اجازه وارد شدن به مسایل سیاسی را ندارد.
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود: 
برخی از مشکالت ایثارگران با توجه به اینکه در قانون آمده است به 
صورت کامل اجرا نمی شود، و این امر مشکالت عدیده ای را برای جامعه 

ایثارگری ایجاد کرده است.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 4
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 
جد   ول را تا تاریخ 6 خرداد  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 3

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

تنوع کاندیداها حضور مردم را تضمین می کند 

انقالب ، برنده مشارکت حداکثری
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دیدگاه

گزارش

اندک اندک جمع مستان می رسد!

آقایان، مدیران، عزیزان، بزرگواران، صاحبان مناصب و سروران 
ارجمند همه و همه، هر کسی فکرش را می کردیم یا نمی کردیم 
شکر خدا به صحنه آمد و همین گام اول انتخابات که ثبت نام 
باشد چنان باشکوه برگزار شد که دلمان حسابی قرص گشت و 
به نتایج آن امیدوار و دلخوش. یک نگاهی به لیست نامزدها بکنید 
شاید غیر از حافظ شیرازی و یکی دو نفر دیگر تمامی کسانی 
که این چند ماه اخیر گمان می رفت در انتخابات ثبت نام کنند، 
شکر خدا ورود پیدا کردند، چشم دشمنان را کور نمودند و چنان 
تنوری داغ کردند که نگو و نپرس. ما مردمان عادی هم در برابر 
ژن های خوب کاری از دستمان ساخته نیست جز اینکه یا دعا 
کنیم یا نفرین! پس از سویدای جان از خدای مهربان می خواهیم 
انشاهلل آن هایی که به قصد خدمت و نجات ملت از این شرایط 
نابسامان به صحنه آمده اند در صدر نشینند و الهی آن هایی 
که برای مطامع دنیا و قدرت طلبی وارد کارزار انتخاباتی شده 
اند قلم های پایشان بشکند و امیدشان ناامید گردد! آمین یا 
رب العالمین! هر کدام با کوله پشتی بزرگی از وعده های زیبای 

و دلنشین. خصوصاً با چند رویکرد و رفتار ویژه:
اول اینکه شکر خدا تقریباً تمامی داوطلبین در هر منصب و 
جایگاهی که قرار دارند )حتی آن عزیزی که االن در جایگاه 
معاون اول رییس جمهور قرار گرفته است( چنان از وضعیت 
موجود ناله می کنند و به آن می تازند که انگار آن ها در بروز چنین 
اوضاعی هرگز نقشی نداشته و اشخاص دیگری از بیگانگان بر کار 
سوار بوده و مملکت را خصوصاً از نظر فساد اداری و اقتصادی به 
اینجا رسانده اند و آن ها کالً بی تقصیر هستند. و هیچ سخنی 

از پاسخگویی و مسوولیت پذیری نیست.
دوم بحث کاندیدای پوششی )یا فدایی( است که خصوصاً از دوره 
قبل انتخابات ریاست جمهوری موضوع آن بیشتر مورد توجه 
و استقبال احزاب و جریان های سیاسی قرار گرفته و از همین 
االن کامالً مشخص است که چند نفری خودشان هرگز ادعایی 
برای ریاست جمهوری آینده ندارند بلکه به صورت برنامه ریزی 
شده جان نثار رییس جمهور بعدی هستند و به عضویت در 
کابینه آینده هم رضایت کامل دارند. که البته تعداد این چند 

نفر بسیار بیشتر از داوطلبین واقعی است.
سوم درد همیشگی انتخابات ماست. تقریباً هیچ یک از کاندیداهای 
محترم نتوانستند اشاره ای به کلیاتی از یک برنامه مشخص و 
مدون داشته باشند. به نظر می رسد باز هم همین کل کل های 
سیاسی و شــعارگونه و هیجان انگیز ابزار اصلی رقابت های 
انتخاباتی است نه برنامه و هدف مدون و در شأن این جایگاه. 
البته کمی شاید برای این ادعا زود باشد ولی وقتی سخنان برخی 
مثل پادگان و دادگاه یا فلسفه بافی را مرور می کنیم گویی بیشتر 

رویکرد نفی دیگری است تا اثبات خویشتن.
چهارم برخی با آن که از سوابق خودشان کامالً باخبرند و حتی 
در وجدان بیدارشان کوچکترین احتمالی برای تأیید صالحیت 
نمی بینند فقط آمده اند دوبهم زنی کنند و فضا را آلوده و تخریب 
نمایند. مثل آن چهره منفور کامالً سیاسی که سال ها سابقه 
زندان علیه نظام دارد یا همانی که دوره ریاست جمهوری و 
خصوصاً سخنان و رفتارهای دور از عقل بعد مسوولیتش کاماًل 
شفاف است ولی وارد عرصه شده تنها با نیت برهم زدن بازی و 

ایجاد جنجال و مطرح کردن مجدد خود.
به هر حال این دوره انتخابات ریاست جمهوری به دلیل کارهای 
بر زمین مانده مثل برجام و تحریم، بی کفایتی مدیریتی و فساد 
اداری حاکم در کشور، طمع بیش از پیش بیگانگان و فتنه انگیزی 
کاماًل شفاف عده ای از خواص بسیار حساس و پیچیده است. 
پس ضرورت دارد مردم باهوش تر از همیشه در صحنه حاضر 
باشند و هرگز بازیچه این گونه رفتارهای خواص قرار نگیرند 
تا با برگزاری انتخابات باشکوه و انتخاب صحیح زمینه تشکیل 

دولتی مقتدر را فراهم نمایند.

عضویت در هیچ حزب دیگری نداشتند و 
فقط در حزب اتحاد ملت عضو بودند به دلیل 
عضویت در احزاب غیرقانونی رد صالحیت 
شدند، یا حتی فردی داریم که سال ها پس 
از انقالب به دنیا آمده اما به دلیل تحکیم 
پایه های رژیم سلطنتی پیشین ردصالحیت 
شده یا حتی افرادی داریم که با استناد 
به احکام محاکم صالحه با عناوین فسق 
و فجور، ارتداد و... رد شدند؛ درحالی که 
تاکنون سابقه کالنتری رفتن هم نداشته اند؛ 
برخی از نامزدها نیز به دلیل عدم التزام به 
والیت فقیه، اسالم و... رد شدند. همه این 
موارد نشان می دهد بررسی ها بی حساب 
وکتاب بوده و فقط می خواستند عده ای را 

رد صالحیت کنند.«

وظایف رسانه ها در انتخابات
با نزدیک شدن به موعد انتخابات 1400، 
رسانه های داخلی و خارجی تمرکز بیشتری 
بر اخبار نامزدها داشته و بسته به سیاست 
مبنایی خــود، رویکردهای مختلفی را 
برمی گزینند؛ اگر دشمنی و کینه توزی 
شبکه های معاند را کنار بگذاریم، برخی 
جهت گیری های صداوسیما چنان قابل 

تامل شده که نگرانی هر ایرانی دلسوز و 
نگران سرنوشت جامعه را برانگیخته است.

رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری بارها بر 
مشارکت وسیع و پرشور و حضور حداکثری 
مردم پای صندوق های رای تاکید کرده اند 
اهمیت این مساله به اندازه ای است که رهبر 
معظم انقالب اسالمی سه شنبه شب در 
دیدار تصویری با نمایندگان تشکل های 
مختلف دانشجویی بار دیگر تاکید کردند 
»مشارکت باال در انتخابات 28 خرداد و 
تبیین آثار مهم این مشارکت در درجه 
اول اهمیت است و در درجه دوم باید با 
انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار 
آورد که مؤمن، با کفایت، مردمی، سرشار 
از امید، معتقد به توانمندی های داخلی، 
معقتد به جوانان، دارای عملکرد انقالبی و 
حقیقتاً در همه زمینه ها عدالت خواه باشد)تا 
زمینه های تشکیل دولت مود نیاز را فراهم 
کند.(با وجود تاکید ایشان در این زمینه، 
اما بررسی عملکرد برخی  رسانه ها نشان 
می دهد خط فکری خطرناکی در برخی 
برنامه های سیمای جمهوری اسالمی دنبال 
می شود که ادامه تقابل چندین ساله با دولت 
منتخب مردم است؛ بیننده ای که اخبار و 

رویدادهای انتخاباتی را از رسانه ای که نام 
»ملی« یدک می کشد را دنبال می کند، 
به تازگی متوجه انذارهایی شده است که 
او را از »انتخاب نادرست« می ترساند و 
مسوولیت عواقب هر انتخابی را برعهده 

اکثریت جامعه می داند!
این جهت گیری در کنــار رویکردهای 
عجیب برخی رسانه های اصولگراست که 
مسابقه ای حیرت انگیز در نادیده انگاری 
عمدی دستاوردهای دولت به راه انداخته اند 
و نگاهی از باال به مردم دارند که خالصه اش 
این اســت: »انتخاب غلط« روحانی کار 

خودتان بود و حاال باید تاوانش را بدهید!
این رویکرد خطرناک که گاهی در بخشی 
از برنامه های خبری صداوسیما هم دنبال 
می شود، مدتی است که با نزدیک شدن به 
انتخابات 1400 تشدید شده و مستقیم و 
غیرمستقیم، مدام به جامعه هشدار می دهد 
که اگر باز هم به گزینه مورد نظر ما رای ندهید، 

عواقب آن دامنگیر خودتان خواهد شد!
تاکیدهای افراطی بر عباراتی مانند انتخاب 
درست، انتخاب با بصیرت و مشابه آن، نه تنها 
هیچ نسبتی با وظیفه ذاتی رسانه های متصل 
به بودجه عمومی ندارد بلکه آثار و نتایج 
زیانبار و گاه غیرقابل جبرانی به دنبال دارد

اثرگذاری شبکه های اجتماعی 
با نزدیک شدن به انتخابات، روند انتشار 
اخبار و البته شایعه ها در فضای مجازی 
بیشتر شده است. اخباری که می تواند در 
میزان مشارکت مردم تاثیرگذار باشد. اما 
این تاثیر به چه میزان مثبت و یا منفی  است؟

شبکه های اجتماعی به دلیل فراگیر بودن و 
دسترسی آسان، به انتخاب نخست بیشتر 
مردم برای خواندن خبر و دریافت اطالعات 
تبدیل شده  و اینگونه قدرت خود را به رخ 
دیگر رسانه ها کشیده اند. این اقیانوس 
عظیم خبری به دلیل نداشــتن تعهد و 
هویت نویسنده محتوا، در کنار فوایدش 
می تواند به منبع عظیمی از اخبار کذب و 
شایعه تبدیل شود. اخباری که با دامن زدن 
به آن تنها اذهان مردم مشوش می شود و آنها 
را از واقعیت های زندگیشان دور می کند.

خودنمایی این ابزارها زمانی دو چندان 
می شود که مساله ای اجتماعی و سیاسی 

مانند انتخابات در جریان باشد. به همین 
دلیل توجه و اهمیت تولید محتوای موثق 
در رسانه های ارتباط جمعی به منظور 
آگاه سازی مردم برای انتخاب فرد اصلح 
و ترغیب مردم به مشارکت بیشتر از هر 

زمان دیگری ضروری است.
اما به راستی فضای مجازی تا چه اندازه 
می تواند در مشارکت مردم در انتخابات 
تاثیرگذار باشد و این بستر چه آثار مثبت 

و منفی در انتخاب مردم دارد؟
امیرعبدالرضا سپنجی مدرس دانشگاه و 
پژوهشگر رسانه درباره تاثیر فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی بر انتخابات و مشارکت 
مردم، به ایرناپالس گفت: شبکه های اجتماعی، 
فضای سایبری و دیگر رسانه ها در جریان 
انتخابات می توانند نقش کاتالیزور را داشته 
باشند. برخی  می گفتند انتخابات سال ۹2 
و ۹۶ انتخابات تلگرامی بود. اما معتقدم، 
نکته درست و دقیقی نیست. رسانه ها و 
فضای سایبری به عنوان یک کاتالیزور و 
تسریع کننده در این جریان موثرند. اما اینکه 
بگوییم وجود تلگرام،   اینستاگرام یا سایر 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان های تلفن 
همراه می توانند تحولی را به همراه داشته 
باشند، برآورد و نگاه کامال اشتباهی است.

این عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی افزود: به دلیل شرایط 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به وجود آمده 
که البته جناح های مختلف و حاکمیت در 
آن موثر بوده اند؛ فضای اجتماعی، مشاهدات 
میدانی، پژوهش ها، افکارسنجی ها و... نشان 
می دهد، مردم همچون انتخابات مجلس 
عمل کنند و این کامال طبیعی است.این 
مدرس دانشگاه با تاکید بر نقش رسانه ها به 
عنوان تسریع کننده ها در جامعه بیان کرد: 
نمی توان گفت چون مردم در شبکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام و پیام رسان های 
تلفن همراه مانند واتس آپ و ... حضور دارند 
و تحلیل های سیاسی، اقتصادی و انتخاباتی 
را می خوانند، حتما رای می دهند، به اعتقاد 

من به این شکل نیست.
وی ادامه داد: نقش رسانه ها همان نقش 
حرارتی است که می خواهد یک واکنشی را 
تسریع کند، سرعتش را افزایش و گاهی هم 
کاهش دهد. صداوسیما و سایر رسانه های 
مکتوب، اینترنتی و خبرگزاری ها همین گونه 
هستند. اینکه در فضای سایبری عده ای 
مدام خبررسانی کنند، کانال و گروه بزنند، 
حتی برخی از کاندیداهای اسمی یا واقعی 
انتخابات برای این فعالیت های مجازی پول 
خرج کنند، و فکر کنند این اتفاقات باعث 
شود که مردم مشارکت کنند، برآورد و 

نگاه نادرستی است.

۱۱۰/۱/۵110/8/55
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تنوع کاندیداها حضور مردم را تضمین می کند 

انقالب ، برنده مشارکت حداکثری
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هنوز ۶ ماه بیشتر از تاریخ ازدواج سامان 
و مرجان نگذشته بود که عشق تازه داماد 
به نفرتی عجیب تبدیل شد و کارشان را 

به  دادگاه خانواده کشاند.
مرجان با ناراحتی روی صندلی راهروی 
طبقه اول دادگاه نشسته بود و همسرش نیز 
آن سوتر نشسته و زیر لب غرولند می کرد. 
هرازگاهی هم با خشم و نفرت نگاهی به 
مرجان می کرد و به سرعت صورتش را 

برمی گرداند.
بعد از نزدیک به نیم ساعت منشی دادگاه 
زوج جوان را به داخل شعبه هدایت کرد.

سامان به سرعت وارد اتاق شد و بعد از 
سالمی خشک به قاضی پرونده که مرد 
میانسالی بود، گفت: من دیگر نمی توانم 

با این زن زیر یک سقف زندگی کنم.
قاضی نگاهی به سامان کرد و بعد به مرجان 
گفت خانم بنشینید و بعد از چند لحظه 
از سامان خواست تا ماجرا را تعریف کند.

سامان گفت: جناب قاضی در جشن تولد 
یکی از دوستانم مرجان را دیدم و در 
همان نگاه اول عاشقش شدم. او در ظاهر 
خیلی مؤدب و موجه بود و می خواستم 

با او بیشتر آشنا شوم به همین خاطر 
از همسر دوستم خواستم تا مقدمات 
آشــنایی ما را فراهم کند. باالخره با 
هم دوست شدیم و چند ماهی هم با 
هم معاشرت کردیم و احساس کردم 
مرجان همان دختر ایده آلی است که 
می خواستم. ســپس خیلی زود به او 
پیشــنهاد ازدواج دادم و او هم قبول 
کرد. بعد از برگزاری مراسم نامزدی 
و عقد در نهایت ۶ مــاه پیش ازدواج 
کردیم. زندگی مان خیلی خوب بود و 

احساس خوشبختی می کردم تا اینکه 
چند هفته پیش عکسی برایم ارسال 
شد که در آن مرجان در کنار پسر جوانی 
نشسته بود و معلوم بود که ارتباطشان 
خیلی صمیمی تر از دو دوست معمولی 
است. آنقدر شوکه شدم که نمی دانستم 
چه کاری انجام دهم. تصور اینکه او به 

من خیانت کرده باشد دیوانه ام کرد.
در این لحظه مرجان که بغض کرده بود 
حرف های سامان را قطع کرد و گفت: من 
خیانت نکردم. آن عکس مال چند سال قبل 

بوده. وقتی من در اواخر دوران دبیرستان 
بودم با پسری آشنا شدم و قصد ازدواج 
داشتیم اما بنا به دالیلی رابطه مان بهم 
خورد. این موضوع مهمی نبود که بخواهم 

ذهن تو را خراب کنم.
سامان گفت: اما من قبل از ازدواج سؤال 
کردم که آیا قبل از من با کسی دوست 
بودی یا رابطه ای داشتی که با صراحت و 
قاطعیت گفتی نه. اگر همان موقع ماجرا 
را برایم می گفتی اشکالی نداشت اما حاال 
فکر می کنم به من دروغ گفتی و خیانت 
کردی و ممکن است دروغ های دیگری 

هم گفته باشی.
مرجان جواب داد: من هیچ خیانتی نکردم. 
مگر خودت قبل از اینکه با من آشنا شوی 
با کسی دوست نبودی؟ مگر به من گفتی؟

سامان چند لحظه ای مکث کرد و گفت: 
از من نپرسیدی که برایت بگویم. اگر 
می پرسیدی مطمئن باش که حتماً برایت 
تعریف می کردم اما من از تو پرسیدم، تو 
گفتی نه و من فکر می کردم تو با هیچ 
کسی در گذشته ارتباط عاطفی نداشتی 

اما انگار خیلی اشتباه می کردم.

طالق عجوالنه به خاطر یک عکس

حوادث

نکاتی درباره بیمه شخص ثالث

با توجه به اینکه تصادفات رانندگی از لحاظ اهمیت و تعداد حوادث 
عمده ترین بخش در مسوولیت مدنی را در معمول کشورهای جهان 
و به خصوص در ایران از آن خود نموده کلیه دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند 
مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر 
حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محموله 
های آنها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در 
ماده4این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در 

این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد بیمه نمایند.
بر اساس قوانین قبلی اگر راننده ای تصادف میکرد و اقوام درجه یک وی 
سرنشین خودرو بودند و دچار آسیب می شدند به آنها خسارت تعلق 
نمی گرفت اما بر اساس تبصره۶ماده1قانون جدید منظور از شخص 
ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این 
قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود ولذا این اشخاص حق دارند 
کلیه دیه را از شرکت بیمه دریافت نمایند بدان معنا که هرکسی که 
در خودرو باشد حتی از اقوام درجه یک شخص ثالث به حساب آمده 

و دیه آنها محاسبه میگردد.
همچنین در حوزه بیمه راننده مقصر در قانون قبلی مربوط به بیمه 
شخص ثالث تنها خسارت فوت و نقص عضو به راننده مقصر تعلق 
میگرفت اما در قانون جدید مطابق ماده3قانون بیمه اجباری عالوه 
بر غرامت فوت و نقص عضو،هزینه های پزشکی و دیه جراحات وارد 
شده نیز به راننده پرداخت خواهد شد.بنابر این در صورت فوت راننده 
مقصر طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث،شرکت بیمه باید دیه این 
شخص را به خانواده اش پرداخت نماید.همچنین اگر راننده مقصر 
دچار صدمات جرحی شود و آسیب ببیند شرکت بیمه موظف است 

که دیه را به خود شخص نیز بپردازد.
در واقع در قانون جدید بیمه شخص ثالث پوششهای بیمه ای به شکل 
وسیعی گسترش پیدا کرده است به نحوی که هم اکنون به موجب 
قانون هیچ حادثه رانندگی وجود ندارد که دیه آن از سوی شرکت های 

بیمه ای یا صندوق تامین خسارت های بدنی تامین نشود.

 دستگیری متهم 
گوشی قاپی های سریالی در مشهد

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری متهم پرونده گوشی قاپی های 
سریالی در بلوار امامت خبر داد.

سرهنگ عباس صارمی ساداتی در این باره افزود: مرحله دیگری از 
طرح ضربتی تشدید مقابله با سرقت های خیابانی با محوریت پی 
گیری پرونده گوشی قاپی های سریالی در دستور کار تیم تجسس 

کالنتری سجاد مشهد قرار گرفت. 
وی ادامه داد: ماموران انتظامی با همکاری چند شهروند وظیفه 
شناس که شاهد صحنه گوشی قاپی از فردی بودند یکی از 2 متهم 
پرونده را در حالی دستگیر کردند که در حال فرار با یک خودروی 

سمند تصادف کرده و زمین گیر شده بودند. 
سرهنگ صارمی افزود: از این متهم 31ســاله که به مواد مخدر 
صنعتی اعتیاد دارد 3 گوشی تلفن همراه کشف شد و تحقیقات 

برای دستگیری همدست فراری وی ادامه دارد.
وی گفت: 5 شاکی در کالنتری سجاد حضور یافته اند و بررسی های 

پلیسی با دستور مقام قضایی ادامه دارد.

یادداشت

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

 

مشهد یکی از نخستین کالنشهرهای 
کشوراست که با اجرای طرح توزیع 
دوچرخه های مشــترک و عمومی 
درسطح شهر، راهکار مناسبی برای 
گسترش  فرهنگ دوچرخه سواری با 
هدف کاهش ترافیک و مسایل زیست 

محیطی برنامه ریزی کرد.
 مسیرویژه سبزرنگ،که همه ی ما با آن 
آشنا هستیم واستفاده و عدم استفاده 
به هنگام آن را به خود یادآوری می 
کنیم ، ازعوامل گســترش دوچرخه 
سواری در سطح شهر است . اما دراین 
بین حواشی و مشکالتی که دوچرخه 
سواران را درحین پیمودن این مسیر 
دلسرد می کند کم نیستند و روز به روز 
به دلیل توجه نکردن و عدم فرهنگ 
سازی درست با مسایل بزرگتری روبه 

رو می شوند.
قدم زدن و توقف عابران پیاده در مسیر، 
رفت وآمد موتورسواران ، پارک کردن 
ماشین ها و گذاشتن سطل های تخلیه  
بنایی وهمینطور داربست های فلزی و 
بنرهای تبلیغاتی از مسایل آزاردهنده ای 
است که باعث سد راه و مانع دوچرخه 

سواران  شده است.
چندی پیش با خبر مرگ فردی در مسیر 

دوچرخه سواری به دلیل بازکردن ناگهانی 
در خودرو از توجه نکردن افراد به قشر 
دوچرخه سوار و مسیر ویژه دوچرخه 
سواری مطلع شدیم ، شاید باید در انتظار 
تلفات بیشتری در این مسیر باشیم تا 
مردم به خودشان بیایند. و مسووالن 
نظارت بیشتری داشته باشند؟بر اساس 
این گزارش مشترک بودن مسیر دوچرخه 
سواری با پیاده رو شاید یکی از نمونه 
موارد اجرایی ضعیف و غیر کارشناسی  
اســت  که ضمن کاهش فضای الزم 
عابران پیاده ، پای موتور سیکلت ها را 
به پیاده رو نیزباز کرده و ایمنی عابران 
و دوچرخه سواران  را به خطر انداخته 
است .درواقع اکثر مسیرهای دوچرخه 
سواری که در مشهد بنا شده است در 
حاشیه پیاده روها ایجاد شده اند که 
باعث به وجود آمدن محدودیت فضا 
برای دوچرخه سواران و اشخاص  پیاده 

شده است . اما نزدیک بودن مسیرهای 
دوچرخه سواری به پیاده رو ها نمی 
تواند دلیل قانع کننده ای برای فرهنگ 
درست استفاده نکردن ازاین مسیر باشد؛ 
چراکه همانطور که افراد پیاده انتظار 
دارند تا درپیاده رو ماشینی عبور نکند 
و از امنیت و آرامــش الزم حین راه 
رفتن برخوردارباشند، دوچرخه سواران 
هم انتظار دارند تا با آرامش تمام این 

مسیرقانونی را طی کنند . 

مصدومیت دوچرخه سواربا چاقو
»حجت مهدی زاده «دوچرخه سوار 
جوان مشهدی که 21 سال است سواربر 
دوچرخه اش این مسیر سبزرنگ را طی 
می کند به خاطر تذکر به فرد موتورسوار 
در این مسیر با ضربات چاقو مصدوم شد.

این جوان به شرح ماجرا پرداخت و گفت: 
درحال دوچرخه سواری درمسیر بولوار 

خیام  بودم که دیدم موتورسواری وارد 
مسیر دوچرخه سواری شد و به اون 
متذکر شدم که اینجا مسیر دوچرخه 
سواری است که پس از لحظاتی موتور 
سوار به دنبال من افتاد و شروع به ضرب 
و شتم و فحاشی کرد و ناگهان بدون 
اینکه متوجه بشم به دستم چاقو زد و 
گل فروشی های کنارخیابون به کمکم 
آمادند درحالی که گشت پلیس اول 
بولوار خیام آن طرف خیابان ایستاده 
بود ولی بعد از درگیری هایی که به 
وجود آمد فقط آمدند پرس و جو کردند 
و هیچ کاری نکردند و با پلیس تماس 
گرفتم و آمبوالنس هم آمد و تو اون 
بین که من خونریزی شدید داشتم 
پزشک آمبوالنس بارها متذکر شد 
که هزینه آمبوالنس و خدمات آزاد 
حساب می شود واین در حالی است که 
من در آن موقعیت به همچین چیزی 
نمیتوانستم فکر بکنم و واقعیت اصال 
برایم مهم نبود و چون همراهم دوچرخه 
بود، آن را به نزدیک ترین جایی که 
میشناختم بردم و بعد از آن خودم را 

به بیمارستان رساندم . 
قصد من به هیچ وجه درگیری فیزیکی 
با این فرد نبود و تنها هدف و خواسته من 
این بود که فرهنگ دوچرخه سواری و 
حقوق شهروندی هرروز بهتر جا بیفتد و با 
وجود این اتفاق من باز هم متذکر میشم 
به این افرادباید مسالمت آمیز برخورد 

کرد و فرهنگ سازی صورت بگیرد.  

ساراآقاییساراآقایی

نیلوفر ذوالفقاری

فرهنگ سازی برای مسیر دوچرخه ضروری است 

موتورسوار چاقو کش، پلیس بی تفاوت و اورژانس پولی!
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 گام های بلند بانک ایران زمین
 در مسیر بانکداری

اجرای حدود ۷15 ریزپروژه طی سال های اخیر امروز بانک ایران زمین 
را در جایگاهی قرار داده که با اطمینان کامل ترین پلتفرم بانکداری 
دیجیتالی خود را در اختیار مشتریانش قرار دهد و گام بزرگی در 
راستای پیاده سازی بانکداری باز بردارد.به نقل از پایگاه خبری 
تیتر20: توجه به بانکداری باز به عنوان یکی از گرایش های جدید 
بانکداری در جهان که توجه بسیاری از بانک های بزرگ را به خود 
جلب کرده و در برخی از بانک های دنیا پیاده شده در کشور ما نیز 
رو به افزایش است؛ فعاالن و کارشناسان از طیف های متنوعی اعم 
از فناوری، بانکداری و ... طی چند سال اخیر مقدار زیادی از داده 
ها و نیازهای بازار را به این بخش انتقال داده و بر اساس این امکان، 
سرویس های متنوع و بدیعی را در جهت پاسخگویی به نیازهای 

معقول و کارشناسانه بازار و مشتریان خلق کرده اند.
به باور کارشناسان، بانکداری باز می تواند پاسخگوی نیازهای 
معقول و کارشناسانه بازار و مشــتریان در کوتاه ترین زمان با 
کمترین هزینه از طریق مشارکت بانک و سایر ذی نفعان برای 
ارتقای خدمات بانکی در گستره ای از نوآوری  باشد.در ایران نیز 
یکی از بانک هایی که در زمینه بانکداری باز اقدامات و برنامه های 
جدی و دامنه داری را دنبال می کند، بانک ایران زمین است. 
این بانک با درک الزام حرکت به سوی بانکداری باز، پیدایش و 
حضور کسب و کارهای دیجیتال را دلیل اصلی برای پیاده سازی 

هرچه سریعتر بانکداری باز در ایران می داند.

فرج اله شوشتری در گفتگو با »نخست نیوز«:
 شورای ششم باید شورایی 

متفکر و عملگرا باشد

عضو شورای مرکزی کمیته تطبیق شاخص های شورای وحدت 
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی خراسان رضوی بیان کرد: شورای 

ششم باید شورایی جوان، انقالبی، متفکر و عملگرا باشد.
فرج اله شوشتری در گفتگویی اختصاصی با نخست افزود: 
باید ظرفیت ها و حس نیاز مردم را در شورا برآورده کنیم که 
به نظر خواست مردم مشــهد، ایجاد هویت و یا بازگشت به 

هویت در شهر است.
وی افزود: هویت بخش جدای ناپذیر از یک جامعه است و مشهد 
و مشهدی بودن باید برای مردم تصویری ایجاد کند و ما که 
ادعای  فرهنگ و مجاور بودن داریم شهرمان را چطور شکل 
دادیم باید این هویت در حوزه معماری، بهداشت، خدمات 
شهری و فرهنگ ما نمود پیدا می کند.عضو شورای مرکزی 
کمیته تطبیق شاخص های شورای وحدت ائتالف نیروهای 
انقالب اسالمی خراسان رضوی گفت: مشهد یک شهر ملی و 
بین المللی محسوب می شود حتی مردم مشهد مانند مردم 
دیگر کشور نیستند چرا که مردم ما هرساله میزبان گسترده 

زائران از نقاط مختلف کشور و جهان است.
شوشتری اضافه کرد: در واقع مشهد ایران کوچکی است و نباید 
به آن محدود فکر کرد و اولویت ما نباید برای انتخاب شهردار 
حتما شهرداری مشهدی باشــد البته شاید یک مشهدی را 
بهتر بتوانیم نسبت به خواسته های مردم مشهد متقاعد کنیم.

بانک 

خبر

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور 
از افزایش روزافزون قیمت جوجه یک روزه 
خبرداد و گفت: انتظار می رود برای متعادل 
شدن نرخ ها با فروشندگان جوجه یک روزه 

برخورد قانونی شود.
»محمدعلی کمالی« درخصوص وضعیت 
بازار مرغ کشور در ماه های آتی، افزود: گرانی 
قیمت جوجه یک روزه این روزها باعث 
سودجویی برخی شده است، زیرا اکنون 
قیمت هر قطعه جوجه یک روزه باالتر از 

نرخ مصوب عرضه می شود.
وی گفت: اکنون بین 155 تا 1۶0 میلیون 
تخم مرغ نطفه دار در دستگاه های جوجه 
کشی موجود است که این مقدار کفاف نیاز 

بازار را می دهد.  
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
کشور،  هشدار خطر کاهش تولید و افزایش 
قیمت گوشت مرغ برای غیرمنطقی بودن 
جوجه یک روزه است، اظهارداشت: اگر در 
استان ها تقاضا برای جوجه یک روزه زیاد 
است واردات انجام شود تا عرضه افزایش 

پیدا کند.
وی اضافه کرد: با توجه به روش های خاص 
فروشندگان جوجه یک روزه به دلیل عدم 
ارایه مستندات و فاکتور فروش و یا فروش 
دوفاکتوری، مرغدار امکان هیچگونه اعتراض 
و شکایتی را ندارد به ناچار باید برای ادامه 
تولید خود جوجه را به هر قیمت تحمیلی 

خریداری کند.

کمالی با بیان اینکه اکنون اقداماتی از سوی 
مراجع ذی صالح در حال انجام است تا از 
افزایش قیمت جلوگیری شود، از دولت 
خواست با فروشندگان گران فروش جوجه 
یک روزه برخورد کند تا قیمت ها متعادل شود.  

تخصیص به موقع ارز می تواند از ایجاد 
خلل در بازار نهاده ها جلوگیری کند

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشتی کشور گفت: اکنون مزارع مرغ 
ما از لحاظ نهاده های ذرت و کنجاله سویا 
با قیمت مصوب دولتی تامین هستند، 
بنابراین موظفند مــرغ را با قیمت های 

مصوب عرضه کنند.
کمالی تامین گوشت مرغ را وابسته به تامین 
نهاده ها دانست و افزود: انتظار می رود امسال 
بانک مرکزی با تخصیص ارز به موقع برای 
واردات نهاده ها از هرگونه خللی در بازار 

این محصوالت جلوگیری کند تا مرغداران 
به دلیل کمبود نهاده ها گرفتار نشوند.  

وی با بیان اینکه تامین نهاده ها برای امسال 
نیز نگرانی هایی را برای تولیدکنندگان 
ایجاد کرده است، اظهارداشت: وزارت جهاد 
کشاورزی به صورت جدی پیگیر این موضوع 
از بانک مرکزی است تا ارز مورد نیاز به موقع 
تامین شود.این مقام صنفی تصریح کرد: در 
صورت به موقع تخصیص ارز، نهاده ها به 
موقع وارد کشور می شود و در عین حال 
محموله های بعدی به موقع خریداری 
و وارد می شــود تا نهاده های مورد نیاز 

مرغداری ها تامین شود.  

مرغ زنده طبق نرخ مصوب عرضه 
می شود 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشتی کشور تصریح کرد: اکنون مرغ 

زنده و گوشت مرغ آماده مصرف با قیمت های 
مصوب به بازار و میادین میوه و تره بار عرضه 
می شود به طوری که قیمت هر کیلوگرم 
مرغ زنده 1۷ هزارو 100 تومان و گوشت 
آماده مصرف 24 هزارو ۹00 تومان است.  
وی اضافه کرد: البته ممکن است نرخ مرغ 
در خرده فروشی ها متفاوت از نرخ میادین 
باشد که به طور حتم سازمان تعزیرات می 
تواند با گران فروشان در سطح خرده فروشی ها 

برخورد کند.
کمالی اضافه کرد: اکنون مردم  می توانند در 
میادین و میوه تره بار مرغ را با قیمت دولتی 
خریداری کنند بدون اینکه در صف بمانند.

به گزارش ایرنا، طبق مصوبه دولت قیمت 
جوجه یک روزه گوشتی بین پنج  هزار تا 
پنج هزارو 400 تومان است، اما اکنون با 
نرخ های بین 8 تا ۹ هزارتومان به مرغداران 
فروخته می شود.براساس آمار وزارت جهاد 
کشاورزی سال ۹۹ بیش از دو میلیون و 500 
هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید و به بازار 
عرضه شد.چندی پیش از سوی مدیرعامل 
اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اعالم 
شده بود علت افزایش قیمت جوجه یک روزه 
مرغ گوشتی به دلیل قاچاق تخم مرغ نطفه 

دار و جوجه یک روزه است.
پیش از این بــه دلیل کمبود نهاده های 
طیور، مدت زمان پرورش مرغ گوشتی 
40 روز تعیین شده بود که به تازگی به 45 

تا 50 روز افزایش یافت.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور:

هوای جوجه ها را داشته باشید، مرغ گران می شود!

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

نایب رییس انجمن واردکنندگان 
موبایل و تبلت از کاهش 20 درصدی 
قیمت موبایل در بازار نسبت به شب 

عید خبر داد.
رضا دیهیمی درباره آخرین وضعیت 
بازار موبایل اظهار کرد: قیمت گوشی 
موبایل با یک روند نزولی نســبت 
به شــب عیــد 20 درصد کاهش 

داشته است.
وی دلیل کاهش قیمت موبایل را 

ریزش نرخ ارز عنوان کرد.
دیهیمی با تاکید بر اینکه اکنون 
شرایط برای خرید موبایل مناسب 
است، گفت: کاهش قیمت شرایط 
را برای خرید موبایل فراهم کرده 
است، اگر فردی قصد خرید یا تعویض 
موبایل خود را دارند موقعیت مناسب 

فراهم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا  
امکان کاهش بیشتر قیمت موبایل با 
ریزش بیشتر نرخ ارز در صورت تحول 
در روابط خارجی در پی مذاکرات 
وجود دارد، گفت: نتیجه مذاکرات 
مشخص نیست و باید احتمال به 
افزایش نرخ دالر نیز داد، توصیه 
ما به مردم خرید با توجه به ثبات 
چند وقت اخیر در قیمت ها است.

دیهمی معتقد است؛ اکنون قیمت 
موبایل در بازار منطقی است و در 
صورت خرید مردم متضرر نمی شوند.

وی درباره تامین و عرضه گوشی 
در بازار نیز گفت: در حال حاضر 2 
میلیون گوشی تلفن همراه روشن 
نشــده در بازار وجود دارد که تا 
 2 ماه آینــده کفاف نیــاز بازار را 

می دهد.
دیهمی با اشاره به آخرین تحوالت 
قوانین حوزه واردات گوشی موبایل 
اظهار کرد: مدتی پیش عوارض ورود 
گوشی های ۶00 دالر از ۶ درصد به 
12 درصد افزایش یافت، اما همچنان 
برای سایر گوشی ها عوارض ثابت 
و 4 درصد در نظر گرفته می شود.

وی مشــکل کنونی در ارتباط با 
عوارض گمرکی را محاسبه آن بر 
اساس نرخ ارز سال ۹۹ عنوان کرد 

و خواستار اصالح آن شد.

شهردار مشهد با اشاره به تسهیل دسترسی 
شهرک های شیرین و رجایی به مصلی 
با اجرای تقاطع غیر همسطح مصلی، 
گفت: اجرای این تقاطع پاسخ به مطالبه 

14-15 ساله مردم این منطقه بود.
محمد رضا کالئی امروز در مراسم بهره 
برداری از فاز اول تقاطع غیر همسطح 
مصلی که با حضور رییس و جمعی از 
اعضای شورای شهر و مدیران شهری 
برگزار شد، با تقدیر از حمایت های 
شورای شــهر و تالش های معاونت 
عمران، گفت: پروژه مصلی با توجه به 
وجود معارضات بسیار در مسیر اجرا، 
پروژه بسیار سختی بود.وی با بیان اینکه 
تقاطع غیر همسطح مصلی پروژه ای بود 
که طرح اجرای آن از سوی شورای شهر 
کلید خورد، اظهارکرد: اگر پیگیری ها 
و تالش های زیاد شورای شهر و حوزه 
عمران نبود معارضات و مشکالت اجرای 
این پروژه به قدری زیاد بود که ممکن بود 
مدیریت شهری به اجرای آن نپردازد.

شهردارمشهد اضافه کرد: یکی از ضرورت 
های اجرای این پروژه درکنار کاهش بار 
ترافیک تسهیل دسترسی برای ساکنان 
شهرک های اطراف است که مانند پروژه 
خلج-کوشش از دل خواسته های مردم 

اجرایی شده است.

کالئی ادامه داد: امروز شاهد افتتاح 
فاز اول تقاطع غیر همسطح مصلی 
بودیم، اما برای تکمیل آن باید حداکثر 
سرعت به کار گرفته شود و میدان و 
دوربرگردان های هسطح پروژه نیز 
ظرف 45 روز اجرا و برای استفاده در 
اختیار شهروندان قرارداده شود.وی 
افزود: از همکارانم در حوزه عمران 
می خواهم که در کنار تکمیل پروژه 
مصلی، ابتدای مسیر شهید هریری 
تا کال امیر آباد را نیز همزمان با این 
پروژه اجرا کنند .شــهردار مشهد 
درادامه به بهره برداری از بوستان 
اردیبهشت تا پایان هفته جاری اشاره 
کرد و گفت: این بوستان 5 هکتاری 
واقع درمنطقه کم برخوردار مهریز 
31 اردیبهشــت ماه افتتاح و برای 
استفاده در اختیار شهروندان قرار 

خواهد گرفت.

تبعات قیمت دالر دربازار نمایان شد

نوسان در بازار موبایل 
شهردار مشهد :

تقاطع مصلی مطالبه مردم بود 
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