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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 20  خرداد 1400     شماره 875

تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰ از جهاتی با دوره های گذشته تفاوت 
دارد؛ به نظر می رسد حذف خیابان از گردونه تبلیغات و پایان 
دوران بی رقیبی صداوسیما با گسترش شبکه های اجتماعی، 

مهمترین این تفاوتهاست.
این روزها برخی کاربران فضــای مجازی، صحنه هایی از 
میتینگ های پرهیجان انتخابات ۹۶ را پخش کردند که 
دختران و پسران جوان، با شور و حال سرودی را همخوانی می 
کنند و با چهره های بانشاط، پرچم های رنگی و تصویر نامزد 
مورد عالقه خود را تکان می دهند. حاال اما در خرداد کرونایی 
۱۴۰۰ از این خبرها نیست؛ نه از میتینگ، نه گردهمایی و 
جمع شدن هواداران نامزدها. حتی نصب پوسترها و بنرهای 
تبلیغاتی در خیابان ها و روی دیوارها برای انتخابات ریاست 

جمهوری بسیار کمتر از قبل اتفاق می افتد.
روش دیگری که در روزها و شب های پایانی مهلت تبلیغاتی 
به کار گرفته می شد، حضور هواداران نامزدها در میدان ها 
و مناطق پرجمعیت شهرها برای تبلیغ رو در روی حضور در 
انتخابات و رای به نامزد مورد عالقه شان بود؛ موضوعی که 
ظاهرا کرونا آن را هم منتفی کرده است. اما به موازات کمرنگ 
شدن فضای حقیقی تبلیغات، صداوسیما و فضای مجازی 
سهم خود را در در اطالع رســانی و شناساندن نامزد ها و 

رقابت های آن ها افزایش داده اند.

روزهای پرکار صداوسیما برای شناساندن نامزدها
از شواهد این گونه بر می آید که این روزها، ۷ نامزد تاییدشده، 
بیشتر زمان خود را به حضور در شبکه های مختلف رادیویی 
و تلویزیونی اختصاص داده اند تا از تریبون های مختلفی که 
رسانه ملی در اختیارشان قرار داده، صدا و تصویر خود را به 
مخاطبان برسانند. عالوه بر برنامه های انفرادی، در چند 
انتخابات گذشته ریاست جمهوری، یکی از عوامل اصلی 
همراه شدن جامعه با انتخابات که تاثیر جدی در شناخته 
شدن نامزدها و عیارسنجی کاندیداهای برتر داشته، مناظرات 
زنده انتخاباتی بوده است؛ به ویژه که در این مناظرات نامزدها 
به نقد و پاسخ نقد یکدیگر و بعضا جدال لفظی پرداخته اند و 
دیدن مناظرات باعث شناخت تسلط نامزدها بر موضوعات، 
مقایسه آن ها با هم و ارتقا یافت محبوبیت آن ها شده است.

امسال البته بر خالف دوره گذشته که مناظرات از سه هفته 
قبل انتخابات در سه جمعه متوالی پخش می شد، مناظرات 
از ۱۵ خرداد، )۱۳ روز قبل از انتخابات( آغاز و به جای جمعه، 
در دیگر روزهای هفته پخش می شود؛ موضوعی که بر میزان 

بیننده مناظرات احتماال تاثیر بگذارد.

فضای مجازی، یار و رقیب قدر رسانه ملی
تفاوت دیگر تبلیغات این دوره نسبت به گذشته، نقش آفرینی 
جدی فضای مجازی است؛ موضوعی که متاثر از افزایش استفاده 
از گوشی های هوشمند و رشد استفاده از اینترنت همراه حتی 
در شهرهای کوچک و روستاهاست. طبق اعالم سازمان تنظیم 
مقررات،  تا پایان خرداد ماه ۹۹ بالغ بر ۷۸ میلیون نفر در 
ایران مشترک اینترنت شده اند. به نظر می رسد این عامل 
در کنار رشد جدی محبوبیت شبکه های اجتماعی از یک 
سو و  گسترش نفوذ این شبکه ها در میان مردم، باعث شده 
صدا و سیما دیگر رسانه بی رقیب انتخابات این دوره  نباشد؛ 
بلکه رقیبی جدی به نام فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

را پیش روی خود دارد که به دلیل یک طرفه نبودن و امکان 
تعامل، به ویژه در قشر جوان و نخبه، محبوبیت بیشتری پیدا 
کرده است. در شرایطی که برخی مردم کمتر از تلویزیون 
استفاده می کنند، از تولیدات تلویزیون هم، مواردی پربیننده 
می شود که در شبکه های اجتماعی بازنشر شده و مورد توجه 

مخاطبان قرار می گیرد.

ماجرای مستندهای تلویزیونی نامزدها
این موضوع درباره نخستین مستند تلویزیونی پخش شده 
این دوره رخ داد؛ مستند قاضی زاده هاشمی در شبکه های 
اجتماعی بین مردم دست به دست چرخید و دیده شد. اما 
وقتی فیلم همتی، نامزد بعدی اجازه پخش از سیما نگرفت، 
او اعالم کرد مستندش را از شبکه های اجتماعی منتشر 
می کند. انتقاد از عدم پخش مستند نامزدها به همتی محدود 
نماند و محسن رضایی هم روز چهارشنبه گفت که  به دلیل 
تنگ نظری و اینکه درخواست حذف مصاحبه ها با مردم را 
نپذیرفته اند، اجازه پخش مستند انتخاباتی او داده نشده و در 
عوض فیلمش را ساعت ۲۰ در شبکه های اجتماعی منتشر 
می کند. البته ساعت ۲۰ چهارشنبه، فیلم رضایی پخش شد.

باال رفتن سرعت اینترنت باعث شده حتی تلویزیون های 
اینترنتی دیگری نیز به عرصه بیایند. به عنوان نمونه، اخیرا 
اعالم شد سعید جلیلی، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری تلویزیون اینترنتی خود با عنوان »جهاد و 
جهش« را افتتاح کرده است. عالوه بر این تلویزیون اختصاصی، 
اکنون تلویزیون های اینترنتی و سایت های دیگری هستند 
که نامزدها می توانند از بستر آن ها به صورت زنده با مردم و 

مخاطبان رسانه ها صحبت کنند.

از سایت های اینترنتی تا شبکه های اجتماعی
سایت های خبری و خبرگزاری ها که ۲۰ سال قبل هم فعال 
بودند، اکنون ابزاری سنتی به شمار می روند که البته همچنان 
در تولید محتوا فعال هستند و نقشی جدی دارند. اما شبکه های 
اجتماعی با توجه به سهولت کارکرد و همچنین دو طرفه بودن 
آن، اکنون گوی سبقت از اکثر رسانه های قدیمی را ربوده و 

میلیون ها مخاطب را به خود جذب کرده است.

حاضران و غایبان توییتر و کالب هاوس
در شبکه های اجتماعی، ۴ پلتفرم اینستاگرام، تلگرام، توییتر و 
کالب هاوس، جدی ترین ابزارهای تعامل کاندیداها با دیگران 
به شمار می رود. از میان ۷ کاندیدای این دوره، محسن رضایی، 
سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
و محسن مهرعلیزاده، از گذشته در توییتر حضور داشتند و 
کمابیش فعال بودند. اما عبدالناصر همتی در روزهای اخیر 
و بعد از آغاز تبلیغات انتخاباتی حساب توییتر باز کرد. یکی 
دو روز بعد از همتی، ابراهیم رییسی هم به توییتر پیوست 
و با این توییت همتی روبرو شد: » حال که آیت اهلل رییسی 
باالخره بعد از مدت ها در شبکه های اجتماعی اکانت رسمی 
ایجاد کردند، برای رفع تبعیض در دسترســی و رفع ظلم 
فیلترینگ، از ایشان در خواست می کنم از فردا صبح دستور 
رفع فیلتر توییتر را صادر کنند تا همه مردم از مطالب ایشان 
بهره مند شوند.« البته توصیه به رفع فیلتر توییتر را، قبل از 

همتی سعید جلیلی هم مطرح کرده بود.

انتخابات 1400؛ فضای مجازی   رقیب صداوسیما

سرمقاله

خبر

آزمون مناظره با سواالت محقر!

دومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری را می توان ضعیف تر 
از مناظرۀ نخست توصیف کرد هر چند در نیمه دوم، قابل تحمل تر شد.

  بارها از زبان گزارشگران فوتبال شنیده ایم که نیمه دوم، نیمۀ مربیان است. 
به این معنی که نقاط ضعف و حریف را در آن ۱۵ دقیقه به بازیکنان گوشزد 
می کنند و چنانچه در نیمه دوم، اتفاق مثبتی به سود یک تیم رخ دهد به 

حساب مربی گذاشته می شود.
  در مناظره هم می توان بهبود نسبی را به مشاوران نسبت داد که بین دو نیمه 
نکاتی را متذکر و از جمله به محسن رضایی یادآور شدند اشتباه لفظی او در 
تلقظ »یا شاسین آذربایجان« دست مایه طعنه رسانه مرکز پژوهش های 
مجلس شده که رییس آن - علیرضا زاکانی- یکی از کاندیداهاست و البته 
توضیح دادند که تارگردان )ادمین( به جای صفحه شخصی به اشتباه در 

صفحه عمومی منتشر کرده است.
 با این حال مشخص نیست که به آقای رضایی یادآور شدند که شعری که 
به نقل از یک دانشجو خواند سروده کیست: »بگو از گشنگی داریم امید 
می خوریم« یا همین که تعریضی به روحانی و امید داشته کفایت می کرده  

و نام خواننده اهمیت نداشته است؟
  مهمترین نکته ای که درباره مناظره دوم می توان یادآورشد سواالت تحقیر 
آمیز مناظره است که مرتضی حیدری با تشریفات فراوان قرائت می کرد ، 
سواالتی کامال جهت دار. مثال با کلی صرف وقت و قرعه کشی پرسید: چه 
راهکاری دارید که رییس شورای عالی انقالب فرهنگی جلسات را منظم 
برگزار کند؟ یا با توجه به این که چارچوب سیاست خارجی هر کشور 

مشخص است اولویت ها را اعالم کنید.
  البته برخی نامزدها اسیر و مقهور این گونه پرسش ها نشدند. مثال محسن 
رضایی درباره شورای عالی انقالب فرهنگی گفت بی خاصیت است و بهتر 
است منحل شود یا با این که ستاد کل نیروهای مسلح نامزدها را از اظهار 
نظر درباره خدمت سربازی منع کرده امیر حسین قاضی زادۀ هاشمی 

همچنان از سربازی حرفه ای گفت.
  برخی ادعاها هم شگفتی آور بود. ۱۳۷ میلیارد دالر ادعایی محسن رضایی 
یا این سخن مهرعلیزاده که ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی می توانند واکسن 
کرونا وارد کنند و ۳۰۰ هزار تومان بفروشند یا راهکار سعید جلیلی که 

می توانیم ۱۶ میلیارد دالر صادرات به پاکستان داشته باشیم!
  کره جنوبی ۷ میلیارد دالر پول نفت ما را نمی دهد و بلوکه کرده آن وقت 
می گویند ۱۶ میلیارد دالر به پاکستان صادرات داشته باشیم. پاکستانی 

که نزدیک ترین روابط سیاسی را با عربستان دارد.
    رقابت نامزدها برای جلب آرای کولبران و سوخت بران هم جالب بود و در 
این میان وعده های علیرضا زاکانی برای تحقق آرزوی سه فرزند خانوارها 

و زاد و ولد هم قابل توجه بود.
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17خرداد چهاردهمین سالگرد درگذشت 
پدرعزیزمان 

مرحوم 
حاج عباس وطنخواه 

را گرامی می داریم.

 همسر و فرزندان

شهردار مشهد:
وسعت کوه پارک 10 برابر 

پارک ملت است

شهردار مشهد گفت: اگر بخواهیم به لحاظ وسعت 
و با آمار و ارقام صحبت کنیم باید بگویم که کوه 
پارک مشهد وسعت حدود ۱۰ برابری نسبت به 

پارک ملت مشهد دارد.
محمدرضا کالئی در پست اینستاگرامی خود 

می نویسد؛
به جرات می توان گفت که کوه پارک مشهد 
آغازکننده یک تحول در زمینه گسترش فضای 

پارکی و عرصه های عمومی در مشهد بود.
پروژه ای که از درون آن یک دعوای بزرگ با تمام 
سختی ها بیرون آمد و خوشبختانه باعث شد تا از 
خسارت به محیط زیست جلوگیری شود و سرانه 
سبز شهروندی در کمربند سبز جنوبی مشهد را 

به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
اگر بخواهیم به لحاظ وســعت و با آمار و ارقام 
صحبت کنیم باید بگویم که کوه پارک مشهد 
وسعت حدود ۱۰ برابری نسبت به پارک ملت 

مشهد دارد.
سیر تکاملی کوه پارک در فازبندی های مختلف 
عملیاتی شــده از جمله آبشارهایی که در این 
پروژه در دامان طبیعت ایجاد شدند، فضای بازی 
تعبیه شده برای کودکان و فضای ایده آل برای 

دورهمی های خانوادگی همچنان ادامه دارد.
اگر شرایط کرونا نبود، رویدادهای متنوعی را قصد 
داشتیم در این عرصه اجرا کنیم. امید داریم که 
به زودی با عبور از این روزهای سخت این بستر 
فراهم شود و حضور پرشمار همشهریان عزیز را 
در یک محیط خوب و خاطره انگیز و در کنار قله 

زو داشته باشیم.
تا کامل شدن پروژه کوه پارک مراحل مختلف 
دیگری برای اجرا پیش بینی شده است که به 
همین خاطر از شما درخواست می کنم اگر تا به 
حال سری به کوه پارک نزده اید، حتما یک بار 
برای دیدن این پروژه به انتهای خیابان دالوران 

مراجعه کنید.
اگر هم تجربه بازدید از این فضا را داشته اید، هر 
ایده و پیشنهادی که برای رونق هرچه بیشتر و 
تعریف کاربردهای نو و در عین حال منطبق با 
آنجا به ذهنتان می رسد را با ما در میان بگذارید.

لطفا در سامانه »ایده های شهری« ثبت نام کنید تا 
همکاران ما از نقطه نظرات شما در بهبود خدمات 
و گسترش فعالیت ها در کوه پارک استفاده کنند. 
گفتنی است که برای ایده های قابل اجرا جوایزی 

را نیز در نظر گرفته ایم.
از روز اول تاسیس کوه پارک اعتقاد داشته ایم 
که فضایی فوق العاده برای خانواده خواهد بود و 
همچنان بر این موضوع پایبندیم و یقین داریم 
که می تواند فضایی باشد تا شور و شوق زندگی 

را در خانواده های مردم مشهد افزایش دهد.
همچنین به زودی در خصوص کوهشار مشهد 

مفصال توضیحاتی را ارایه خواهم کرد.
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خبر

آیا خاموشی ها تمام شد؟
سخنگوی صنعت برق خراسان گفت: فعال برنامه زمان بندی 
شده برای خاموشی ها در  بخش خانگی وجود ندارد. در بخش 
صنعت و کشــاورزی نیز با زمان بندی خودشان خاموشی ها 

صورت می گیرد.
عباس آذری در گفت وگو با ایسنا درخصوص ادامه خاموشی ها 
در مشهد اظهار کرد: در حال حاضر دیگر قطعی برق در محدوده 

شهری و برای مشترکین خانگی وجود ندارد.
وی درباره بخش صنعت و کشاورزی افزود: در بخش صنعت و 
کشاورزی با زمان بندی خودشان خاموشی ها صورت می گیرد، 

ولی در محدوده شهری قطعی رخ نخواهد داد.
سخنگوی صنعت برق خراسان با بیان اینکه »طبق برنامه ریزی هایی 
که انجام شده است فعال قطعی برق نداریم«، خاطرنشان کرد: 
ممکن است در لحظه ای نیرو از مدار خارج شود و دستور برسد 
که خاموشی باید انجام شــود اما فعال برنامه زمان بندی شده 

برای خاموشی ها نداریم.

چند روز مانده به آغاز فعالیت رسمی تبلیغاتی 
در کارزار انتخابات شوراها، دست کم چهار 
فهرست جداگانه از ائتالف های سیاسی مختلف 
برای تصاحب کرسی های شورای اسالمی 
کالنشهر مشهد تشکیل شده و یا در شرف 

تشکیل است.
مشهد با سه میلیون نفر جمعیت به عنوان 
دومین کالنشهر ایران، شورای شهری ۱۵ 
نفره دارد و به واسطه بودجه ۱۸ هزار میلیارد 
تومانی شــهرداری، میزبانی ساالنه از ۲۰ 
میلیون زائر بارگاه منور رضوی و جای دادن 
هزاران کسب و کار صنعتی و خدماتی در 
خود دارای جایگاه منحصر به فردی در میان 

دیگر شهرهای ایران دارد.
سه نامزد از هفت نامزد سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری زاده مشهد و یا 
اطراف آن هستند و اصوال ایران آن ها را به 
عنوان چهرهای سیاسی مشهدی می شناسد 
لذا می توان این کالنشهر را خاستگاه رای 
آنان دانست عالوه بر این به واسطه فعالیت 
حوزه علمیه خراسان می توان این کالنشهر 
مذهبی را قطب منحصر به فرد فعالیتهای 
سیاسی و مذهبی در کشور دانست و با این 
ویژگی ها تصاحب کرسی های شورای شهر 
مشهد برای جریانهای سیاسی کشور بسیار 

جذاب و مهم است.

جبهه اصالحات 
پس از رایزنی های مختلف و با وجود برخی 
ردصالحیتها اصالح طلبان عزم خود را برای 
ارایه فهرست انتخاباتی در کارزار شورای شهر 

مشهد جزم کرده اند.
رییس جبهه اصالحات خراسان رضوی در 
این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: در حال 
تالش به منظور رسیدن به فهرست واحدی 
از نامزدهای اصالح طلب برای ششمین دوره 

انتخابات شورای شهر مشهد هستیم.
محمدصادق جوادی حصار افزود: به خواست 
خدا اگر بتوانیم طی هفته جاری به جمع 

بندی نهایی برسیم فهرست نهایی را اعالم 
خواهیم کرد. 

اصولگرایان مشهد در انتخابات شورای 
شهر مشهد دست کم سه لیست دارند

در جبهه اصولگرایان هر چند »شورای وحدت 
اصولگرایان و شورای ائتالف نیروهای انقالب 
خراسان رضوی« به نمایندگی از ۳۵ تشکل 
سیاسی و دهها تشکل فرهنگی بانفوذ شهر 
فهرست ۱۵ نفره خود را منتشر کرده است اما 
گرایشهای خارج از مرکز در این جناح موجب 
تشکیل دست کم ۲ لیست دیگر شده است.

به گزارش ستاد خبری شورای وحدت ائتالف 
نیروهای انقالب اسالمی خراسان رضوی، 
حمید رضا ترقی سخنگوی این شورا گفت: 
آمده ایم در راستای حکمرانی مقام معظم 
رهبری در کشور و استان به اصلح گزینی و 

شایسته ساالری عمل کنیم.
حمید رضا ترقی افزود: خراسان رضوی علی 
رغم همه بی مهری ها و تهدیدها و سنگ 
اندازی ها با شکل گیری این شورا توانست 
با تالش در طول یک سال گذشته افرادی 
کارآمد و متخصص را از بین افراد ارزشمند 

و سرمایه های ماندگار به مرحله نهایی برساند.
وی ادامه داد: ما با توکل به خداوند گام های 
متعددی را تعیین نامزدهای نهایی برداشته ایم 
که اگر چه بدون نقص و اشکال نیست اما 
نسبت به دوره های گذشته از رشد و کمال و 
کیفیت وصف ناپذیری برخوردار بوده است.

سخنگوی شورای وحدت ائتالف نیروهای 
انقالب اسالمی در خصوص مرحله نهایی 
انتخاب لیست ۱۵ نفره این شورا گفت: جلسه 
نهایی به صورت حضوری برگزار و آرا به صورت 
مخفی از اعضای مجمع اخذ شد و از بین ۳۱ 
نامزد که از شورای مرکزی معرفی شده اند 

لیست نهایی ۱۵ نفره معرفی شد.

جبهه آرمانخواهان واقع بین
قائم مقام جبهه آرمانخواهان واقع بین خراسان 
رضوی هم به خبرنگار ایرنا گفت: فهرست 
۴۵ نفره ای از نامزدهای این جبهه مشخص 
شده است و هم اکنون تعدادی از متخصصان 
شهری در سه گرایش »فرهنگی و اجتماعی«، 
» حوزه شهر، شهرسازی، فنی و عمران« و 
»حوزه برنامه و بودجه، شــهر هوشمند و 
حقوقی« در حال انتخــاب و رای دادن به 

آن ها هستند.
 مسعود ولی زاده کاخکی افزود: جمع متخصصان 
یاد شده در نهایت ۱۵ نفر را با بیشترین آرا 
تا آخر هفته جاری به عنوان لیست نهایی 
معرفی خواهند کرد.وی ادامه داد: ما به شکل 
کامال مستقل و فارغ از سایر ائتالفها فعالیت 
گزینش فهرست انتخاباتی را دنبال کرده 
ایم و نسبت به انصراف ها و قوانینی که سایر 

ائتالف ها دارند توجهی نداشته ایم.
او  همچنین از احتمال مشترک بودن تعدادی 
از اعضای حاضر در لیست نهایی این جبهه با 
دیگر ائتالفهای اصولگرا همچون »ائتالف 

مردمی عدالت« ابراز بی اطالعی کرد.

ائتالف مردمی عدالت
دیگر مجموعه اصولگرا به نام »ائتالف مردمی 
عدالت« نیز در حال تدوین فهرست نهایی 
خود است،  سخنگوی این ائتالف به خبرنگار 
ایرنا گفت: حــدود ۵۰ داوطلب انتخابات 
شورای شهر مشهد پرسشنامه این ائتالف 
را تکمیل کرده و وارد فرایند بررسی این 

مجموعه شده اند.
سعید شعرباف افزود: از هفته گذشته با 
اتمام سازوکارهای تعیین فهرست نهایی، 
۱۵ نفری که بیشترین امتیاز را کسب کرده 
اند مشخص شده و در عمل فهرست ما 

تعیین شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ســه نفر از 
نامزدهای منتخب مــا در فرایند تعیین 
لیست شورای ائتالف و وحدت اصولگرایان 
حضور داشته اند اما در ائتالف یادشده 
پذیرفته نشده اند و به واسطه تعهدی که 
به آن ائتالف داده اند زیر فشار انصراف از 
روند انتخابات هستند و اگر این سه نفر  
انصراف دهند به طور طبیعی رتبه های 
۱۶، ۱۷ و ۱۸ جایگزین این افراد در لیست 
نهایی ما خواهند شد که در نهایت طی 
یک یا ۲ روز آینده لیست ائتالف مردمی 

عدالت تعیین تکلیف می شود.

چهار فهرست انتخاباتی مشهد

“نه« به کافر و »نه » به کافرکیشی!

برخی، »خود ناساخته« و هســتی نیافته، می خواهند هستی 
بخشی کنند و جهان را زیر حکم آورند حال آنکه به غفلت برگذار 
می کنند این گذاره عقالنی را که مدیریت بر خویش، پیش نیاز 
مدیریت بر جامعه است و تا کسی نتواند ظرفیت های خود را به 
اختیار درآورد، اگر اختیار جامعه را هم به او ببخشند، بالیی بر سر 
جامعه خواهد آورد که هم خودش نابود شود هم بسیاری دیگر. 
کم هم تجربه نکرده است دنیا افرادی را که در مدیریت خویش 
ناتوان بودند ولی خواستند دیگران را مدیریت کنند اما به خلق 
فاجعه پرداختند. اما اگر انسان به امیری بر خویش برسد، امیری 
جهان را هم می تواند متکفل شــود. این هم مستلزم تسلط بر 
جسم و قوی سازی توان خویش است و هم تسلط بر هیجانات 
و راهبری خویش در مسیر عقالنیت. تسلط بر دخل و خرج را 
هم حتما باید در نظر داشت و اال از منظر عقالنی، جایگاه بایسته 
را نمی توان یافت. تسلط بر زمان و مدیریت وقت و در کنار آن 
تسلط بر روابط می تواند چند سوی امارت انسان را کامل کند 
تا با “تسلط بر خویشتن” از سلطه شرایط خارج شود و به “نفی 
سبیل” برسد که تسلط هر چه غیر خدا و عقالنیت مؤمنانه است 
را پس بزند. من معتقدم این که در فقه اسالمی و در قرآن بر “نفی 
سبیل” این همه تأکید شده است فقط ناظر به نفی تسلط کفار 
نیست بلکه در “نفِی آقایِی ُکفر” نیز می تواند باشد. یعنی نفی هر 
غلبه ای که انسانیت ما را مغلوب و ما را از راه خدا دور کند را هم 
باید ذیل آن نفی کلی تعریف کرد. نمی شود که کافران را از ُملِک 
خویش برانیم اما خود به قائده کفر، سِد راه حق شویم و به همان 
راهی و رفتاری میل کنیم که در رفتار کافران است. نمی شود از 
باطِل تحریم ها گفت اما خود، با احتکار مایحتاج مردم، به باطل 
مشابه دست یازید. نمی شود از بیگانه نالید و خود به همان شیوه 
رفتار کرد. نه، باید با مدیریِت رفتار و گفتار و کردار، زیست خود و 
محیط زیست خود را مؤمنانه سازیم و متناسب با این ساز، رفتارها 
هم سازگار خواهد شد. نفی سبیل فقط بر ترد کافر اسمی تاکید 
ندارد بلکه »کفر رفتاری« را هم می تواند شامل شود چه در واقع 
فرقی نمی کند مثال تحریم راه را بر ورود دارو ببندد یا قاچاق آن 
را از دسترس خارج کند. آن را کافر اسمی انجام می دهد و این 
را »کفررفتاری« محقق می کند شاید به دست کسی که خود 
را مسلمان هم می خواند. ما باید به سمت نفی سلطه کفر برویم 
خواه در قامت کافر یا کفر رفتاری. این به منطق دینی نزدیک تر 
است و همین هم می طلبد با خود سازی و تکیه بر توان داخلی، 
راه را بر بیگانه ببندیم و با پرهیز از مشرب رفتاری او، به درست 

کاری و رستگاری برسیم.

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

فاطمه قّیمی بشنو، دانش آموخته 
ارشد مطالعات منطقه ای )خاورمیانه 

و شمال آفریقا(  
محرومیت زدایی یکی از اهداف اساسی 
انقالب اسالمی بوده است. با آغاز رقابتهای 
انتخابات شواری شهر مشهد و ریاست 
جمهوری، شعار حمایت از محرومان، 
از سوی کاندیداها شنیده می شود. 
قله ســاختمان زمینهای زراعی بود 
که بعد از قانون اصالحات اراضی در 
سال ۱۳۴۲ بوجود آمد. زمین هایی 
کشاورزی با رشد جمعیت مشهد به 
مرور زمان به مناطق مسکونی تبدیل 
شدند. محله پورسینا علی رغم هویت 
قدیمی اش مورد بی مهری مسووالن 
شهر قرار گرفته است و سهمی اندکی 

از خدمات شهری دارد.       
شهرک شهید رجایی با نام قدیمی قله 
ساختمان هنوز هم برای مشهدی های 
قدیمی شناخته شده است. پورسینا 
یکی از شــش محله، شهرک شهید 
رجایی است. از پیشرفت مشهد تنها 
تغییر نام نصیبش شده است. انگار 
مسوولین نامی بر آن نهاده اند و سپس 
رهایش کرده اند تا همین طور دست 

نخورده باقی بماند.  

در کوچه پورسینای ۳۸ نمای یک مسجد 
نظرم را جلب کرد. با مدیرت مسجد به 
گفتگو کردم. حسین بختیاری از روزگار 
جوانی اش که در خیابان های مشهد برای 
پیروزی انقالب می دوید و شعار می داد 
و از سالهای جنگ که همراه با ۴ برادرش 
در جبهه ها حضور داشتند برایم گفت. او 
اکنون در این دفتر کوچک نشسته بود 
و وظیفه اش را خدمت رسانی به مردم 
محروم مانده محله اش می داند. حسین 

بختیاری، انقالبی پر شور و رزمنده دیروز، 
حال خسته از مشکالت معیشتی مردم 
محله اش در پشت میزی که برایش چونان 
سنگری در امتداد سنگرهای جبهه است، 

خسته و درمانده بود.
-مسجد چه تعداد جمعیت را تحت 
پوشش قرار می دهد؟ از خیابان ۲۶ تا ۴۴  
در حدود ۴۰۰۰ نفر تحت پوشش است.

-بافت فرهنگی این محله چگونه است؟ 
۲۰ درصد بومی است و بقیه مستاجرین 

هستند و که با توجه به باال رفتن قیمت 
اجاره چون توانایی پرداخت ندارند به 

محالت پایین تر می روند. 
-وضعیت معیشتی ساکنین در محله 
پورسینا چگونه است؟ خیلی پایین و 
زیر خط فقر به سر میبرند. آن ها توانایی 
تهیه نان و پرداخت قبض آب و گاز را 
ندارند. بی سواد، بدون مهارت، بیکار 
هستند. قبل از شیوع کرونا به مناطق 
باالی شهر برای انجام خدمات نظافت 
در منازل و هتلها میرفتند اما به شیوع 

کرونا بیکار شده اند. 
-مسجد حامی چه افرادی است؟ زنان 
سرپرست خانوار، زنانی که عموما طالق 
گرفته و یا همسران آن ها اعتیاد دارند و 
یا در زندان هستند و یا متواری شده اند 
و این زنان بسیار آسیب پذیر هستند. 

-عملکرد مسجد در این شرایط بد اقتصادی 
و با شیوع کرونا چگونه است؟ شناسایی 
و ثبت نام خانواده های نیازمند و معرفی 
آن ها به سامانه عمران که زیر نظر سپاه 
پاسدران است. از طرف سپاه پاسداران 
برای این خانوادها بسته های معیشتی 
تدارک دیده می شود و توسط مسجد 
توزیع می شوند. شناسایی بیماران مبتال 

به کرونا و تهیه دارو. 

مسووالن پورسینا را رها کرده اند
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 نسرین هزاره مقدم: مناظره اول کاندیداها 
چنگی به دل نزد. هیچ برنامه ای برای کارگران 
ارایه ندادند؛ اینها حتی توان وعده و قول 
دادن را ندارند چه رسد به برنامه داشتن! چرا 
فکر نمی کنند این صحبت های انتخاباتی 
و شعارهای بدون پشــتوانه را کارگران 

نمی پذیرند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، گویا نمی دانند اکثریت 
جمعیت کشور، چه کسانی هستند؛ گویا امر 
برایشان مشتبه شده که  همان هایی که شبانه روز 
در حال البیگری با مقامات و فرادستان هستند 
و از همه ی بلندگوها صدایشان را رساتر از هر 
فریادی به گوش می رسانند، تمام مردم ایران 
هستند؛ همان هایی که شبانه روزی فریاد 
می زنند »اقتصاد را آزاد کنید، مقررات را دور 
بیاندازید و دست پولدارها و سرمایه داران را برای 
تاراج حقوق اولیه ی نیروی کار باز بگذارید«!

عبور متفرعنانه از کنار مطالبات 65 
درصد از جمعیت کشور!

کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و به طور 
مشابه، صدا وسیما یا همان رسانه ی ملی، در 
اولین مناظره ی تلویزیونی هیچ چیز در ارتباط 
با مطالبات طبقه ی کارگر نگفتند؛ هیچ کجای 
بحث ها، هیچ اشاره ای به دغدغه های اساسی 
کارگران و بازنشستگان )همان هایی که امروز 
در بدترین و دشوارترین وضعیت معیشتی به 
سر می برند( نشد و خیلی ساده از کنار مطالبات 
نزدیک به ۶۰ یا ۶۵ درصد از جمعیت کشور، 

بدون اعتنا و متفرعنانه عبور کردند.
براساس آخرین آمارهای رسمی، حدود ۴۶ 
میلیون نفر از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی 
ایران، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
و متعلق به طبقه ی کارگر هستند؛ بیش از 
۱۴ میلیون کارگر شاغل و نزدیک ۴ میلیون 
بازنشسته و مستمری بگیر داریم که با احتساب 
خانواده هایشان، نزدیک به ۴۶ میلیون نفر 
هستند اما چرا صدای این ۴۶ میلیون نفر در 
مناظره ی تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری شنیده نشد؟ چرا جامعه ی هدف به 
این بزرگی، جزو »مطرودان سیاست گذاری های 

کالن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی« هستند 
و فرکانس صدایشان آن چنان زیر است که 
بلندگوهای رسمی قدرت انعکاس و بازتاب 

این صدا را ندارند؟!
کارگران ایران، فاقد قدرت چانه زنی جمعی 
هستند، این یک واقعیت مسلم است؛ وقتی 
یک حزب طبقه ی کارگر یا یک سندیکا و 
اتحادیه ی سراسری کارگران نداریم، بدون 
تردید کمیت باال نمی تواند خالءهای کیفیت 
مطالبه گری را پُر کند، آن هم در شرایطی که 
دست راستی ها و نمایندگاِن نئولیبرالیسِم 
رانتی، هم نهادهای ساخت یافته و جاافتاده 
دارند، هم حامیان قدرتمند و صاحب وزنه از 
آن ها دفاع می کنند و هم چندین دهه است 
که به رایزنی و البیگری برای حقنه کردن 

خواسته های اساسی خود مشغولند.
با اینهمه گویا نه کاندیداها و نه صداوسیما 
که با پول همین ملت یعنی همین کارگران 
و بازنشستگان اداره می شود- هیچ کدام 
تمایلی حتی به طرح مطالبات و دغدغه های 
طبقه  کارگر ندارند؛ این همه خواسته و 
دغدغه مشترک که روزانه در رسانه های 
همسو با کارگران و در فضای مجازی و 
کانال های تلگرامی طرح می شود، برای 
نهادی که با پول ملت اداره می شــود 
و باید مدافع ملت باشــد و برای آن ها 
که می خواهند عهده دار جمهوِر همین 
ملت باشند، محلی از اعراب ندارد و این 
بی تفاوتی و بی توجهی و ناشنیده گرفتن، 

جای نگرانی بسیار دارد.

جای کدام سواالت خالی بود؟
در مناظره تلویزیونی پانزدهم خردادماه، مسایلی 

مانند نرخ ارز، فساد در چرخه  تولید، تورم، نظارت 
دولت بر اقتصاد ملی، مسکن و البته یارانه های 
چند صد هزار تومانی، همه در حد انتقاد از 
قبلی ها و ارایه شعارهای بدون پشتوانه ی 
اجرایی و بدون جزئیات و نقشه راه مطرح 
شد؛ اما بحث دغدغه ها و مطالبات کارگران 

و بازنشستگان به هیچ وجه به میان نیامد.
در این مناظره جای سواالتی از این دست 

خالی بود:
چطور می خواهید قدرت خرید طبقه  کارگر 
را ارتقا دهید تا بتوانند از پس هزینه های 
حداقلِی سفره خانواده و تامین یک سرپناه 

۵۰ متری بربیایند؟
چطور می خواهید اجرای قانون کار و احیای 
امنیت شغلی از دست رفته ی کارگران را در 
دستور کار قرار دهید تا کارگر حداقل بگیر 
انگیزه برای ایستادن پای خطوط تولید و 

کار بهره ور داشته باشد؟
چه برنامه ای برای خلع یــد پیمانکاران و 
واسطه های سودجو از سودآورترین صنایع 

کشور از جمله نفت و گاز دارید؟
چه برنامه ای برای حل بحران رو به تزاید 
صندوق های بازنشستگی و انجام تعهدات 

دولت در قبال تامین اجتماعی دارید؟

ییالقات بی آب!

عطش بی آبی در شــهرهای بزرگ بویژه برای حاشیه نشینان و 
روستاییان بی داد می کند.این روزها و در حالی که هنوز تابستان و 
گرمایش نرسیده و در آخرین روزهای فصل بهار قرار داریم چنان 
هوا گرم شده که گویی تابستانی سخت، به شدت گرم و سوزان و 
البته بی آب خواهیم داشت.تابستانی که از االن نشانه های تنش 
آب و اختالف و درگیری بین روستاییان بر سر آب دیده می شود.

روستاییان ما از دیرباز گریبانگیر آب و کمبود آن بوده اند و متاسفانه 
درگیری ها و نزاع بین آن ها وجود داشــته است.حال در شرایط 
تابستانی امسال و با توجه به حساسیت روستائیان ما احتمال برخی 

درگیری ها وجود دارد.
در مناطق ییالقی مشهد که معموال در تابستان هم آب فراوان دیده 
می شد متاسفانه این روزها از وفور آب خبری نیست و درختان 
باغات تشنه آب هستند و روستاییان و باغداران نیز تمام هم و غم 

آن ها آب است و بس.
ساخت و سازهای بی رویه و ویال سازی های عجیب و غریب و البته 
همراه با استخرهای فراوان از مهم ترین معضالتی است که از دهها 
سال پیش این مناطق را درگیر و گرفتار کرده است.هر از چند گاهی 
شاهد تخریب ویالهای غیرمجاز هستیم اما متاسفانه این اقدامات 

مقطعی بوده و پس از مدتی شاهد رشد فزاینده آن ها هستیم.
ادامه این وضعیت چه بسا روزهای پر بحرانی را رقم بزند که جمع 

کردن آن کار ساده ای نخواهد بود.
خوب است تیم ها و گروه هایی متشکل از افراد امین و مورد اقبال 
روستائیان ضمن حضور در منطقه و بررسی مشکالت از هم اکنون 
به رفع موانع بپردازند و با مداخله بصورت کدخدامنشی و ریش 

سفیدی جلوی حوادث  ناگوار را بگیرند.
پیشگیری هر بحرانی راحت ترین راه است و ما متاسفانه وقتی ورود 
پیدا می کنیم که تعدادی از مردم و در پی درگیری و نزاع جان باخته اند.

مشارکت در انتخابات؛ مصداق عملی 
پشتیبانی از آرمان های نظام

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت االسالم حسین معصومی 
در دیدار چهره به چهــره با تنی چند از خانواده شــهدا و ایثارگران 
ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت: بخش اعظم مشکالت جامعه 
 ایثارگری در عدم اجرای قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراســان رضوی  افزود: در 
تمامی دستگاه های دولتی یک نفر به عنوان مسئول امور ایثارگران 
 معرفی شــده اســت که مشــکالت ایثارگران را پیگیــری کند.
مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود: 
 انتخابات در یک روز اتفاق می افتد، اما اثر آن ســال  ها ادامه دارد.

وی تاکید کرد: مشارکت در انتخابات مصداق عملی پشتیبانی از آرمان های نظام مقدس 
 جمهوری اسالمی ایران است و تحول و نوگرایی در انتخاب درست به وجود می آید.

این مقام مسئول ضمن دعوت از جامعه ایثارگری برای حضور در انتخابات افزود: 
در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار فرزند شاهد و ایثارگر جویای کار هستند، که با 
 تغییر ساختارهای جامعه می توان فرصت های شغلی برای این عزیزان ایجاد کرد.

عزیز بخشیان نیک، محمد جعفر شوشتری، محمد علی اصغری، مرضیه 
رضاییان، علی اصغر تنظینی، علی اسماعیلی، مجید محمدی، مرضیه عباس 
پور، غالمرضا محمدی اول، محمد مهدی یاوری، فاطمه خسرو انجم، زهرا 
احمد پور فدکی، شراره شرفی، حسین صادقی، آمنه حسینی و منصوره 
علیپور از خانواده شهدا، جانبازان وآزادگان مشهدی بودند که با حجت 
 االسالم معصومی به صورت جداگانه دیدار و مشکالت خود را مطرح کردند.

گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، پرونده ۱۷ هزار 
و  ۳۱۱ شهید، ۴۹ هزار و ۹۱۴ جانباز و سه هزار و ۳۹۲ آزاده است که به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 7
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 
جد   ول را تا تاریخ 27 خرداد  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 6

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

در مناظرات انتخاباتی هیچ کاندیدایی توجه نکرد

جالی خالیِ »مطالبات بازنشستگان« !

رهبران آمریکا و چین بر این نکته اتفاق نظر دارند که ممکن است 
جبهه مشترک غرب در مقابله با توسعه طلبی چین موثر واقع 
شده و مانعی بر تداوم سیاست مشت آهنین و سیستم سرمایه 
داری با کنترل مرکزی باشد. غرب از چین می خواهد هم گام 
با ارزش های جهانی فعلی که از سال ۱۹۴۵ میالدی بر جهان 
حکمفرما بوده حرکت کند.  رهبران چین نگران آنند که شکل 
گیری جبهه واحد به رهبری آمریکا در مقابل چین مانع اصلی 

بر سر راه تداوم توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. اخیراً 
وزیر امور خارجه این کشور گروه Quad، متشکل از کشورهای 
آمریکا، استرالیا، هندوستان و ژاپن را به تمسخر “کف روی آب 
دریا” نامید. چین به تشکیل این گروه عکس العمل نشان داده 
و ادعا می کند که این گام اول در تشکیل ناتوی آسیایی است. 
دولت ترامپ نیز نقش گروه Five Eyes متشکل از کشورهای 
آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا و نیوزیلند را در به اشتراک گذاری 
اطالعات امنیتی پر رنگ کرد. در نوامبر سال ۲۰۲۰ میالدی، 
این گروه طی بیانیه ای سرکوب اعتراض کنندگان در هنگ 
کنگ را به شدت محکوم کرد و در پی آن سخنگوی وزارت امور 

خارجه چین هشدار داد که این گروه چشمان خود را باز کند. 
در اقدامی دیگر چین با اعمال تحریم های تجاری بر استرالیا 
و کانادا نشان داد که همراهی با ایاالت متحده در مقابله با این 

کشور هزینه سنگینی در پی خواهد داشت.
دولت بایدن مصمم است جبهه واحدی در غرب بر علیه چین 
شکل داده تا با سیاست های سرکوب گرانه در داخل و تهاجمی 

پیام چین به جهان: 

مقاومت بی فایده است!
دکتر هاشم اورعی
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دیدگاه

گزارش

مناظره بلد نیستیم

هر سالی که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود 
یکی از هیجان برانگیزترین اتفاقات آن برگزاری مناظراتی است 
که با طراحی و مدیریت رسانه ملی صورت می گیرد. شاید 
به جرأت بتوان گفت از زمانی که بحث مناظرات در فرآیند 
انتخابات ریاست جمهوری بدین گونه رسمی و فراگیر شده نقش 
بسیار مهم و قابل توجهی نیز در نتایج نهایی انتخابات داشته 
است. تا جایی که برخی احزاب جدی ترین برنامه تبلیغاتی 
و رقابت انتخاباتی خود را برای مناظرات کنار می گذارند. اما 
نکته قابل توجه این است در ادوار مختلفی که شاهد برگزاری 
این رخداد جالب در فرآیند تبلیغات انتخاباتی بودیم اکثراً 
اصول آن توسط کاندیداها رعایت نمی گردد. که یکی از مهم 
ترین موارد آن خروج از آداب سخن گفتن است. خروج از 
دایره آداب سخن گفتن زماني تشدید مي شود که شخص از 
سوي طرف مقابل و مخالف استهزاء شود. اگر فرد در مناظرات 
اجتماعي در خود این توان را نمي یابد که با مخالف به شیوه 
نیکو سخن گوید از همان آغاز نباید وارد این میدان شود. از 
آن جا که جدل به هر حــال گفت وگویي با قصد چیرگي و 
منصرف کردن شخص از نظر و رأي خود است مي توان آن را 
یک فرآیند جدی دانست. بنابراین باید شخص جدل کننده 
در هنگام جدل بهترین برخورد و نیکوترین سخن را داشته 

باشد و از تمسخر کالمي و غیرکالمي بپرهیزد.
 خداوند متعال در قرآن)نحل:۱۲۵و عنکبوت:۴۶( برخورد و 
سخن نیکو را از جمله آداب جدال احسن با دیگران برشمرده و 
بدان سفارش کرده است. از دیگر آداب اسالمي جدال احسن، 
رفق و مداراست. بنابراین جدل کننده باید هماره به گونه اي 
رفتار کند که به دور از خشونت باشد و نرمي و مدارا با مخاطب 
را در طول جدل مراعات کند. از آن جا که قرآن حاوي بهترین 
مطالب حق و استدالل هاي منطقي است بهتر است که شخص 
از قرآن براي جدال بهره بگیرد. همه ما در این دوره انتخابات 
هم شاهد ایجاد روندی عادالنه برای همه نامزدها در رسانه ملی 
بودیم تا بتوانند از طریق آن ضمن معرفی خود، اهم برنامه ها 
و رویکردهایشان را ارایه داده و زمینه مشارکت حداکثری 
را فراهم سازند. اما باید به این نکته اشاره کرد که کماکان 
اصول مناظره تا حدی که شایسته این جایگاه و کرامت مردم 
باشد از سوی برخی افراد لحاظ نمی گردد. فردی که خارج 
از سواالت برای خود بیانیه می خواند، یا شخصی که به جای 
دفاع از خود و اثبات توانایی هایش به دنبال نفی طرف مقابل 
است، یا ازهمه بدتر اتهامات و دروغ هایی که برخی از افراد 
گفتند همه و همه بخشی از مواردی بود که با روح اخالقی 

مناظرات و اصول علمی آن منافات دارد. 
در مکتب ما و نگاه اخالقی و انسانی ایرانی ها هیچ گاه هدف 
وسیله را توجیه نکرده و نمی کند. پس با هر دلیلی فردی که 
می آید در جریان مناظرات دروغ پردازی می کند، به دیگران 
تهمت می زند و یا رقبای خود را با کلمات نامناسب می خواند 
و یا قصد تخریب آن ها را دارد هرگز بر مدار رفتار انسانی و 
اخالقی حرکت نکرده است. باید بگوییم متأسفانه مناظرات این 
دوره از انتخابات ریاست جمهوری نیز بر همین روش مرسوم 
و نادرست پیشین خواهد بود اما باید رسانه ها و خردمندان 
جامعه برای تولید فکر و تضارب آرا زمینه ای فراهم آورند 
که اوالً آگاهی های عمومی نسبت به اصول مناظره افزایش 
یابد، ثانیاً اصول اخالقی آن توسط عناصر مختلف اجتماعی 
تمرین شود تا در بزنگاه هایی همچون انتخابات از مشاهده 
فرآیندی هیجان برانگیز و اخالق مدارانه لذت ببریم و ثالثاً 
فرهنگ نقدپذیری و بیان صادقانه مسائل از سوی نخبگان 
جامعه ایجاد شود. بدون شک سطح و اخالق الزم برای مناظره 
در حد انتخابات ریاست جمهوری باید با کل کل هوادران 

سرخابی متفاوت باشد!

چطور می خواهید حق مشارکت کارگران 
و بازنشستگان در اداره ی امور و گرداندِن 
صندوق تامین اجتماعی را به کرسی بنشانید؛ 
آیا برنامه ای برای احیای شورایعالی تامین 
اجتماعی و غیردولتی سازِی مدیریت آن دارید؟

چه برنامه ای برای تشکل یابی مستقل کارگران 
و بازنشستگان دارید؛ چطور می خواهید توان 
چانه زنی طبقــه ی کارگر را از صفر مطلق 
باالتر برده و اجازه ی کنشگری مستقل به 

آن ها بدهید؟
چه راهکاری برای اجرای اصول مردمی قانون 
اساسی، ارایه آموزش و پرورش رایگان )اصل 

۳۰(، درمان رایگان )اصل ۲۹(، مسکن شایسته 
)اصل ۳۱( دارید؟

هیچ یک از این مطالبات و دغدغه ها مطرح 
نشد و به گفته ی حسین حبیبی )عضو هیات 
مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
کشور(، »مناظره اول کاندیداها چنگی به 
دل نزد. هیچ برنامه ای برای کارگران ارایه 
ندادند؛ اینها حتی توان وعده و قول دادن 
را ندارند چه رسد به برنامه داشتن! چرا 
فکر نمی کنند این صحبت های انتخاباتی 
و شعارهای بدون پشــتوانه را کارگران 

نمی پذیرند؟!”

به دنباِل »عدالت« هستیم اما...
حبیبی با تاکید بر اینکه کارگران دهه هاست 
به دنبال »عدالت« هستند و سهم عادالنه خود 
را از ثروت ها و مواهب ملی مطالبه می کنند، 
می گوید: تامین و تضمین امنیت شغلی و 
مالی، خط قرمز کارگران است اما متاسفانه 
هیچ برنامه ای برای این منظور ندارند؛ به 
راستی که ما کارگران با شنیدن این مناظره 

به غایت ناامید شدیم!
او در تعریِف »عدالت« می گوید: عدالت یعنی 
برقراری امنیت شغلی و مالی ) اشتغال پایدار ( 
برای کارگران دائمی، قرارداد موقت و کارمندان؛ 
حاال چرا پایداری اشتغال تبدیل شده به اشتغال 
ناپایدار و موقِت کوتاه مدت و چرا بعضاً کارگران 
فاقد قرارداد کار و بیمه هستند، علتش در 
عدم درک مسووالن است؛ چون خودشان 
در مشاغل پایدار جا خوش کرده اند و به هیچ 
وجه هم از اسب قدرت پایدار پیاده نمی شوند 
و این با جمهوریت و قانون اساسی ناسازگار 
است؛ ختم کالم اینکه خیال خودشان راحت  
است و از این راحتی خیال، روزگارشان خوش 
و خرم و تصوراتشان این هست که همه مردم 
روزگارشان خوش و خرم است و آدم های 
ناراضی و منتقد مانند بنده از سیاره مریخ 

آمده ایم یا بیخودی »ناراحتیم«!
هیچ برنامه ای برای واقعی سازی دستمزد و 
استقرارِ شغل شایسته در کار نیست؛ هیچ 
اراده ای برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت 
و اجرای بی تنازِل ماده ۷ قانون کار وجود ندارد؛ 
درمان و آموزش رایگان بدل به یک رویا شده و 
هیچ اشاره ای به الزامات قانون اساسی نمی شود؛ 
پیمانکاران در همه ی صنایع جا خوش کرده اند 
و کسی قرار نیست آن ها را از عرصه ی روابط کار 

به بیرون پرتاب کند؛ صندوق های بیمه ای به 
دلیل سیاست های تعدیلی و مقررات زدایی ها 
در آستانه ی یک بحران جدی هستند اما هیچ 
طرحی برای سر پا ماندن و روبراه شدن آن 
ها وجود ندارد؛ خصوصی سازی نفس تولید 
را به شماره انداخته و کارخانجات را یکی 
یکی به ورشکستگی کشانده اما به گفته ی 
کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ باید بازهم از سهم 
نظارتی دولت در اقتصاد کاسته شود و برای 
مسکن نیز که سال هاست به دغدغه ی اصلی 
مزدبگیران بدل شده، هیچ راهکار شایسته و 

بایسته ای در کار نیست!
در این شرایط، جمعی از کارگران در نامه ای 
سرگشاده خطاب به رییس جمهور آینده، 
خواسته های خود را در بیش از ۳۰ بند و در 
چارچوب قانون کار و قانون اساسی مطرح 
کرده اند؛ این مطالبات، همان هاست که بارها 
تکرار شده، در سرفصل این مطالبات، »نه 
به خصوصی سازی« و احیای امنیت شغلی 
قرار دارد، سپس اجرای ماده ۴۱ قانون کار 
و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با هدف 
تامین معیشت شایسته برای طبقه ی کارگر 
و در ادامه، درمــان رایگان و امکان تامین 

حداقل های زندگی.
    اما دریغ که کاندیداهای ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ برای هیچ کدام از این مطالبات، پاسخ 
روشنی نداشتند؛ صدا و سیما هم هیچ سوالی 
در این رابطه مطرح نکرد گویا رسانه ای نیست 
که با پول همین ملِت دغدغه مند و رنجور اداره 
می شود! امروز کارگران خطاب به کاندیداها و 
ستادهای انتخاباتی شان می گویند ما یارانه و شعارِ 
بی پشتوانه برای خانه دار شدن نمی خواهیم؛ ما 
از شنیدن »باید فساد را ریشه کن کرد« خسته 
شده ایم؛ آنچه ما می خواهیم و حق مسلم مان 
هم هست، معیشت شایسته، امنیت شغلی 
و امید به آینده است نه اینکه آنگونه که یک 
کارگر پیمانکاری شهرداری می گوید »با 
دندان های پوسیده در دهان بسازیم و نتوانیم 
به پزشک مراجعه کنیم، چون هزینه ی ترمیم 
اساسی یک دندان، از دستمزد یک ماهِ یک 

کارگر بیشتر است!”

۱۱۰/۱/5

دکترمهدییاراحمدیخراسانیدکترمهدییاراحمدیخراسانی

در مناظرات انتخاباتی هیچ کاندیدایی توجه نکرد

جالی خالیِ »مطالبات بازنشستگان« !

در خارج مقابله کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً 
اعالم کرد که با هم صدا شدن دموکراسی های غربی می توان با 
صدایی بلند به چین هشدار داد که نمی تواند به این روش ادامه 
دهد. اما هم پیمانان ایاالت متحده این واقعیت را درک می کنند 
که هیچ گروهی حتی اگر از واشنگتن هدایت شود، نمی تواند 
برای چین تعیین تکلیف کند. برخی دیپلمات های غربی بر این 
عقیده اند که کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه و آلمان بزودی با 
واقعیت قدرت گیری چین کنار آمده و موضع یکسانی با آمریکا 
نخواهند داشت. از طرفی بسیاری از دموکراسی های اروپایی و 
آسیایی، پس از سیاست های نامتعادل دوران ریاست جمهوری 

ترامپ، نمی توانند به ایاالت متحده اعتماد کامل داشته باشند. 
این دولتها حاضر نیستند برای جلوگیری از قدرت گیری چین 
به حمایت همه جانبه از آمریکا درآمده و رابطه تجاری ارزشمند 

خود با چین را به خطر اندازند.
امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه در اوایل سال میالدی 
جاری اعالم کرد که صف آرایی کشورهای غربی علیه چین 
اثر معکوس خواهد داشت. آنگال مرکل صدر اعظم آلمان هم 
بر علیه یارگیری غرب در مقابل چین موضع گرفته است. در 
تماس های خود با شی جین پینگ، مرکل بیشتر به دنبال 
نهایی کردن»توافق نامه جامع سرمایه گذاری« است که ورود 

شرکت های اروپایی از جمله خودرو سازان آلمانی به بازار چین 
را تسهیل خواهد کرد. لیکن در پی تحریم های اعمال شده از 
سوی دولت چین، کمیسر تجاری جامعه اروپا اعالم کرد توافق 
نامه به حالت تعلیق در آمده است. از طرف دیگر برخی اعضاء 
جامعه اروپا از جمله یونان که از سرمایه گذاری قابل توجه چین 
بهره برده اند حاضر نیستند در مقابل چین قد علم کنند و بدین 
ترتیب و اتحاد میان اعضاء این جامعه از بین رفته است. در هفته 
 Five Eyes های اخیر هم دولت نیوزیلند، یکی از اعضاء گروه
اعالم کرد که نظر مساعدی نسبت به اشتراک گذاشتن اطالعات 

امنیتی با سایر اعضاء ندارد.
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رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی از 
دستگیری متهمی سابقه دار خبر داد که 
خود را مشاور امالک معرفی کرده بود و با 
درج آگهی  جعلی با عنوان اجاره باغ ویال 
در وب سایت دیوار اقدام به کالهبرداری 

از شهروندان می کرد.
سرهنگ جواد جهانشیری، رییس پلیس 
فتا استان خراسان رضوی در تشریح این 
خبرگفت: پس از مراجعه یکی از شهروندان 
به پلیس فتا شهرستان مشهد مبنی بر 
کالهبرداری اینترنتی از وی در وب سایت 
دیوار، پرونده اولیه تشکیل شد و کارشناسان 
پلیس فتا شهرستان مشهد تحقیقات خود 

را در این خصوص آغاز کردند.
وی ادامه داد: مشابه این پرونده در بازه 
زمانی مشخصی تعداد ۶ شهروند دیگر 
نیز به همین روش فریب خورده دارد و 
مشخص شد که مالباختگان مبالغی از 
یک و نیم میلیون ریال الی ۴ میلیون ریال 
جهت پرداخت بیعانه اجاره باغ ویال در ایام 
تعطیالت آخر هفته پرداخت کرده اند که 
با توجه به ارایه مستندات توسط شاکیان 
و با بررسی های اولیه و اقدامات تخصصی 
صورت گرفته توسط تیم کارشناسان 
پلیس فتا شهرستان مشهد مشخص شد 
که متهم برای جلب اعتماد شهروندان از 
برند یکی از مشاوران معتبر سوء استفاده 

کرده و از این طریق با ثبت آگهی جعلی 
تحت عنوان اجاره منزل و باغ ویال اقدام 

به کالهبرداری نموده است.
سرهنگ جواد جهانشیری  در ادامه از 
شناسایی متهم خبر داد و گفت: پس از 
انجام اقدامات پلیسی توسط کارشناسان 
خبره پلیس فتا و با بررسی ادله ارایه شده 
توسط شاکی، متهم طی هماهنگی با 

مراجع قضایی شناسایی و دستگیرشد.
این مقام سایبری بیان کرد: این مجرم 

سایبری در بازجویی های انجام شده در 
ابتدا منکر ارتکاب جرم انتسابی شد ولی 
پس از مواجهه با مدارک، مستندات و 
ادله دیجیتال جمع آوری گردیده به جرم 
خود اعتراف کرد و بیان کرد شاگرد مغازه 
مشاور امالک می باشد و با درج آگهی  
های جعلی در سایت های واسطه گر 
اینترنتی از باغات و منازل ویالیی، پس 
از جلب اعتماد کاربران به منظور کسب 
درآمد مبالغی را تحت عنوان بیعانه، از 

آنان دریافت کرده است.
رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی با 
بیان اینکه این مجرم سایبری دارای سابقه 
قضایی می باشد، گفت: در سابقه قبلی از وی 
مشخص شد که او با درج آگهی با عناوین 
مختلفی مانند اجاره منزل، فروش لباس، 
فروش کاال و غیره اقدام به کالهبرداری از 

شهروندان نموده است.
این مقام انتظامی با بیان این مطلب که 
یکی از رایج ترین روش های کالهبرداری 
در سایت های درج آگهی، پرداخت بیعانه 
است، به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: 
مجرمین بعد از جلب اعتماد متقاضیان 
درخواست بیعانه برای کاال می کنند و بعد 
از دریافت از ارسال کاال خودداری کرده و 
دیگر پاسخگو نخواهند بود لذا شهروندان 
حتما پس از رویت و دریافت کاال وجه را 

پرداخت کنند.
رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی 
از شهروندان درخواست کرد: توصیه  های 
پلیس فتا را جدی گرفته و آن ها را به کار 
ببندید تا در معرض این گونه کالهبرداری 
قرار نگیرند و در صورت مشاهده موارد 
مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا 
 www.cyberpolice.ir به آدرس
لینک مرکز فوریت های سایبری یا با شماره 

تماس ۰۹۶۳۸۰ با ما درمیان بگذارید

کالهبرداری از طالبان تفریح 

راز باغ ویالها روی دیوار

حوادث

جعل امضا چه آثار حقوقی به دنبال دارد؟ 

امضا در زندگی روزمره دارای کاربردهای فراوانی میباشد و بدون 
آن بسیاری از امور با خلل مواجه می شود . اما گاهی همین امضاها از 
سوی افراد جاعل مورد سوء استفاده قرار میگیرد. الزم به ذکر است 
منظور از امضاء هر عالمتی است که شخص، ذیل یک سند یا نوشته 

برای منتسب کردن آن به خود برجای میگذارد . 
در قانون مجازات اسالمی جعل امضا بعنوان جرم مستقلی پیش بینی 
نشده است وصرفا درباب جعل و تزویر اسناد و نوشته ها بیان شده است 
و باتوجه به اینکه توسط چه کسی و در چه اسنادی صورت بگیرد 

مجازات های متفاوتی قرارداده است .   
مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسالمی ؛ هرکس در اسناد و نوشته 
های غیر رسمی ، جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را 
مورد استفاده قرار دهد ، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ 
ماه تا ۲ سال یا به  ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد 
. همچنین مطابق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسالمی مجازات 
جرم جعل در اسناد رسمی عبارت است از ۶ ماه تا۳ سال یا ۳ تا۱۸ 
میلیون جزای نقدی ، همچنین اگر جعل توسط کارمندان دولتی 
صورت گیرد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج 
سال یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود . 
وقتی امضاء شخصی جعل شود از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر 
سوء استفاده می شود و میتوان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او 
را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد ؛ لذا اشخاص بهتر است با افزایش 
دقت خود در تنظیم اسناد و رعایت پاره ای نکات احتیاطی ، از وقوع 
این جرم پیشگیری کنند تا گرفتار مشکالت بعدی نشوند ، چرا که 
هرچند درصورت وقوع جرم باب شکایت باز است و با مجرم برخورد 

قانونی میشود اما پیشگیری به مراتب ساده تر و کم هزینه تر است .

سد طرق جان جوان مشهدی را گرفت
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد از کشف پیکر جوانی که بر اثر شنا در منطقه ممنوعه 

سد طرق غرق شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی 
آتش نشانی، آتشپاد مســعود ظهوریان گفت: در پی تماس 
تلفنی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرق شــدن جوانی ۲۳ ساله 
در دریاچه پشت سد طرق تیم ویژه ایستگاه غواصی سازمان 

آتش نشانی مشهد به محل حادثه اعزام شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد افزود: غواصان این سازمان پس از حضور در محل در 
کمترین زمان ممکن عملیات جستجو را از همان نقطه ای که 
توسط حاضران اعالم شده بود آغاز و پس دقایقی پیکر بی جان 
این جوان از عمق آب کشف و به کنار دریاچه منتقل کردند.

وی متذکر شد: در بررســی های بالینی توسط تکنسین های 
اورژانس حاضر در محل فوت این فرد تایید شد.

گفتنی اســت؛ باتوجه به نصب تابلوهای هشداری در اطراف 
دریاچه سد طرق متاسفانه این جوان که به همراه دوستانش 
در محل حضور یافته بــود، در اقدامی خطرناک و بعلت عدم 
توجه به نکات ایمنی در نقطه ای از دریاچه به قصد شنا وارد 

آب شده بود که متاسفانه غرق شده است.

مشاور حقوقی

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

اعضای باند مخوف زورگیری و گوشی 
قاپی در یک قرار صوری با »خان« دستگیر 
شدند و راز سرقت های زیادی را در مشهد 

فاش کردند.
ماجرای دزدان مخوف گوشی قاپ، ظهر 
پنج شنبه گذشته هنگامی لو رفت که 
موتورسوار جوانی در ابتدای خیابان شهید 
کامیاب ۱۸، دختری را دید که بدون توجه 
به اطرافش مشغول گفت وگوی تلفنی بود.

این سارق حرفه ای که به دنبال فرصتی 
برای به دام انداختن یک طعمه می گشت، 
دختر جوان را زیر نظر گرفت. او ناگهان به 
سمت طعمه خود حرکت کرد و در یک 

لحظه گوشی او را قاپید.
در حالی که دختر جوان همچنان مات و 
مبهوت مانده بود و حتی توان فریاد زدن 
نداشت، سارق هوندا سوار، گاز موتورسیکلت 
را فشرد تا از صحنه حادثه بگریزد. در این 
هنگام شهروندان و رهگذران با دیدن این 
صحنه سرقت، به طرف موتورسوار دویدند 

اما تالش آنان نافرجام ماند.
در همین گیر و دار بود که رییس کالنتری 
شهید آستانه پرست نیز وارد ماجرای گوشی 
قاپی شد. سرهنگ جعفر لعل بایگی که 
به طور اتفاقی از آن محل عبور می کرد 
مردم را در تعقیب سارق موتورسوار دید و 
بالفاصله با گام های بلند از  دیگران سبقت 
گرفت.دزد جوان که همچنان پشت سرش 
را نگاه می کرد و همه تالشش را برای فرار 
از چنگ قانون به کار گرفته بود، در یک 
لحظه تعادل خود را از دست داد و بدین 

ترتیب موتورسیکلت در کف خیابان واژگون 
شد. فرمانده انتظامی که دیگر به او رسیده 
بود، دستبندهای پوالدین را بیرون کشید 
و در حالی دستان دزد گوشی را به یکدیگر 
حلقه زد که هنوز سارق جوان باور نداشت 
قدم های بلند یکی از سبزپوشان سرزمین 
خورشید، او را به چنگ عدالت انداخته است.

با انتقال متهم به کالنتری شهید آستانه 
پرست، تحقیقات گسترده ای برای ریشه 
یابی این ماجرا در دایره تجسس آغاز شد. 
بررسی ها نشان داد، »نصرا... الف« که قبال 

نیز توسط نیروهای کالنتری دستگیر شده 
است،عضو یک باند مخوف زورگیری و 

گوشی قاپی است .
دقایقی بعد با صدور دستورات ویژه قضایی، 
نیروهای تجسس با ورود به النه مجردی 
یکی از همدستان نصرا... در خیابان وحدت، 
موفق شدند او را دستگیر و ۴ دستگاه گوشی 
سرقتی کشف کنند. با اعترافات متهمان و 
معرفی مالخر تبعه خارجی به نام »خان« 
ماجرای گوشی قاپی ها به مافیای انتقال 
گوشی های سرقتی به خارج از مرزهای 

کشور گره خورد.
به همین دلیل ماموران انتظامی با استفاده 
از شگردهای پلیسی، با »خان« در پاتوق 
اصلی او قرار صوری گذاشتند و ساعت ۴ 
بعد از ظهر منتظر »خان« ماندند. زمانی 
که »خان« به همراه یکی دیگر از اعضای 
باند وارد آرایشگاه )پاتوق( شد بی درنگ 
نیروهای پوششی وارد  عمل شدند و هر 

دو عضو باند را دستگیر کردند.

این حادثه تاسف بار، شب جمعه گذشته در 
بولوار صبای منطقه سیدی مشهد هنگامی 
رخ داد که جوانی به نام جواد به همراه چند 
نفر دیگر از دوستانش سر قراری رفتند که 
پس از یک کل کل غرورآمیز برنامه ریزی 
شده بود. وقتی همه به محل خودنمایی 
رسیدند ناگهان در تاریکی شب تیغه های 
چاقو برق زد و هر کس چاقویی بیرون 

کشید تا دیگری را »زهره ترک« کند

این درگیری وحشتناک که با مشاجره های 
توهین آمیز همراه بود در یک لحظه رنگ 
خون گرفت و تیغه های ترسناک چاقو 

بر پیکر عامالن نزاع خونین فرود آمد.
در این نزاع دست جمعی، چند نفر خون 

آلود کف خیابان افتادند و عده ای نیز 
با دیدن این صحنه های هولناک، از 
محل گریختند. دقایقی بعد صدای آژیر 
خودروهای امدادی به گوش رسید و 
دو تن از مجروحان این حادثه تاسف 

بار به مرکز درمانی انتقال یافتند اما 
تالش کادر پزشکی برای نجات جان 
»جواد-د« به نتیجه نرسید و این جوان 
۲۰ ساله بر اثر عوارض ناشی از اصابت 
ضربات چاقو جان خود را از دست داد 
در همین حال نیز دوست مقتول که 
»امید« نام دارد به علت شدت صدمات 
وارد شده در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان بستری شد.

فائزهکریمیفائزهکریمی

قرار پنهانی پلیس با سردسته گوشی قاپ های مشهد

در مشهد رخ داد

 ترساندن به آدم کشی ختم شد!
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نگاهی به اهمیت پیوستن بانک ایران 
زمین به پویش #سهم_من_برای_تاالب

بانک ایران زمین به تازگی حمایت خود را از پویش #سهم_من_
برای_تاالب اعالم کرده است، اما اهمیت این اقدام چیست و چرا 
بانک ایران زمین، »تاالب« را به عنوان سوژه مسوولیت اجتماعی 

خود در سال جاری برگزیده است؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کالن، تاالب های طبیعی 
جزو اکوسیستم های فعال و حیاتی بر روی زمین هستند. در واقع 
این تاالب ها هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه، 
به بقای گونه های جانوری و گیاهی روی زمین کمک می کنند و 
بخش مولد بسیاری از چرخه های حیات به تاالب ها برمی گردد.

مطالعات نشان می دهد که تا ۱۵ درصد ارزش خدماتی اکوسیستم ها 
در جهان از طریق تاالب ها تأمین می شود. تاالب ها به خاطر 
حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری،  تأمین آب، آبزی پروری، 
تولید محصوالت کشاورزی، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد 
لجنی و گیاهی، حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری، 

ارزش اقتصادی باالیی پیدا دارند.
در ایران ده ها تاالب وجود دارد که شــناخته شده ترین آن ها 
تاالب بین المللی دریاچه ارومیه است، اما اهمیت تاالب ها در 
دوره حاضر بیش از پیش نمایان شده است، چرا که سرزمین ما 

دچار خشکسالی شده است.
حجم قابل توجهی از پهنه تاالبی کشور با پدیده کم آبی و حتی 
خشکی دست و پنجه نرم می کنند. این تاالب ها، مستعدترین 
مراکز برای ایجاد پدیده ریزگرد هستند که می توانند تا دورترین 

نقاط کشور را تحت تاثیر خود قرار دهند.
اگر چه سیالب و بارندگی های دو سال پیش تا حدودی توانست 
بخشی از تاالب ها را جان ببخشد، اما شرایط اکنون در تاالب انزلی، 

میانکاله و گاوخونی چندان مساعد نیست.
موضوع تاالب ها آن قدر در کشــور ما جدی بوده و هست که 
کنوانسیون مربوط به تاالب های مهم بین المللی، به ویژه تاالب های 
زیستگاه پرندگان آبزی معروف به »کنوانسیون رامسر« به عنوان 
پیمانی بین المللی برای حفاظت از تاالب ها و حیوانات و گیاهان 
وابسته به آن ها در سال ۱۹۷۱ میالدی در شهر رامسر به تصویب 
رسیده است. در حال حاضر این پیمان ۲۴۱۲ مکان را در ۱۷۱ 

کشور پوشش می دهد.
تحقیقات نشان می دهد بخش عمده تاالب های جهان به دلیل 
خشکسالی و یا چرای بیش از اندازه دام در آن ها از بین رفته اند. این 
خطر زمانی جدی می شود که بدانیم حیات بسیاری از گونه های 
جانوری، تنها به وجود تاالب وابسته است و در صورت از بین رفتن 
تاالب، جانوران و گیاهان آن حوزه نیز به طور کلی نابود خواهند شد.

بانک ایران زمین با شناخت درست اهمیت این موضوع، به پویش  
#سهم_من_برای_تاالب پیوسته است. این بانک به درستی 
دریافته که »ایران زمین« بدون آب، بدون خاک و بدون پوشش 
گیاهی زنده نخواهد ماند و سهم تاالب نیز از این مساحت بزرگ، 

در خور توجه است.
احیای تاالب ها گرچه یک وظیفه دولتی و برعهده سازمان هایی 
چون وزارت نیرو یا وزارت جهادکشاورزی است، اما تک تک مردم 
ایران می توانند هر چند کوچک، سهم خود را در این پروژه بزرگ 
ایفا کنند؛ حتی اگر به اندازه انتشار  #سهم_من_برای_تاالب باشد.

بانک 
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: تصور 
این حجم از بی برنامه گی و کلی گویی را از 
این ۷ کاندیدا نداشتم و درباره برخی از آن ها 
که می دانستیم از ماه ها قبل برنامه ورود به 
رقابت های انتخابات را دارند، این انتظار را داشتیم 
که برنامه های دقیق تر و سنجش پذیرتری ارایه 
کنند و اظهارات دقیق تری از مسائل اقتصادی 

داشته باشند.
سعید اســالمی درگفت و گو با ایلنا درباره 
اثرپذیری بازار سرمایه از کاهش نرخ سود بین 
بانکی به ۱۸.۴ درصد اظهار داشت: موضوع 
نرخ سود بانکی حتما به بازار سرمایه ارتباط 
دارد و تغییرات آن می تواند آثاری در بازار 

سرمایه داشته باشد.
وی ادامه داد: البته این روزها موضوعی که 
بیشتر از سایر عوامل بازار را تحت تاثیر قرار 
می دهد مساله اطمینان بخشی، اعتماد به بازار 
سرمایه و دو مبحث مذاکرات و رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری است و دو عامل 
تاثیرات بیشتری حداقل در کوتاه مدت در بازار 
سرمایه دارند. اما ممکن است در شرایطی که 
سایر عوامل ثابت باشند اخبار اقتصادی هم 
بتواند بازار سرمایه را چند روزی تحت تاثیر 
خود قرار دهد.عضو شورای عالی بورس با اشاره 
به تاخیر در اخذ برخی از تصمیمات اقتصادی 
اثرگذار در بازار سرمایه گفت: در کنار کیفیت 
تصمیم، به طور قطع زمان بندی تصمیم هم 
بسیار مهم است. زمان اخذ تصمیم و اجرای 
آن به شدت از اهمیت باالیی برخوردار است 
به ویژه در مورد تصمیماتی که آثار روانی هم 

می توانند داشته باشند.
اسالمی تاکید کرد: به همین دلیل است که 
معتقدم امروز بازار از تصمیماتی از جنس 
اطمینان بخشی متاثر می شود. البته انتظار 
برای تعیین تکلیف مذاکرات وین و رقابت های 
انتخاباتی از عوامل بسیار اثرگذار در بازار سرمایه 

هستند. البته بسیاری از کارشناسان بر این باور 
هستند که کاهش نرخ بهره بانکی آنقدر که 
گفته می شود هم بر بازار سرمایه اثرگذار نیست 
و امروز بازار به سایر محورهای اقتصادی متکی 
است؛ اخباری مانند حذف کامل قیمت گذاری 
دستوری کاالها و محصوالت شرکت های 

بورسی آثار روانی سریع تری خواهد داشت.
این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این سوال 
که برنامه های اقتصادی ۷ کاندیدای نهایی 
انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در بخش 
بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار 
داشت:  به عنوان فعال بازار سرمایه انتظار 
بسیار بیشتری از کاندیداهای ریاست جمهوری 
داشتیم به ویژه چند نامزدی که مدت زیادی 
است که می دانیم در انتخابات این دوره حضور 
خواهند داشت. تصور این حجم از بی برنامه گی 
و کلی گویی را از این ۷ کاندیدا نداشتم و درباره 
برخی از آن ها که می دانستیم از ماه ها قبل 
برنامه ورود به رقابت های انتخابات را دارند، 
این انتظار را داشتیم که برنامه های دقیق تر 
و ســنجش پذیرتری ارایه کنند و اظهارات 
دقیق تری از مسائل اقتصادی داشته باشند. 
اما به نظر می رسد که سطح صحبت های کلی 

سنجش ناپذیر باقی مانده اند.  
وی ادامه داد: از نگاه من وعده انتخاباتی در 

کشوری که تحزب ندارد و نمی توانم عقبه یک 
کاندیدا را طبق حزب آن بررسی کنم، کامال 
باید سنجش پذیر باشد. باید این امکان وجود 
داشته باشد که وعده ها با متغیرهای کمی 
مورد سنجش قرار بگیرد متاسفانه بخشی از 
اظهارات در بازار سرمایه از جنس حرف های 
کلی گویی یا غیر ممکن اســت یا برخی از 

اظهارات کاندیداها ضد بازار است.
اسالمی تاکید کرد: اینکه برخی از کاندیداها 
اعالم می کنند شاخص بازار سرمایه را به یک 
عدد خاص می رسانم، نشان می دهد که فهم 
وی از بازار هنوز یک فهم دستوری است و 
هنوز فهم درستی از بازار ندارند. برای بنده 
تعجب آور است کسانی که مدت هاست خود را 
برای کاندیداتوری در انتخابات آماده می کنند، 
نمی توانند برنامه مشخصی در اقتصاد و بازار 
سرمایه بیان کنند.عضو شورای عالی بورس 
گفت: البته فعاالن بازار سرمایه از اینکه این 
بازار به طور کم و بیش مورد توجه کاندیداها 
قرار دارد، خرسند هستند اما از اینکه برنامه های 
روشنی برای این حوزه از سوی نامزدهای 
انتخاباتی ارایه نمی شود ناراحت هستند و 

انتظار بیشتری از کاندیداها دارند.
وی با بیان اینکه تقربیا اینطور است که هنوز 
کاندیدایی هیچ برنامه روشنی درباره بازار سرمایه 

ارایه نداده  است، افزود: مساله قیمت گذاری 
دستوری، حقوق مالکانه، توسعه زیرساختی 
بازار سرمایه، اصالح قانون و مقررات در بازار 
سرمایه، کاهش ریسک های سیستماتیک از 
سوی حاکمیت، هماهنگی سیاست گذاری های 
کالن در جهت توسعه بازارهای مختلف با هدف 
استراتژیک توسعه بازار سرمایه و ... موضوعاتی 
هستند که کاندیداها می توانند هدف های 
سنجش پذیری را ارایه کنند تا درباره آن بحث 
و بررسی شود. ممکن است برنامه ای ارایه شود 
و مورد مخالفت قرار بگیرد اما مساله این است 
که برنامه ای مشخص ارایه شده است و امکان 

دفاع یا انتقاد از آن برنامه وجود دارد.
اسالمی ادامه داد: اینکه از سوی کاندیداها 
گفته می شود هدف ما افزایش ضریب نفوذ 
بازار است باید بگویند با چه روشی قصد اجرای 
آن را دارند و باید دید با چه شاخصی می توان 
آن را اندازه گیری کرد. البته بماند که برخی از 
اظهارات کاندیداها اساسا ضد بازار است و دستور 
می دهند که چه اتفاقی در بازار بیفتد، مشخص 

است که هنوز فضای ذهنی بازار را ندارند.
وی گفت: کاندیدای ریاست جمهوری باید در 
اکثر حوزه ها حداقل سواد را داشته باشد اما انتظار 
نداریم که در تمام حوزه ها فوق تخصص باشند. 
اما انتظار داشتیم این کاندیداها برنامه ریزی 
جدی برای اقتصاد به ویژه حوزه هایی مانند 
معیشت دهک های پایین، تورم، نقدینگی و 

بازار سرمایه داشته باشند.
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این 
ســوال که با توجه به شرایط، پیش بینی 
شما از شرایط بازار چند ماه پس از انتخابات 
ریاست جمهوری چیست، اظهار داشت: با 
استقرار هر دولتی احتماال آرامش تا حدی 
به مجموعه بازار بر می گردد و حتما دولت 
آینده حتی در کوتاه مدت مجبور است که 

به بازار سرمایه توجه کند.

برخی از نامزدها هنوز فهم دستوری از بورس دارند

اظهارات ضد بورسی کاندیداها 

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: شیوع کرونا 
بیش از ۵۰ هزار میلیــارد ریال به 
بخش گردشگری و اشتغال این حوزه 

در استان خسارت وارد کرده است.
احمد دیناری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: این میزان خسارت در 
بازه ۱۶ ماهه سپری شده از آغاز پاندمی 
کرونا تا کنون به بخش گردشگری، 
کسب و کارهای این حوزه و اشتغال 

افراد در این بخش وارد شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد 
اشتغال حوزه گردشگری خراسان 
رضوی به دلیل شیوع ویروس کرونا 
از بین رفته است، افزود: هم اکنون 
بخش قابل توجهی از واحدهای اقامتی 
و سرمایه  گذاری های صورت گرفته 
در بخش گردشگری استان، معطل 

مانده است.
معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
خراســان رضوی اظهار کرد: طبق 

استانداردهای موجود تکمیل ۶۵ درصد 
ظرفیت هر واحد اقامتی نشان از سر 
به سر شدن هزینه ها دارد، حال آنکه 
با شیوع ویروس کرونا میزان تکمیل 
ظرفیت واحدهای اقامتی استان حتی به 
صفر هم رسیده است بنابراین بازگشت 
واحدهای تعطیل، نیازمند بازگشت 

رونق به حوزه گردشگری است.
وی گفت: میزان تسهیالت درخواستی 
تاسیسات گردشگری و حوزه صنایع 
دستی در قالب هزار و ۲۵۵ پرونده 
تشکیل شده به میزان هزار و ۳۲۰ 
میلیارد ریال بوده است که تا کنون 
بیش از هزار میلیارد ریال آن، معادل 

۷۷ درصد، پرداخت شده است.

مجید خروشی- رییس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی از انجمن 
فرانگران نوین )دفتر تعامل صنعت و دانشگاه( 

بازدید کرد.
بر اساس این گزارش عزت اهلل اکبری تاالر 
پشتی در این مراسم گفت: جوانان فرهیخته 
و دانشگاهی این انجمن باید تالش کنند از 
انجمن یک کنسرسیوم بین المللی و هلدینگ 
بسازند.وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری و سال تولید، پشتیباني و مانع زدایي 
ها گفت: جوانان باید با همت و تالش خود 
سدها و موانع را بشکنند و در راستای افزایش 
تولید علمی و صنعتی و رونق اقتصاد تالش 
کنند.وی اضافه کرد: معتقدم این انجمن 
باید به سمت بین المللی شدن و تبدیل به 

یک کنسرسیوم بین المللی حرکت کند 
در ابتدای این مراسم سید احسان مصطفوی 
مدیر عامل انجمن فرانگران نوین با ارائه گزارشی 
از عملکرد این انجمن گفت: انجمن با بیش 
از ۱۱ سال فعالیت هم اکنون بیش از ۷۰۰ 
برند معتبر جهانی و کشوری را به عضویت 
دارد و همچنین ۱۲ کشور خارجی را به 

عنوان عضو در مجموعه خود پذیراست.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون ۴برندداخلی 
با بیش از  ۱۰۰ سال قدمت و ۱۲ برند بین 

المللی در این مجموعه عضو هستند.
وی از برنامه ریزی انجمن در راستای خدمات 
دهی به فرزندان کارآفرینان خبر داد و گفت: 
ما در آکادمی مدیران آینده برای نسل سوم در 
این انجمن برنامه ریزی کردیم که امیدواریم 
با حمایت مسئوالن ،مدیران و نمایندگان 
مجلس و دولت در راستاي دانش افزایی وتعامل 
دانشگاه و صنعت گام های مثبتی برداریم

مصطفوی تصریح کرد: تالش کردیم با تحقیقات 
و پژوهش های علمی و انتقال این تالش ها به 
صنعت در واقع علم دانشگاهی را وارد صنعت 
کنیم و درقبال آن تجربیات صنایع را وارد 

دانشگاه کنیم.

 خسارت 5 هزار میلیاردی کرونا
 به گردشگری خراسان رضوی

رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس خواستار شد

فرانگاران نوین بین المللی شود




