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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 27  خرداد 1400     شماره 876

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: از ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار 
واجد شرایط رای دادن در انتخابات ۲۸ خرداد، یک میلیون و 

۳۹۲ هزار و ۱۴۸ رای اولی هستند.
  جمال عرف در نشست خبری با تبریک دهه کرامت گفت: 
در حوزه ریاست جمهوری بیش از ۶۷ هزار صندوق رای را آماده 
و با ناظر نهایی کردیم در حوزه شوراها ۷۵ هزار صندوق و در 
نمایندگی های سراسر جهان ۴۵۰ صندوق در نظر گرفته شده 
است. یک و نیم میلیون نفر عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی 

مشارکت می کنند.  
رییس ستاد انتخابات کشور درباره واجدین شرایط گفت در 
این دوره ۵۹ میلیون و ۳۱۰  هزار و ۳۰۷ نفر واجد شــرایط 
هستند که از این تعداد  ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۳۸ نفر زن 
و بقیه مرد هستند. همچنین یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ 
رای اولی در این دوره خواهیم داشت که ۷۰۶ هزار و ۹۸۸ نفر 

مرد و بقیه زن هستند.  
وی افزود: کلیه اقالم انتخاباتی صندوق الکترونیکی و غیر 
الکترونیک و احراز هویت ارسال و واکسیناسیون ۵ هزار و 
۵۰۰ نفر از عوامل اجرایی انجام شده است. با همکاری وزارت 
بهداشت قرار شد با استفاده از واکسن ایرانی این واکسیناسیون 
انجام شود و امروز قول دادند در کمیته اخالق موضوع مطرح 

و این کار انجام شود.
معاون سیاسی وزارت کشور درباره اقدامات ستاد انتخابات 
برای برگزاری انتخابات پرشور و تمهیدات پروتکل بهداشتی، 
گفت: از مهرماه سال گذشته تمهیدات این انتخابات آغاز شد 
و ۱۲ جلسه شخصا به صورت حضوری و ویدیوکنفرانسی با 

همه روسای ستاد انتخابات داشتم که یکی از بحث های اصلی، 
مشارکت حداکثری بود.

عرف اضافه کرد: عالوه بر این ۶ جلسه با احزاب و گروه های 
سیاسی برگزار کردم. وزیر هم با استانداران جلسه داشت و دو 
جلسه با فعاالن سیاسی نشست داشت و همه تالش وزارت 
کشور این بود همه گروه های مرجع فعال شوند تا انتخابات 

پرشور داشته باشیم.
وی درباره چگونگی رسیدگی تخلفات انتخاباتی، اظهار کرد: 
عناوین تخلفات انتخاباتی از زمان تبلیغات و روز رای گیری براساس 
قانون تصریح شده و بازرسی وزارت کشور و پیشگیری قوه قضاییه 
فعال هستند و از مجاری قانونی همه این مطالب دنبال می شود. 
ستادی اصرار داشت در نقطه ای از شهر تجمع شود و اجزای 
فرمانداری و ستاد تامین به لحاظ مسایل بهداشتی گفتند تا 
تجمع به استادیوم انتقال دهند و این به معنای ممنوعیت نبود.  
عرف ادامه داد: یکی از مفروضات وزارت کشور احتمال کشیده 
شدن انتخابات به دور دوم است که در این زمینه تعرفه های الزم 
چاپ و اگر دور دوم کشیده شد جمعه بعد دور دوم برگزار می شود.

رییس ستاد انتخابات وزارت کشور در پاسخ به پرسش ایرنا 
درباره تایید صالحیت نامزدهای انتخابات، گفت: براساس 
آمار نهایی از تایید صالحیت ها ۸۵ درصد ثبت نام کنندگان 
شوراهای اسالمی شــهر و ۹۲.۵ درصد ثبت نام کنندگان 

شوراهای اسالمی روستا تایید نهایی شده اند.
وی ادامه داد:  ۴۳.۴۴ درصد ثبت نام کنندگان مجلس شورای 
اسالمی و ۲۶.۱ درصد ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان 

رهبری تایید صالحیت نهایی شده اند.

شهردار مشهد گفت: با انجام هماهنگی های الزم مشکالت 
شهرک مهرگان را با همکاری دستگاه های مختلف برطرف 
خواهیم کرد.محمد رضا کالئی در بازدید از شهرک مهرگان 
که با حضور شهناز رمارم عضو هیات رییسه شورای اسالمی 
شهر مشهد، امید رضا رحمانیان شهردارمنطقه سه و جمعی 
از مدیران شهری انجام شد از نزدیک درجریان مشکالت و 
کمبودهای این شهرک قرارگرفت و در گفتگوی رو در رو 
با جمعی از ساکنان محل وعده پیگیری ویژه اجرای شبکه 
جمع آوری فاضالب شهری را طی هفته آینده در جلسه ای 
با حضور مسووالن استانی و دستگاه های متولی مطالبات داد.

وی در پاسخ به درخواست ساکنان شهرک مهرگان برای تبدیل 
زمین های خاکی حاشیه بولوار به فضای سبز، اظهارکرد: تا 
کنون اراضی که از سوی مسکن و شهرسازی به شهرداری 
مشهد تحویل داده شده تبدیل به فضای سبز و سرانه های 
خدماتی مورد نیاز کرده ایم، اما هنوز برخی از این زمین ها 
به شهرداری تحویل داده نشده است که پیگیر تحویل کامل 
اراضی سرانه خدماتی شهرک مهرگان از سوی مسکن و 
شهرسازی به شهرداری خواهیم بود و این موضوع را به سرعت 
دنبال خواهیم کرد.شهردارمشهد تصریح کرد: معتقدم یکی 
از موضوعاتی که می تواند نیازهای شهرک مهرگان و منطقه 

قرقی را شناسایی و برای رفع آن برنامه عملیاتی ارایه دهد، 
تاسیس دفتر تسهیلگری در این منطقه است که این کار نیز 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کالئی با اشاره به درخواست ساکنان شهرک مهرگان برای 
ساماندهی دسترسی شهرک از جاده کالت، اضافه کرد: موضوع 
دسترسی به شهرک مهرگان از جاده کالت از پیچیدگی 
برخوردار است و باید به صورت مشترک توسط شهرداری، 
فرمانداری، راه و شهرسازی و سازمان بازآفرینی کشوری 

دنبال شود که اینکار را نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و طرح اگو در 
مهرگان موضوع دیگری است که از وزیر نیرو و آب و فاضالب 
پیگیری می کنیم تا مانند قلعه ساختمان مشکل شهرک 

مهرگان هم حل شود.

آینده کشور در گروی حضور60 میلیون ایرانی 

روز سرنوشت

 وعده کالیی برای رفع مشکالت مهرگان 

سرمقاله

خبر

یادداشت

مردم میدان

مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح را موضوع اصلی در انتخابات فردا 
می باشد.به یقین این دو پشتوانه مشروعیت نظام محسوب می شود.

ما در طول ۴۲ سال بعد از انقالب آزمون های بزرگی را پشت سر گذاشته 
ایم که هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته است که انتخابات ریاست 

جمهوری در این دوره از مهمترین آنها می باشد.
طبیعی است که حضور در انتخابات از تکالیف اجتماعی و فردی می باشد 
و برگزاری انتخابات پرشور موجب تقویت پایه های نظام اسالمی می شود.

برای تحقق مشارکت اینکه عملکرد نامناسب مدیران را به پای اصل 
نظام گذاشته شود کار اشتباهی است و نباید عملکرد ضعیف مدیران 

معیار حضور و یا عدم حضور مردم پای صندوق ها باشد.
 مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، اقتدار و امنیت ملی را در پی 
دارد و پشتوانه مشروعیت نظام محسوب می شود حتی اگر فرد اصلح را 
برای انتخاب نمی شناسید به فرموده حضرت امام )ره( فردی را انتخاب 

کنید که دشمن از او تنفر بیشتری دارد.
امید است مردم شریف ایران با مشارکت جدی و حداکثری در انتخابات 
تودهنی بزرگی به استکبار جهانی بزنند و بار دیگر حماسه ای بیافرینند.

حریم عشق، میزبان زائران
جشن های دهه کرامت همه ساله توسط آستان قدس رضوی با برگزاری 
آیین های باشکوه از جمله گلباران حرم، گل آرایی، آذین بندی، پذیرایی از 
زائران، برنامه های آموزشی، محافل قرآن، برنامه های کودکان و نوجوانان، 
سخنرانی، مدیحه سرایی و... برگزار می شود.اما از سال گذشته و با شیوع 
کرونا این برنامه ها به صورت محدود تر و با محوریت رسانه ها برگزار شد 
و تمهیدات بهداشتی مفصلی هم برای سالمت زائران اندیشیده شد که 

همان زمان در گزارش هایی مفصل به آنها پرداخته شد.
امسال هم درحالی به استقبال دهه کرامت می رویم که شیوع کرونا 
همچنان ادامه دارد و مسووالن حرم ضمن طراحی برنامه های مختلف 
و متنوع، تمهیداتی هم برای رعایت دستور العمل های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی اندیشیده اند.
امیــن بهنــام معــاون خدمــات زائریــن حــرم مطهــر امام 
 رضــا )ع( دربــاره تمهیدات بهداشــتی حــرم امــام رضا )ع(
گفت: نظافت و ضدعفونی مکرر ســطوح در حرم مطهر رضوی و 
تهیه اقالم مصرفی همچون ماسک، محلول ضدعفونی کننده دست، 
لیوان یکبار مصرف، مایع دستشــویی و... نیز با توجه به نیازهای 
موجود در دهه کرامت با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت تا زائران 
و مجاوران با آرامش خاطر به این آستان ملکوتی مشرف شده و از 

برنامه های ویژه دهه کرامت بهره مند شوند.
وی ادامه داد: تنظیف و شست وشوی این بارگاه نورانی نیز با مشارکت 
نیروهای خدماتی و افتخاری آستان قدس رضوی در حال انجام است، 
چنان که گروهی ۲۵ نفره از خادمان افتخاری استان تهران تنظیف و 
غبارروبی نقاط مرتفع صحن ها را به مدت یک هفته در خردادماه انجام 
دادند.از جمله اتفاقات زیبای حرم رضوی در دهه کرامت موضوع 
گل آرایی، آذین بندی و نصب کتیبه در حرم است که این کار از چند 
روز مانده به آغاز دهه کرامت آغاز و تا میالد امام رضا )ع( ادامه دارد.
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 مردم می آیند
 چون مردم می دانند

محمد حسین روشنک: مطمئن باشید به کوری چشم 
دشمنان ، ملت ایران ۲۸خرداد ۱۴۰۰ با شکوه در انتخابات 
شرکت و با انتخاب فرد شایسته و توامند در هماهنگی تمام 
قوا تحت رهبری عمود خیمه نظام ، دشمنان ایران اسالمی را 
روسیاه و ملت ایران و شهدا بویژه سردار دل های شهید حاج 

قاسم را خوشحال می کنند .
 به عنوان کهنه سربازی در حوزه دفاعی، سیاسی، تولیدی و 
سازندگی ضمن اینکه اطمینان دارم مردم نه بخاطر نامزدها 
بلکه بخاطر دفاع از انقالب، نظام و پیروزی های ملت ایران در 
جنگ تمام عیار اقتصادی، نظامی، سیاسی در برابر امریکا و 
احترام به دعوت مقام معظم رهبری پرشور در انتخابات شرکت 
خواهند کرد، برخود وظیفه میدانم بجهت سیاه نمائی هایی که 
در مناظرات انتخاباتی توسط بعضی کاندیداها صورت گرفت و 
از کنار پیروزی های ملت در جنگ با شیطان بزرگ گذشتند از 

مردم خوب کشورم عذرخواهی کنم .
چرا که :

۱-بعضی کاندیداها توجه نداشته و ندارند مردم بهتر از آنها 
مسائل گذشته، فعلی و آینده اقتصاد ایران را تحلیل می کنند .

۲- این بعضی کاندیداها نمیدانند که مردم خوب میدانند چرا در 
آمد سالی ۹۰ میلیارد دالرکشور  به ۹میلیارد دالر رسیده است؟

۳- این بعضی ها کم لطفی کردند که واقعیت ها پیروزی نظام 
در جنگ با استکبار جهانی همراه با هزینه های آن را نگفتند .

کاندیدا های محترم حتی کم انصافی کردند و نگفتند اکثریت 
مردم انقالبی ایران اسالمی به مبارزه با آمریکا و پیروزی های 
کسب شده توسط نظام جمهوری اسالمی ایران در این مبارزه 
و آنچه ذکر شد افتخار می کنند، اما قبول دارند این نبرد نابرابر 
هزینه هایی نیز داشته و خسارت هایی به اقتصادی کشور وارد 
کرده که البته در مناظرات از خسارت ها بدون اینکه بگویند هزینه 
افتخارات و پیروزی های مردم ایران است با سیاه نمایی یاد شد .

کاش همان بعضی از کاندیداهای محترم با مردم صادقانه 
صحبت می کردند و می گفتند کسب آن افتخارات، هزینه 

های نیز داشته است که در جنگ طبیعی است .
البته کاندیدا ها چه بگویند و چه نگویند ، مردم خود میدانند 
اینکه نتوانسته ایم نفت بفروشیم ، نتوانسته ایم اعتبار استادی 
بانکی گشایش کنیم ، هزینه نقل و انتقال ارز و کاال چند برابر 
شده است و از همه مهتر شهیدانی چون سلیمانی ها ، شوشتری 
ها ،هسته ای ها ، مدافع حرم ها و همه شهدا را از دست داده ایم 
، هزینه افتخاراتی بزرگ مردم بوده ، که افتخارات بسیار بیش 

از هزینه ها ارزش داشته و دارد .
 این بعضی از کاندیدا های محترم افتخارات کسب شده در جنگ 
با امریکا را کم ارزش دانستند و از کنار آن به راحتی عبور کردند 
، تا مجبور نباشند قبول کنند این جنگ و پیروزی با ارزش 

هزینه نیز داشته است .
قلم بعید میداند آن بعضی ها ندانند بانک های کشور ما توسط 
بانک مرکزی آمریکا تحریم هستند و چون ایران اف ای تی اف 
)FATF( را امضا نکرده ایم بانک ها در چهار سال گذشته نتوانسته 
اند حتی یک ال سی )LC( ) اعتبار اسنادی ( گشایش کنند .

قلم نیز چون بعضی دوستان کاندیدا قبول دارد که گروه 
های سیاسی و دولت و... مبارزات بد نیز با امریکا داشته اند 
که از آن جمله می توان حمله به سفارت خانه ها که رهبری 
آن را مردود دانستند ، کارشکنی و مقابله با توافق برجامی 
که مقام معظم رهبری امضای آن را تایید فرموده بودند ، 
معطل کردن پیوستن به اف ای تی اف )FATF( با اینکه 
مقام معظم رهبری دستور بررسی  مجدد آن را صادر کرده 
اند ، پخش ارز های مفت ۴۲۰۰ تومانی بین افرادی محدود ، 
افزایش بدون برنامه قیمت بنزین ، گسترش قلم های طالئی 
رانت و فساد، انجام مذاکرات راه پله ای و آسانسوری ، کاسبی 
از تحریم ها ، شعار زدگی ها ، تندر روی ها ، تهدید و خار و 
خاشاک خواندن جامعه ، عدم توجه به اخطارهای دلسوزان 
در مورد حوادث بازار سرمایه )بورس ( ، گرانی بی جهت 
کاال ها تولیدی بنگاه های دولتی و خصولتی، عدم توجه به 

اجرای قانون فضای مناسب کسب و کار و...
ادامه دارد .



33

سرمقاله

جامعه هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 27  خرداد 1400     شماره 876

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هیچ کدام از 
 )DNA( ”واکسن ها نمی توانند »دی ان ای
را تغییر دهند و واکسن هیچ مکانیسمی برای 
تغییر در ژنوم انسان ندارد و نخواهد داشت؛ 

این موضوع با اطمینان ثابت شده است.
با آغاز واکسیناســیون علیه همه گیری 
کووید ۱۹، ممکن است سواالت متعددی 
برای شهروندان دراین باره ایجاد شود، از 
 DNA نگرانی درباره اثر واکسن ها بر روی
گرفته؛ تا حد مجاز برای فاصله بین تزریق 
دوز اول و دوز دوم واکسن کرونا.در ادامه 
می توانید گفت و گو با دکتر علیرضا ناجی 
عضو هیات علمی دانشگاه و رییس مرکز 
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی را می خوانید. احتماال 
پاسخ بسیاری از پرسش های شما در این 

مصاحبه باشد.

آیا سنجش آنتی بادی ها بعد از تزریق 
واکسن توصیه می شود؟

 سنجش سطح آنتی بادی بعد از تزریق واکسن 
توصیه نمی شود. اطمینان از این که واکسن ها 
میزان آنتی بادی الزم را برای کفایت می دهند 
در کارآزمایی های بالینی تایید شده است و 

نیازی به بررسی این مهم نیست.

کسانی که قبال تحت پالسما درمانی 
قرارگرفته اند می توانند واکسن بزنند؟

فاصله انداختن بعد از دوره بیماری با زمان 
واکسیناسیون الزم است؛ چراکه هیچ گونه 
توصیه مدونی نداریم و افراد می توانند بعد از 
دوره درمان واکسن بزنند، اما واکسیناسیون 
برای افرادی که پالسما تراپی شده اند، از 
دوره بیماری تا تزریق باید سه ماه فاصله 

داشته باشد.

افرادی که واکسن زده اند می توانند 
ماسک نزنند؟

 ایمنی بعد از واکسن اگر چنانچه واکسن ها 
دو دوزی باشد حدود ۲۱ روز بعد از تزریق 
دوز دوم است و ماسک زدن یا نزدن به پوشش 
واکسیناسیون در جامعه بستگی دارد، هر چه 
قدر پوشش واکسیناسیون باالتر برود می توانیم 

محدودیت های اجتماعی را کمتر کنیم.
دلیل این که می گوییم بعد از واکسیناسیون 
هم ماسک بزنیم این است که حتی بعد از 
واکسیناسیون هم ممکن است برای سایرین 
خطرناک باشد؛ چراکه هدف اصلی واکسن ها، 
جلوگیری از بیماری های عالمت دار است 
و این دلیل نمی شود که افرادی که واکسن 
زده اند عفونت را نگیرند و به سایرین منتقل 
نکنند. برای رعایت حال دیگران افرادی 
که واکسینه شده اند رعایت کنند و باید به 
سطحی ازواکسیناسیون عمومی برسیم تا 
بتوانیم راحت تر محدودیت ها را کاهش دهیم.

آیا فرد واکسینه شده باید قرنطینه شود؟
 اصال این طور نیست؛ با توجه به پلتفرم هایی 
که وجود دارد و با توجه به اینکه تاکنون 
هیچ واکسنی با ویروس زنده ضعیف شده 
برای بیماری کووید مجوز نگرفته است؛ 

هیچ یک از واکسن هایی که افراد می زنند 
اعم از واکسن های ژنومی، وکتوری، غیرفعال 
شده و یا پروتئینی به تولید ویروس در بدن 
منجر نمی شود و به همین علت نیز هیچ 
احتیاجی به قرنطینه کردن افراد واکسینه 

شده وجود ندارد.

حد مجاز برای فاصله بین تزریق دوز اول 
و دوز دوم واکسن کرونا چقدر است؟

موسسه گامالیا که تولید کننده واکسن 
اسپوتنیک وی است، درباره فاصله بین تزریق 
دوز اول و دوم این واکسن می گوید اگرچه 
فاصله استاندارد برای تزریق این واکسن 
۲۱ روز است )که در ایران با ۲۸ روز فاصله 
تزریق می شود(، اما این فاصله می تواند تا 
۶۰ روز نیز ادامه داشته باشد.درباره واکسن 
آسترازنکا نیز در تمام دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ هفته 
بین تزریق دوز اول و دوم فاصله وجود دارد 
و این مساله باعث می شود که تولید آنتی 
بادی توسط این واکسن بیشتر و به ۲,۵ برابر 
برسد؛ یعنی مجاز هستیم که بین تزریق 
دوز اول و تزریق دوز دوم واکسن سه ماه 
فاصله بگذاریم.در مورد واکسن سینوفارم 
نیز طبق استعالمی که از کارخانه سازنده 
این واکسن گرفته شده، ۲۸ روز فاصله بین 

تزریق دوز اول و دوز دوم را تا شش هفته نیز 
می توان افزایش داد.در واقع این میزان فاصله 
حد اطمینانی است که در طول آن واکسن 
می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد، اما 
اگر کسی دوز دوم واکسن را در مدت زمانی 
بیشتر از زمان مجاز دریافت کند، دلیل بر 
این نمی شود که واکسن کامال بی اثر شده 
باشد؛ یعنی کفایت واکسن و اثر بخشی آن 
کمتر می شود. بنابراین در شرایط فعلی قبل از 
اینکه زمان طالیی به سر برسد درباره واردات 
واکسن و یا پیدا کردن واکسن های جایگزین 
که البته می تواند خیلی چالش برانگیز باشد، 

باید تصمیم گیری مناسب انجام شود.

آیا منعی برای تزریق واکسن به گروه های 
سنی مختلف وجود دارد؟

اکثر واکسن های موجود مجوز تزریق به افراد 
۱۶ و ۱۷ سال به باال را دارند؛ منع مصرف برای 
گروه های سنی پایین تر از این سنین است 
که البته واکسن فایزر و مدرنا این مجوز را 
نیز دارند. واکسن چینی در کشور چین نیز 
مجوز تزریق به افراد بین سه تا ۱۷ سال را دارد.

به غیراز محدودیت سن نیز، دومین محدودیت 
به زنان باردار و شیرده مربوط می شود. در 
دوران شیردهی هیچ گونه منعی برای استفاده 
از واکسن وجود ندارد و برای انتقال آنتی بادی 
از طریق شیر به کودک نیز می تواند فواید 

زیادی داشته باشد.
اما درباره زنان باردار برای اینکه واکسن هایی 
که در حال حاضر موجود هستند، بتوانند 
باعث ایجاد ناهنجاری هایی در جنین شوند 
شواهدی نداریم، اما بیشترین اطالعات موجود 
در این زمینه مربوط به واکسن های فایزر و 
مدرنا است و به همین علت مجوز مصرف 
در کشور های مختلف برای واکسن های 
فایزر و مدرنا در دوران بارداری وجود دارد.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی پاسخ می دهد

تغییر»دی ان ای« با واکسن کرونا ؟!
 دهه کرامت و فردای انتخاب

دهه کرامت است، فصلی که انسان باید چون دهه عاشورا، 
زاد و توشه یک ساِل خود را بردارد. من همیشه از این 
دهه، تعبیر به فصل باران کرده ام و معتقدم باید آن قدر 
بر دل ها مان نور و روشنی ببارد که در فرداهای دورهم 
بتوانیم یک گوشه دلمان را بکاویم و به چشمه برسیم. 
چشــمه ای که از مملکِت جان، رفع عطش کند. دهه 
کرامت امسال یک اسم اضافه هم دارد به اسم انتخابات. 
یک روز و یک»بایستگی« که اگر با شایستگی به مقصد 
برسد می تواند در برکِت دهه کرامت، توان مضاعف هم 
بگیرد. این هم اقتضا می کند تا »اقتضائات« دهه کرامت را 
به جد مورد توجه قرار دهیم و انتخابات را با ادبیات رضوی 
به سامان بریم. یعنی رفتار و نوشتار و گفتار و حتی ایما 
و اشاره های همه ما، ذیل فرهنگ رضوی تعریف شود. 
این را هم نامزدهای محترم و هوادارانشان به عنوان یک 
»الزاِم اخالقی« باید بدانند و »التزاِم عملی« هم داشته 
باشــند که عین »التزام عملی به اسالم« است. وقتی 
امام رضا علیه السالم ، به نقل از پدران بزرگوار خویش، 
از قول پیامبر اکرم )ص( می فرماید:»کسی که به مرد 
یا زن مؤمنی تهمت  زده، نسبتی ناروا یا چیزی که در او 
نیست به او نسبت دهد، خداوند متعال در روز قیامت او 
را بر کوهی از آتش نگاه خواهد داشت تا از عهده آنچه 
به مؤمن نسبت داده برآید، و روشن است که هیچ گاه از 
عهده این نسبت بر نخواهد آمد.« می طلبد تا مراقب 
زبان ها باشیم و ازآنچه نا به جا بر زبان آورده ایم، با احقاق 
حق مظلومان، توبه کنیــم. به ویژه که فضای مجازی، 
»دسِت کالِم ما« را در تطاول حرمت دیگران دراز کرده 
است. بد می انگاریم و بد می نگاریم و شوربختانه برخی 
این همه بدی و پلشت زبانی را رنگ و لعاب ارزشی هم 
می زنند. مراقب زبانمان باشــیم و با پرهیز از جدل به 
غیر احسن، از مجادالتی که دل ها را مکدر و خاطرها 
را پریشان می کند، دست ودل بشویند چه حضرت امام 
رضا)ع( خطاب به جناب عبد العظیم حسنی، می فرماید: 
اَلمَ  َو ُقلْ  لَُهمْ  أَنْ  اَل  یَا َعْبَد الَْعِظیِم أَبْلِْغ َعنِّی أَْولَِیائَِی السَّ
ْدِق  ْیَطاِن َعلَی أَنُْفِسِهْم َسِبیاًل َو ُمْرُهْم بِالصِّ یَْجَعُلوا لِلشَّ
ُکوِت َو تَْرِک الِْجَداِل  فِی الَْحِدیِث َو ادا الَْمانَِة َو ُمْرُهْم بِالسُّ
فِیَما اَل یَْعِنیِهْم)۲(؛ ای عبدالعظیم! سالم مرا به دوستان 
من برسان و به ایشان بگو که شیطان را در خودشان راه 
ندهند؛ و آن ها را به راست گویی و ادا امانت امر کن و 
به آن ها دستور بده که سکوت کنند و مجادله نکنند« 
این هم صرفا یک گزاره اخالقی نیست بلکه مومنانه اگر 
نگاه کنیم، یک »حکِم والیی« می تواند باشد. به ویژه 
که مجادالت ، حد و مرز نمی شناســد بلکه به گستره 
زندگی آدم ها هم دامن می گستراند و همه چیز را تحت 
تاثیر قرار می دهد. بدانیم که اگر مراقبت نکنیم زبان 
را مورد نفریِن امام قرار خواهیم گرفت که تصریح می 
َُّه َمْن َفَعَل َذلَِک َو  ِّی آلَْیُت َعلَی نَْفِسی أَن فرمایند؛ » َفإِن
بَه  ؛ من نفرین  َ لُِیَعذِّ أَْســَخَط َولِّیاً ِمْن أَْولَِیائِی َدَعْوُت اللَّ
می کنم به کســی که آبرو بریزد. تعهد کردم کسی که 
آبروی مومنی را بریزد، در دنیا به زندگی نکبتی گرفتار 
شود، »َو َکاَن فِی اْلِخَرِة ِمَن الَْخاِسِرین ؛ و در آخرت هم 
جزو زیانکاران باشــد«.)۳( باری، دهه کرامت است و 
فردای انتخابات در پیش، هم درست انتخاب کنیم و 
هم دل را بشوییم و برای فردا ها آماده شویم. فرداهایی 

که بر بستر کرامت، پر برکت تر باشد. ان شاالل
پانوشت:

۱. عیون اخبار الرضا )ع( /ج۲/ ص ۲۸/ باب ۳۱/ حدیث ۶۳
۲. اختصاص مفید/۲۴۷

۳. همان

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

پارک ارتباطات و فناوری اطالعات 
کشور روز دوشنبه طی مراسمی با 
حضور محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در طبقه چهارم پست مرکزی استان 
خراسان رضوی در مشهد رونمایی شد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه 
ای خراسان رضوی در این مراسم 
گفت: در این پــارک ارتباطات و 
فناوری اطالعات ۱۴ شــرکت در 
حوزه فنــاوری اطالعات با قابلیت 
۵۵ فعالیت استارتاپی استقرار دارند 
که دو شرکت از این تعداد شتاب 

دهنده هستند.
سید حسن هاشمی افزود: این پارک 
متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات است که در مساحت ۶ هزار 
متر مربع متعلق به شرکت پست 

خراسان رضوی واقع شده است.
وی ادامه داد: در این پارک که مرکز 
توسعه دیجیتال به شمار می رود،  
تولید و صادرات محتوا و خدمات 

ابری )ذخیره ســازی اطالعات( و 
امنیت صورت می گیرد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
خراسان رضوی گفت: با راه اندازی 
این پارک اشتغالزایی برای ۲ هزار 
و ۵۰۰ نفر در آن فراهم شده است.

در این مراسم مدیر عامل پست کشور، 
استاندار خراسان رضوی و جمعی 
از فعاالن حوزه فناوری و دیجیتال 

کشور نیز حضور داشتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات امروز 
همچنین از مرکز توسعه واحدهای 

فناور مشهد نیز بازدید می کند.

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد از آغاز تزریق واکسن ایرانی 
کوو ایران برکت در این کالنشهر همزمان 

با دهه فرخنده کرامت خبر داد.
دکتر سید کاظم فرهمند ایرنا گفت: مشهد 
یکی از چهار مرکز استان کشور است که 
واکسن ایرانی کوو برکت را تزریق می کند 
و بدین طریق سه هزار و ۳۵۰ سهمیه از این 
واکسن به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

اختصاص یافته است.
وی افزود: تاکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور 
با واکسن کووایران برکت واکسینه شده اند.

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد ادامه داد: براساس اعالم وزارت بهداشت 
افرادی که در مرحله اول واکسن سینوفارم 
دریافت کردند در مرحله دوم می توانند 
واکسن کووایران برکت دریافت کنند و از 
این بابت مشکلی برای فرد ایجاد نمی شود.

وی گفت: محتویات واکسن اسپوتینک 
در مراحل اول و دوم متفاوت است، اما در 
مابقی واکسن های ایرانی و خارجی از جمله 

کووایران برکت یکسان می باشد.

فرهمند با بیان اینکه تزریق واکسن سالمندان 
در تمامی پایگاه های ثابت، تجمیعی و خودرویی 
در حال انجام است افزود: واکسیناسیون 
گروه سنی ۶۵ سال به  زودی آغاز می شود 
و تزریق گروه های باالی ۷۰ تا ۸۰ ســال 

همچنان ادامه  دارد. 
وی ادامه داد: از زمان شروع واکسیناسیون 
سالمندان تاکنون ۶۵ درصد گروه سنی 
باالی ۸۰ ســال، ۷۰ درصد گروه سنی 
باالی ۷۵ سال و ۶۰ درصد گروه سنی 
باالی ۷۰ سال واکسینه شده اند ضمن 
اینکه بسیاری از آنان نیز واکسن مرحله 

دوم را هم دریافت کرده اند. 

رونمایی ازپارک ارتباطات و فناوری اطالعات 
کشور در مشهد 

 تزریق واکسن کوو ایران برکت
 در مشهد آغاز شد
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جای خالی فرهنگ و هنر در گفتمان کاندیداهای 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
چه پیامی را می تواند برای خانواده فرهنگ 
و هنر داشته باشد؟ چقدر باید نگران غیبت 
وعده هایی باشیم که می تواند چشم اندازی 
از سیاست گذاری های کالن فرهنگی را در 

نشان مان دهد؟
دیگر چیزی به انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری مانده و کاندیداهای این رقابت، 
از تریبون های مختلف به بیان سیاست های 
راهبردی و برنامه های کالن خود برای اداره 
کشور پرداخته اند؛ برنامه هایی که در هیچیک 

از آنها خبری از فرهنگ و هنر نبود.
غیبت بزرگ فرهنگ و هنر در گفتمان انتخاباتی 
دولتمردان و برنامه های کالن آنها نشان دهنده 
چیست؟ این غفلت، چه چشم اندازی را پیش 
روی فرهنگ و هنر کشور در چهار سال آتی و 
هنرمندان و فعاالن فرهنگی قرار خواهد داد؟

این ها پرسش هایی است که با »مهدی گلشنی« 
)عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و عضو هیأت 
علمی دانشگاه صنعتی شریف(، »حسینعلی 
قبادی« )این پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی( و »قادر آشنا« )مدیرکل هنرهای 

نمایشی( مطرح کرده ایم.

شأن فرهنگ در دولت های اخیر بسیار 
پایین بوده

پروفسور »مهدی گلشنی« در ابتدا با تاکید بر 
اهمیت فرهنگ، می گوید: »از نظر من فرهنگ 
تکلیف همه چیز را در جامعه روشن می کند؛ 
اما متاسفانه شأن فرهنگ در دولت های اخیر 
بسیار پایین بوده و به آن توجهی نداشته اند.«

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه می دهد: 
»در این روزها از بسیاری از کاندیداها صحبت 
اقتصاد و سیاست را می شنویم؛ حتی یکی از 
کاندیداها می گفت »همه چیز ما را اقتصاد 
معین می کند.« خب  این نشان از ضعف 
تفکر است. اتفاقا آنچه که تکلیف همه چیز 
را مشخص می کند، فرهنگ است. فرهنگ 
است که باعث استقالل کشور می شود، باعث 
پیشرفت کشور می شود و اقتصاد و سیاست 

را به راه درست می اندازد.«

فرهنگ آشوبناکی بر جامعه حاکم شده 
که نه شرقی است، نه غربی و نه اسالمی

او با تاکید بر اینکه »متاسفانه در مدارس و 
دانشگاه های ما، فرهنگ خیلی نزول کرده.« 
 یادآور می شــود: »بنده اخیرا جمله ای را 
در شورای عالی انقالب فرهنگی گفتم مبنی 
بر اینکه »یک فرهنگ آشوبناک بر جامعه 
ما حاکم است؛ نه غربی است، نه شرقی و نه 
اسالمی.« فرهنگ غربی اقال نکات مثبتی 
داشته و با وجود نواقص اش باعث پیشرفت در 
جهاتی شده، فرهنگ شرقی هم که می بینیم 
چین و ژاپن چگونه با آن به کلی تغییر کرده اند. 
چین و ژاپن نیمه اول قرن نوزدهم را با حاال 
مقایسه کنید می بینید که خیلی پیشرفته 
شدند؛ فرهنگ است که باعث پیشرفت شان 
شد. از طرفی، فرهنگ اسالمی هم که بر کشور 

ما حاکم نیست.«
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف 
با اشاره مثالی در این زمینه مبنی بر این که 
»یک بار خبرنگار سی ان ان به ایران آمد و 
گفت تهران آمریکایی ترین شهری است که 
دیده ام.« تصریح می کند: »این پایین بودن 
شأن فرهنگ بر سیاستمداران و کاندیداها 
هم حاکم است. کاندیداها هم کم ترین توجه 
را به فرهنگ کردند. در حالی که اتفاقا آنچه که 
باعث می شود اقتصاد و سیاست در راه صحیح 
بیافتد، فرهنگ حاکم بر جامعه ماست اما 
متاسفانه دغدغه سیاستمداران نبوده. برای 
همین به آموزش و پرورش و دانشگاه ها هم 
خیلی توجه نشده است. اخیرا یکی از اساتید 
دانشگاهی برای من نوشته بود که برای دیدار 
گروهی از دانش پژوهان رفته بودیم و اصال 
ندیدم که این ها برای مملکت اهمیتی قایل 

شوند و دغدغه اش را داشته باشند.«
گلشنی تاکید می کند: »در همین راستا، من 

در این مدت ندیدم که در تبلیغات انتخاباتی 
کاندیداهای ریاست جمهوری به فرهنگ 

اهمیت داده شود.«

حرف تازه ما برای جهانیان، از پایگاه 
فرهنگ خواهد بود

»حسینعلی قبادی« هم با تاکید بر نقش اساسی 
فرهنگ در جامعه می گوید: »به نظر من توجه 
به فرهنگ، موجب می شود که همه چیز سر 
جای خودش بنشیند. یعنی فرهنگ، بنیان 
و بنیاد همه هنجارهاست. تا زمانی که ما به 
این نرسیم که فرهنگ باید سایه بیاندازد بر 
سیاست ما، اقتصاد ما،  امور اجتماعی و امور 
بین المللی ما، چندین ضرر خواهیم کرد؛ 

یکی اینکه همه پروژه های ما در زمینه های 
دیگر مانند اقتصاد و اجتماع ناقص می ماند 
و کم روح می شود. چون فرهنگ، روِح یک 
جامعه است.«رییس پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی می گوید »عالوه بر اینکه 
فرهنگ می تواند دیگر ابعاد را به کمال برساند، 
نکته دوم این ست که، فرهنگ از مزیت های 
تمدنی ایران است و ما با توجه و هدف قرار 
دادن فرهنگ و تعریف آن به عنوان مقصد، 
اتفاقا با مزیت های تمدن ایرانی بیشتر پیوند 
می خوریم.« و ادامه می دهد: »چرا؟ برای اینکه 
این همه میراث های عظیم فرهنگی و تمدنی 
داریم و توجه به فرهنگ یعنی هم افزایی با 

سرمایه های تاریخی و تمدنی ایرانی.

اوقات فراغت در نمایشگاه بین المللی 

نمایشگاه مبل، لوستر و تزیینات خانگی در نمایشگاه بین المللی 
مشهد در حالی برپا شد که اغلب مردم تنها برای تفریح، پر کردن 

اوقات فراغت و تماشا راهی آن شده بودند.
این روزها در برابر  تورم و گرانــی همه کاالها و اجناس، انصافا به 
جز طبقه مرفه و بدون درد جامعه فرد دیگری می تواند کاالهای 

لوکس خریداری کند؟
تابلو فرش های نفیس چند ۱۰ میلیونی، لوســترهای اشرافی و 
مبلمان های آنچنانی که فقط می توان آنهــا را نظاره کرد در این 

نمایشگاه بین المللی خودنمایی کرد.
کاالهایی که اغلب شهروندان فقط نظاره گرشان  بودند و بس.

این روزها بیشتر مردم دنبال کاالی تنظیم بازار و پر کردن شکم 
عائله خودشان هستند و زیر بار تورم و اجاره خانه و هزینه های درمان 
و دهها بدبختی و گرفتاری دیگر کمر خم کرده اند.االن کدام تازه 
داماد و عروس توان خرید مبلمان دارد در حالی که حقوق دریافتی 
او کفاف اجاره خانه اش را هم نمی دهد.کدام خانواده می تواند تابلو 
فرش نفیس و لوستر آنچنانی بخرد در حالی که تا خرخره زیر بار 

قسط و قرض و بدهی است.
نمایشگاه بین المللی اگر چه فرصتی برای عرضه و نمایش کاال و 
محصوالت مختلف است و باید ازدست اندرکارن آن تقدیر نمود 
که در شرایط کرونایی  ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
اقدام به دایر کردن نمایشگاه کرده اند اما باید اذعان کرد که مردم 
ما این روزها با شرایط سخت اقتصادی مواجه هستند و توان مالی 
الزم ندارند. البته نمایشگاه بین المللی مشهد تابع جدول برنامه ریزی 
شده می باشد اما انصافا در این روزها و شرایط نمی توان نمایشگاهی 
برپا کرد که با اقبال عموم مردم بویژه طبقه پایین شهر رو به  رو شود.

آیا بهتر نیست در این اوضاع به زمان، شرایط اقتصادی و حال و روز 
مردم بیشتر توجه کنیم؟حال مردم خوب نیست و چنین نمایشگاهی 
حال شان را خوب نخواهد کرد. اگر می توانید نمایشگاهی با کاال و 
محصوالت مورد نیاز و اساسی عموم مردم و البته با قیمت مناسب 

برپا کنید تا حداقل دعا گوی شما باشند.

80 پزشک متخصص در کمیسیون های پزشکی فعالیت می کنند
 برگزاری 46 کمیسیون پزشکی در سال جاری

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، سید حمیدرضا متقی در حاشیه 
برگزاری کمسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان که در حسینه شهدای اداره 
کل بنیاد خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن دهه کرامت 
و ادای احترام به ۱۷ هزار شهید این استان گفت: از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا کمیسیون های پزشکی تعطیل نشده است و با توجه به درخواست و 
 نیاز استان ها کمیسیون ها به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می شود.

سرپرست کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: 
۸۰ پزشــک متخصص داخلی، حلق، گوش و بینی، جراح، ارتوپد، 
روانپزشک، پوست و مو، چشــم و .... در راستای خدمت به خانواده 
 شهدا و ایثارگران با بنیاد شــهید و امور ایثارگران همکاری دارند.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۶ کمیسیون 
پزشکی شامل ۱۶ کمیسیون در استان ها و ۳۰ کمیسیون به صورت 
 متمرکز در اداره کل کمســیون پزشــکی بنیاد برگزار شده است.
متقی در خصوص کمیسیون های پزشــکی تصریح کرد: اداره کل 
کمیسیون پزشکی متشکل از کمیسیون های تعیین درصد، حق 
پرستاری، حالت اشــتغال، ماده ۱۵ و ... ، است که یکی از مهمترین 
 فعالیت آنها برگزاری کمیســیون پزشکی در اســتان ها می باشد.

وی در این رابطه خاطر نشان کرد: افراد مجروح در دوران دفاع مقدس 
که تاکنون هیچ اقدامی برای تشکیل پرونده انجام نداده اند، باید ابتدا از 
یگان اعزامی مدارک ایثارگری شامل صورت سانحه، گواهی مجروحیت 
و مدارک درمانی را جمع آوری و به بنیاد محل سکونت جهت تشکیل 
پرونده ارایه و پس از تائید پرونده در کمیسیون احراز، در نهایت به 

کمیسیون پزشکی بنیاد جهت تعیین درصد معرفی می شوند.
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اقتصاِد منهای فرهنگ محکوم به شکست است

 غفلت از فرهنگ و هنر در دولت آینده!

نمی شود خودی بود اما در زمین دشمن بازی کرد.
هرچه که به روزهای منتهی به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری نزدیک می شویم اهمیت انتخابات ۱۴۰۰ بیشتر روشن 
می شود. چرا انتخابات مهم است؟ چرا میدان دشمن برای ضربه 

زدن به نظام انتخابات است؟ 

انتخابات یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی است که مردم برای 
تعیین سرنوشت خود در سالهای آتی ایفای نقش می کنند. این که 
دشمن تمرکز خود را روی انتخابات می گذارد بی حکمت نیست. 
یکی از راههای تغییر و تحول جامع در قالب شبکه های اجتماعی 
است که دشمن به منظومه فکری و ذهنی نسل جوان در داخل 
کشور و نیز بر مردمی که قادر به تامین نیازهای معیشتی خود 
نیستند هجوم می آورد. این همان شیوه ای است که مجاهدین 
خلق)منافقین( از ماهها پیش از انتخابات برای این مهم سرمایه 
گذاری کرده اند. دشمنی که ۴۰ سال است به زبان اشهدش 

می گوید هیچ چیز نمی خواهد جز براندازی نظام، هیچوقت 
بیکار نبوده و از همان سال ۱۳۶۰ همواره در صدد ضربه زدن به 
نظام بوده است. برخی از مسووالن و سیاستمداران ما، خواسته 
یا ناخواسته صحبت هایی را مطرح می کنند که آب را مستقیماً و 
بالواسطه به تنور انتخابات می ریزند تا شور انتخابات را خفه کنند. 
شناخت از دشمن آن هم در آستانه انتخابات در بین سیاسیون 

انتخابات؛ زمین خودی یا زمین دشمن!        
عباس منصوری
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دیدگاه

گزارش

تبلیغات انتخاباتی از منظری دیگر

در هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود یکی از مسائلی 
که حس خوب را از انسان می گیرد شیوه تبلیغات کاندیداها 
است. با وجود پیشرفت های فراوانی که در حوزه های تبلیغاتی 
و اطالع رسانی رخ داده، کماکان شیوه های سنتی با اثربخشی 
پایین در نحوه معرفی کاندیداها فراوان است. تبلیغاتی که 
اکثراً یکجانبه بوده و زمینه ای برای بازخورد مردم و یا پرسش 
و پاسخ به صورت مستقیم وجود ندارد. اگر برخی نامزدها هم 
این زمینه را فراهم می آورند آن چنان مصنوعی، محدود و از 
میان افراد برگزیده و خاص است که نه تنها جالب و برانگیزاننده 
نیست بلکه گاهی اثر معکوس هم دارد. اکنون که روزهای داغ 
تبلیغات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا 
را پشت سر می گذاریم اگر نگاهی به در و دیوارهای شهر و 
رسانه ها بکنیم به خوبی می توان این ضعف را مشاهده کنیم. 
مستندهای تبلیغاتی ضعیف کاندیداها، عدم بهره گیری مناسب 
از فضای مجازی، عدم تولید محصوالت استاندارد و قابل قبول 
صوتی و تصویری در قالب کلیپ ها و پادکست های حرفه ای، 
عدم توانایی در ارایه تبلیغات با قابلیت ایجاد مقایسه با سایر 
کاندیداها بخشی از مهم ترین این کاستی ها است. خصوصاً 
این مسأله آن جا بیشتر به چشم می آید که فردی در جایگاه 
کاندیدای ریاست جمهوری بجای تولید مستند تبلیغاتی در 
برابر دوربین دقیقاً به مثابه یک بازیگر تلویزیونی بر اساس 
یک سناریوی از پیش تعیین شده با همراهی اعضای خانواده 
اش فیلم بازی می کند و توقع جلب آرای مردمی را نیز دارد! 
هر کاری باید بر اساس اصول علمی و حرفه ای صورت پذیرد 
و امور تبلیغات سیاسی نیز از این قاعده مستثنا نیست. همان 
طور که می دانیم امروز تبلیغات یک علم است که در قالب 
هنر و با کمک رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، شهری 
و ... به ظهور می رسد. با توجه به رقابت شدید نرم افزاری و 
فرهنگی که در جهان امروز ایجاد شــده است دانش و هنر 
تبلیغات برای اثر گذاری بر آحاد جامعه اهمیت فراوانی دارد. 
چه بسیار حکومت هایی که بخش قابل توجهی از رویکردها و 
امور خود را با کمک همین ابزار در جامعه هدف خود نهادینه 
می کنند و از آن بهره های فراوانی می برند. مسأله مهمی که 
در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
وجود دارد و به عنوان یک عامل کلیدی و اثرگذار نقش آفرینی 
می کند. البته در این مسیر پیشرفت هایی صورت گرفته است 
اما کماکان از استانداردهای مطلوب فاصله داریم. به عنوان 
مثال بسیاری از نامزدها بهره گیری از فضای مجازی را )که 
حاال پایه ای اساسی از زندگی مردم شده است( به درستی 
برای تحقق اهداف خود )که ایجاد هیجان هایی زودگذر است( 
در دستور کار قرار داده اند؛ فضایی با امکان موسیقی، کلیپ، 
هنر و آزادی در گفتن سخنانی که مردم آرزوی شنیده شدن 
آنها را از زبان مسووالن دارند را این روزها از زبان افرادی می 
شنوند که قرار است از بین آنها تعدادی بعنوان نمایندگان 

مردم از نردبان قدرت باال بروند.
 اما به نظر روند آن خیلی اصولی و بر اساس برنامه ای مشخص 
نیست. متأسفانه همانطور که هر دوره مشاهده می کنیم، 
کاندیداها از آنجا که تبلیغات را چیزی معادل سلیقه می 
دانند، اکثراً محصوالتی می سازند که بی رنگ و خاصیت 
است و نهایتاً برای مدتی سوژه شبکه های اجتماعی و نرم 
افزارهای اطالع رسانی می شــود. کاندیداها و مشاوران 
تبلیغاتی آنها اصاًل توجهی به رقیب گرایی ندارند و سعی 
می کنند با ارایه شعارهای خیلی خوب نظر صاحبان رأی 
را جلب کنند. غافل از اینکــه در اکثر اوقات نگاه به رقیب 
بسیار مهم تر از مشتری مداری است. این دوره که گذشت 
اما برای انتخابات سال های بعد باید سطح سواد عمومی در 

این زمینه افزایش یابد.

برِگ برنده ما هم در بسیاری از موارد و حرف 
تازه مان برای جهانیان باز از موضع و پایگاه 

فرهنگ خواهد بود.«

بی عنایتی به امر فرهنگی، خسارت های 
فراوانی به اقتصاد و اجتماع و سیاست 

می زند
قبادی تصریح می کند: »غفلت از فرهنگ، 
برای ما ایرانی ها، غفلتی چند جانبه و چند 
الیه خواهد بود و جای آن است که در کنار 
اهمیت به اقتصاد و دیگر امور، به فرهنگ 
هم توجه کنیم. اگر به فرهنگ توجه کنیم 
متوجه می شویم که ما بیشتر از هر چیزی به 
گفتگو، تعامل و مفاهمه نیاز داریم. بسیاری 

از خسارت های ما در حوزه اقتصاد، نشان از 
کم توجهی به حوزه فرهنگ و امر فرهنگی 
است. بی عنایتی به امر فرهنگی، خسارت های 
فراوانی را متوجه حوزه اقتصاد و اجتماع و 
سیاست خواهد کرد. چون فرهنگ، ما را به 
هم افزایی، به مدارا با یکدیگر و رسیدن به 
مفاهمه دعوت می کند نه منازعه و ستیز و نه 
مشاجره. و این جاست که مزیت های فرهنگی 
و تمدنی ما امکان جوالن و به ظهور و فعلیت 

رسیدن پیدا می کند.«

سهم 2.5 درصدی فرهنگ از بودجه 
کشوری که انقالبش فرهنگی بوده

»قادر آشنا« هم با اشاره به غیبت فرهنگ 

و هنر در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای 
ریاست جمهوری می گوید: »تا االن نشنیدم 
نکته ای درباره تئاتر بیان شده باشد. البته که 
جهِل من، نافی این نیست که شاید بزرگی، 
به آن پرداخته باشد. اما بر این باور بودیم، 
هستیم و خواهیم بود که هنر تئاتر به عنوان 
یک هنر مادر و هنر مبنایی و اساسی، باید 
در چند حوزه مورد توجه قرار بگیرد. اولین 
حوزه، زیرساختی است؛ یعنی سالن، امکانات 
و تجهیزات و دومین مساله بودجه برای 
اجراهای عمومی، برنامه های جاری و رویدادها 
و حمایت از هنرمندان تئاتر است که تاکنون 

بسیار ناچیز بوده.«
مدیرکل هنرهای نمایشی با بیان اینکه »کل 
بودجه فرهنگ، ۲.۵ درصد کل بودجه کشور 
در یک سال است« ادامه می دهد: »وقتی 
می گوییم ایران کشوری دارای فرهنگ و هویت 
کهن است و انقالب اسالمی اش فرهنگی 
است، اما برای فرهنگش در بودجه ساالنه 
تنها ۲.۵ درصد در نظر می گیریم و مابقی را به 
دیگر حوزه ها اختصاص می دهیم به نظر من 
یعنی از ابتدا ریل گذاری اشتباه بوده است.«

ضرورت استفاده از نیروهای متخصص و 
متعهد به فرهنگ و هویت ایران

او با تاکید بر اینکه »بودجه فرهنگ و هنر 
به طور کلی و تئاتر بــه صورت خاص باید 
افزایش پیدا کند.« یادآور می شود: »استفاده 
از نیروهای متخصص و متعهد به فرهنگ و 
هویت ایران زمین، نکته دیگری است که 
باید مورد توجه قرار بگیرد. افرادی باید در 
مجموعه های فرهنگی و هنری به کار گرفته 
شوند که فرهنگ و هنر را بشناسند و خودشان 
دستی در آتش داشته باشند و بتوانند به 
این عرصه کمک کنند. استفاده از آدم های 

بی ربط، آدم هایی که شناخت ندارند همیشه 
به تئاتر و به هنر ضربه زده است. با احترام به 
همه بزرگوارانی که در عرصه مدیریت هنر 
حضور داشته اند باید بگویم متاسفانه تا این 
آدم ها می آیند در آن حوزه کارشناس شوند، 
چهار سال دوره مدیریت شان تمام می شود. 
برای همین امیدوارم انشاءالل این بار از نیروهای 
توانمند متخصصی که در کشور وجود دارد 
استفاده کنند تا فرهنگ و هنر و تئاتر، بهتر 

از وضعیت کنونی شود.«

اقتصاِد منهای فرهنگ، ما را به مقصد 
اقتصادی هم نخواهد رساند

اما جای خالی فرهنگ و هنر در وعده ها و گفتمان 
دولتمردان و کاندیداهای ریاست جمهوری، 

چه پیام و چشم اندازی دارد؟
»حسینعلی قبادی« در پاسخ به این سوال 
می گوید: »توجه به اولویت اقتصادی حرف 
درستی است و نباید منکر این باشیم، من هم 
به این قائلم که اقتصاد و معیشت امر بسیار 
مهمی است اما متاسفانه فراموشی فرهنگ، 
خسارتی است که اثر درازمدت و ماندگار دارد. 
حتی توجه جدی به اقتصاِد منهای فرهنگ، 

ما را به مقصد اقتصادی هم نخواهد رساند.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
یادآور می شود: »وقتی رفتار اقتصادِی مفاهمه آمیز 
نداشته باشیم نتیجه به مراتب زیان بار خواهد 
بود؛ همه باید به این مساله عنایت داشته باشند 
که رفتار مطلوب و هنجارگرایی، از دِل فرهنگ 
 درمی آید، بنابراین اگر از فرهنگ غفلت کنیم، 

در اقتصاد هم موفق نخواهیم بود.«

حس تعهد ملی در جامعه کم رنگ شده
»مهدی گلشنی« عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی هم در تشریح چشم انداز خود می گوید: 
»من امیدوارم این وضعیت بعد از انتخابات 
تغییر کند و هر کسی رییس جمهور شد، اول 
از همه بیاید سراغ فرهنگ. چون امروز اصال 
احساس تعهد ملی را در جامعه نمی بینیم 
و بسیاری از تحصیلکرده های ما نگاه شان 
به غرب است. این است که فرهنگ خیلی 
اهمیت دارد و برای همین، امیدوارم این 

وضعیت تغییر کند.«

110/1/5

دکترمهدییاراحمدیخراسانیدکترمهدییاراحمدیخراسانی

اقتصاِد منهای فرهنگ محکوم به شکست است

 غفلت از فرهنگ و هنر در دولت آینده!

ما کم فروغ است. خوب است که هوشیاری انقالبی امام راحل را 
بیاد بیاوریم. در سال ۱۳۵۹ پس از سخنرانی رجوی در امجدیه 
که با تجمع صد ها هزار جوان به هیجان آمده همراه بود، امام با 
اشاره به مسعود رجوی رهبر مجاهدین گفت: »دشمن ما نه 
آمریکاست و نه شوروی و نه هیچ کس دیگر، دشمن همین جا 
در تهران بیخ گوش ماست«منافقین بخوبی می دانند که از این 

ظرفیت های جامعه و پاس گل های سیاسیون به چه صورت 
در مسیر اهدافشان استفاده کنند. برخالف برخی از مسووالن و 
سیاستمداران ما، آنها به قوه فهم زبان مردم و خواسته هایشان 
مسلط و مسلح اند. امروزه آنچه که در جامعه در خصوص انتخابات 
اهمیت دارد مشارکت حداکثری است. دشمن هم اهمیت آن 
را دریافته است. حس مشترکی در بین مردم و جامعه بوجود 
آمده که حکایت از عدم شرکت در انتخابات است. لذا در چند 
روز باقی مانده به انتخابات، نباید با وعده و وعید مردم را فریب 
داد، نباید دست به همان کارهایی زد که به مدت دو دوره، دولت 

اصالحات بر سر مردم آورد. علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری 
مبنی بر تک قطبی کردن انتخابات، اگرچه نفس تک قطبی بودن 
انتخابات تحصیل حاصل است اما ناکارآمدی دولت اصالحات در 
حل مسایل اقتصادی جامعه باعث گردیده که نوعی دو قطبی فرا 
انتخاباتی نیز شکل بگیرد؛ یک طرف مردم، و یک طرف نظام! 
بدون تردید بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسالمی در اولویت 
دشمن می باشد که مدتهاست بر روی آن تبلیغ می کند تا از 
میزان مشارکت مردم در انتخابات برداشت ها و تفسیرهای خود 

را از ۴۲ سال عملکرد نظام نتیجه گیری کنند.  

انتخابات؛ زمین خودی یا زمین دشمن!        
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زن جوان ۳۷ ساله داستان هولناک زندگی 
خود را پیش پلیس فاش کرد.

این جمالت بخشی از اظهارات زن جوان 
۳۷ ساله ای به نام سمیه است که برای 
مشاوره و راهنمایی پا به دایره اجتماعی 
کالنتری شفای مشهد گذاشته است. او در 
شرح مشکل خود به مشاور و کارشناس 
اجتماعی کالنتری گفت: ۲۵ سال داشتم 
که لباس سفید عروسی را تنم کردم و به 
امید رسیدن به خوشبختی، پا به خانه 

آرزوهایم گذاشتم.
»هومن« از همان ابتدای زندگی مشترک رفتار 
مناسبی با من نداشت. من تازه عروس بودم 
و محبت، توجه و احساسش را می طلبیدم 
اما او بیشتر اوقات نسبت به من بی عالقه و 
بی توجه بود. من در حسرت نگاه عاشقانه 
ای می سوختم و او با سردی از من روی بر 
می گرداند. رفتارهایش برایم بسیار عجیب 
بود تا این که از طریق خواهرشوهرم متوجه 
شدم که او قبل از ازدواج با من، به دختر 
دیگری عالقه مند بوده است اما خانواده 
آن دختر به او جواب رد داده بودند و پس 
از آن با اصرار پدر و مادرش با من ازدواج 
کرده بود.با شنیدن این جمالت از زبان 
خواهر شوهرم خیلی ناراحت شدم و دلم 
شکســت اما چاره ای جز ادامه زندگی 
مشترک اجباری نداشتم، چون دیگر 
شناسنامه ام سیاه شده بود. به همین 
دلیل بدرفتاری های هومن را تحمل می 
کردم و امید داشتم شاید در آینده همه 
چیز تغییر کند.به چشم برهم  زدنی ۱۰ 
سال به همین منوال سپری شد اما تولد 
دو فرزند مشترک نیز تغییری در رفتار 
هومن ایجاد نکرد. در این سال ها هومن 
بارها به من خیانت کرد و هر بار که رسوا می 
شد، قول می داد که دیگر این خیانت ها را 

تکرار نخواهد کرد اما آن روابط سیاه پنهانی 
تمامی نداشت. من دیگر از رفتارهایش 
خسته شده بودم. صبرم تمام شده بود و به 
قول معروف کارد به استخوانم رسیده بود. 
نمی دانستم  چگونه مشکلم را حل کنم.

تصمیم گرفتم از مشاور کمک بگیرم تا 
راهی پیش پایم بگذارد. بنابراین به یکی 
از سایت های واسطه گر مراجعه کردم 
و آگهی فردی را دیدم که خود را مشاور 
حقوقی معرفی کرده بود و بدین ترتیب 
با »ساسان« آشنا شــدم. او که خود را 
فردی تحصیلکرده معرفی کرده بود، از 
من خواست تا در یک کافی شاپ یکدیگر 
را به صورت حضوری مالقات کنیم.پس از 
چندین نوبت مالقات و مشاوره حضوری با 
ساسان در کافی شاپ، اوبه من توصیه کرد 
که از همسرم جدا شوم و زندگی جدیدی 
را برای خودم تشکیل بدهم. او می گفت 
لیاقت تو بیشتر از این حرف هاست و افراد 
زیادی آرزو دارند که همسری چون تو 

داشته باشند. او با عشق و مهربانی با من 
برخورد می کرد و در مدت کوتاه آشنایی 
مان تمام آن مهر و محبتی را که هومن 
در تمام طول زندگی مشترکمان از من 
دریغ کرده بود به من نثار کرد. من که تصور 
می کردم همای خوشبختی روی شانه 
هایم نشسته است و با جدایی از هومن 
می توانم زندگی عاشقانه ای را در کنار 
ساسان داشته باشم، تصمیم به جدایی 
گرفتم. هومن وقتی متوجه شد که من 
در تصمیمم برای طالق مصمم هستم، 
پیشنهاد داد که برای حل مشکالتمان 
نزد مشاور خانواده برویم اما من جز نوای 
عاشقانه ای که ساسان برایم می سرایید 

صدای دیگری نمی شنیدم.
خالصه با این که هنوز از هومن طالق 
نگرفته بودم، با ساســان وارد رابطه ای 
خیانت آلود شدم و پس از گذشت مدتی با 
سپردن فرزندانم به مادر همسرم  به صورت 
توافقی از هومن جدا شدم چرا که جدای 

از این که شرایط نگهداری از فرزندانم را 
نداشتم نمی خواستم آن ها مانع ازدواج 
مجدد من بشوند. پس از جدایی از هومن 
در کمال ناباوری ساسان به من پیشنهاد 
ازدواج موقت داد. من که به رابطه ای بلند 
مدت با او می اندیشیدم، از پیشنهاد او 
ناراحت شدم اما هنگامی که ناراحتی ام  
را ابراز کردم، ساسان با وقاحت تمام من 
را مورد ضرب و جرح قرار داد و گفت تو 
انتخابی جز ازدواج موقت با من نداری 
چون کسی حاضر نمی شود که با زنی 
مطلقه همچون تو ازدواج کند! او تهدیدم 
کرد که اگر به خواسته هایش تن ندهم، 
عکس های شخصی ام را در فضای مجازی 
منتشر خواهد کرد و این گونه بود که من 
متوجه شدم یکی از طعمه های ساسان 
در یکی از سایت های واسطه گر هستم. او 
در حضور من اقرار کرد که طعمه هایش را 
از سایت های واسطه گر انتخاب می کند، 
به گونه ای که به بهانه خرید کاال یا مشاوره 
با زنان به ویژه زنانی که مطلقه هستند یا 
کسانی که با همسر خود مشکل و اختالف 
دارند، وارد گفت و گو و رابطه می شود و 
پس از کسب اعتماد آنان خواسته های 
نامشروع خود را مطرح می کند. اکنون 
که همای خوشبختی از شانه هایم پر 
کشیده، صدای ترسناک جغد شومی را 
می شنوم که با خیانت، جهل و ناآگاهی 
خودم آشیانه اش را روی دیوار زندگی 

ام ساختم و...
با اجرای دستور سرگرد علی امارلو) رییس 
کالنتری شفا( و با تعامل دو دایره اجتماعی 
و اطالعات کالنتری مشکالت و ادعاهای 

زن جوان مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

زن37ساله درکالنتری فاش کرد

راز شکارچی زنان مطلقه مشهد

حوادث

موضوع ؛ عدم پرداخت حق شارژ 

اگر مالکین حق شارژ خود را پرداخت نکنند چه باید کرد ؟
در این صورت مطابق قانون تملک آپارتمان ها مدیر ساختمان می 
بایست در ابتدا از طریق تذکر و در صورت استنکاف مالک مورد نظر 
در پرداخت مبالغ اعالمی، با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی قانونا موضوع را مطالبه نماید و همچنین 
میتواند مالک مورد نظر را از خدمات عمومی و مشاعی محروم نماید 

و از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول مبلغ کند .

 روش جدید
 کالهبرداری ارزهای دیجیتال

رییس مرکز پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا  گفت: 
کالهبرداران سایبری با ترفند سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال 

بدون پشتوانه از کاربران به شیوه پانزی کالهبرداری می کنند.
»سرهنگ علی محمد رجبی رییس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به موضوع »کالهبرداری با ترفند 

سرمایه گذاری بر روی رمزارز« پرداخت و اظهار داشت:
کالهبرداران سایبری با بهره گیری از شگردهای مختلف نظیر تبلیغات 
گسترده برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه، از 
کاربران به شیوه پانزی کالهبرداری می کنند.رییس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: پانزی ترفندی 
برای کالهبرداری است که در آن یک کالهبردار یا همان طراح پانزی، 
به افراد ناآگاه وعده می دهد که اگر پول هایشان را در اختیار او قرار 
دهند، با آن پول ها کار خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به 
سرمایه گذاران خواهد داد و برای اعتماد سرمایه گذاران در ابتدا از 
پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت می شود تا سرمایه گذاران 
بیشتری جذب سیستم شوند.وی گفت: این طرح در نهایت به دلیل 
اشباع شدن و عدم وجود سرمایه گذار جدید نابود شده و معموال 
کالهبردار با مقدار زیادی پول متواری می شود.سرهنگ رجبی 
خاطرنشان کرد: فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز 

از دیگر شگردهای رایج کالهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

قتل یک جوان در ستاد انتخاباتی 
یک جوان در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای شهر پرند به طرز 
فجیعی کشته شد.در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیدا در شهر پرند یک 
جوان در درگیری با قمه کشته شد.شنیده ها خبر از کشته شدن یک 
جوان به نام)ح.ع( در ستاد انتخاباتی یکی ازشوراهای شهر پرند می کند.

به گزارش رکنا ،  براساس اخبار این فرد که درستاد انتخاباتی یکی 
از کاندیداهای شورای شهرپرند حضور داشته است با حمله چندین 
جوان حامی کاندیدای مذکور مواجه می شود که دراین منازعه این 
افراد با چاقو و قمه به این فرد حمله ور شده و وی را باضربات پی در 

پی به قتل می رسانند.

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

امیرعلی کودک مشهدی در یک شب 
فرشته نجات شد.

امیر علی کودک ۱۰ ساله در مشهد جاودانه 
شد این کودک با جان بخشی به بیماران 

آن ها را از مرگ نجات داد.
به گزارش رکنا، هزاروپنجاه وپنجمین عمل 
اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد 
با موفقیت انجام شد که در آن امیرعلی 
جوان بخت، کودک ۱۰ ساله ای که در 
حادثه ای دچار عارضه مغزی شده و در 
بخش مراقبت های ویژه اعصاب بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد مشهد بستری بود پس 
از انجام مراحل اولیه تأیید مرگ مغزی به 

واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز 
پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد 

و با رضایت خانواده اش در بیمارستان 
منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو 

قرار گرفت.به گفته دکتر ابراهیم خالقی، 
مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کلیه های 
زنده یاد امیر علی جوان بخت در بیمارستان 
منتصریه به دختری ۱۰ ساله ساکن خواف 
و دختری ۱۹ ساله ساکن سبزوار که سال ها 
از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز 
تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا 
و پیوند شد و به این بیماران زندگی دوباره 
بخشید. کبد مرحوم امیرعلی جوان بخت 
نیز در بیمارستان منتصریه به دختری ۸ 
ساله ساکن فریمان پیوند عضو شد و به این 

بیمار نیز زندگی دوباره بخشید.

رییس پلیس پایتخت گفت: استفاده 
ابزاری از موضوعــات امنیت اخالقی 
جامعه، مصداق بد اخالقی انتخاباتی است.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی 
پایتخت در حاشیه طرح رعد ۴۵ در جمع 
خبرنگاران در واکنش به صحبتهای 
کاندیداهای ریاست جمهوری درباره 
گشت ارشاد و موضوع امنیت اخالقی 

اظهار داشت: نامزدهای محترم انتخابات 
نباید با شئونات جامعه به عنوان یک 
ابزار برخورد کنند، شئوناتی که در 
یک جامعه بایــد برابر قانون رعایت 
شود، نباید به عنوان ابزار تبلیغاتی 

و جمع کردن رأی به کار برده شود 
و این نوع رفتار، رفتار زشتی است.

فرمانده انتظامــی پایتخت با بیان 
اینکه گشت امنیت اخالقی با جدیت 
و حساسیت کار خود را ادامه می دهد، 

تصریح کرد: نمی توانیم با شئونات 
اسالمی و اخالقی جامعه بازی کنیم، 
این مسایل برای جمع کردن چند 
رأی نباید به عنوان اهداف تبلیغاتی 

قرار گیرد.
وی گفت:استفاده ابزاری از موضوعات 
امنیت اخالقــی جامعه، مصداق بد 

اخالقی انتخاباتی است.

دکترامینقاسمیفردکترامینقاسمیفر

امیرعلی 10 ساله یک شبه قهرمان شد

 واکنش پلیس به بحث امنیت اخالقی 

دور »گشت ارشاد« نگردید
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 توسعه همکاری های
 بانک پارسیان و ایرانسل

در نشستی  با حضور، دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل بانک 
پارسیان، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، مهندس 
حبیب فرجام قائم مقام معاون مالی ایرانسل ، مهندس عباس 
خسروانی معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک پارسیان، 
دکتر حمید توفیقی مدیرعامل گروه داده پردازی پارسیان و 
مهندس احمد جعفری مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک 
پارسیان برگزار شد، راهکارهای گسترش همکاری های دوجانبه 
 بانک پارسیان و ایرانسل بررسی و تفاهمات مهمی انجام شد.

در این دیدار، دکتر عباسی بانک پارسیان را به عنوان بانکی 
پیشرو و پیشــگام در تولید جدیدترین محصوالت بانکی و 
بانکداری الکترونیک دانســت که در توسعه فضای کسب 
وکار دیجیتال بانکی، گام های موثری برداشته و هم راستا 
با آخرین تکنولوژی هــای روز دنیا محصوالت بروز و نوینی 
 را در صنعت بانکداری به مشــتریان خود ارایه داده است.

مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه ایرانسل اولین و بزرگترین 
اپراتور دیجیتال ایران است، افزود : این اپراتور طی بیش از 
۱۴ سال حضور در عرصه ارایه خدمات ارتباطی ایران، موفق 
شده تا با انحصارزدایی از این عرصه، خدمات نوین تلفن همراه، 
از جمله اینترنت پرسرعت همراه و ثابت را به مشترکان خود 
ارایه کند و با ارایه زیرساخت ارتباطی بر اساس جدیدترین 
فناوری های ارتباطی جهانی، از جمله شــبکه نسل پنجم 
تلفن همراه )5G(، تجربه ســریعترین و جدیدترین شبکه 
تلفن همراه را برای مشترکان خود به ارمغان آورد و از توسعه 

کسب وکارهای نوپای ایرانی بر این بستر نیز حمایت کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی مطرح کرد
 تمدید بخشودگی مالیاتی

 مودیان آسیب دیده از کرونا
خروشی: نشست خبری مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی 
با اصحاب رسانه با هدف توسعه و ترویج فرهنگ خود اظهاری و 

فرایند تسلیم اظهار نامه های مالیاتی برگزار شد.
 احمد رضا مدبر نیا  در این نشست گفت: بیش از ۷۰ درصد پرونده 
های وصولی مالیاتی در پروسه دادرسی قرار نگرفت و قطعی سازی 
شد.وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در استان ۲۴هزار اظهار نامه 
تقدیم کرده اند که از این میزان ۱۴هزار نفر مربوط به مشهد و ۱۰ 

هزار نفر مربوط به سایر شهرستان های استان است.
وی در باره نصب دستگاه پز در مطب پزشکان نیز گفت: ۶۰درصد 

مطب پزشکان مجهز به دستگاه پز می باشد.
مدبر نیا  در ادامه به بخشودگی کسب و کارها در اثر شیوع ویروس 
کرونا پرداخت و گفت: بخشودگی جرائم تجمیع عوارض مشروط 
بر این که اصل مالیات تا پایان سال جاری پرداخت شود ۱۰۰ است. 
مشاغل و اشخاص حقیقی آسیب دیده از کرونا مشروط بر این 
که تا پایان سال ۹۹ بدهی قطعی نداشته باشند پرداخت عملیات 
اجرایی تا پایان شهریور ماه تمدید و مشول جریمه نخواهند شد 
.همچنین به اوراقی اعم از مالیات مستقیم و ارزش افزوده از تاریخ 

۱۵ فروردین ماه تا پایان خرداد مهلت ۲ماهه داده شده است.

بانک 

خبر

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر ما از 
لحاظ درونی کشور قدرتمندی باشیم و 
توانایی تاثیرگذاری بر کشورهای همسایه  
و کشورهایی که با آن ها روابط استراتژیکی 
داریم، داشته باشیم، تا حدی می توانیم 
امنیت اقتصادی  کشور را مدیریت کنیم.

وحید ارشدی در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص بررســی برنامه دولت آینده 
بر بهبود اقتصاد کشــور، اظهار کرد:  
اقتصاد ایران از دو منظر یکی از منظر 
ســاختاری و دیگری از منظر عامل ها 
دچار اختالل است. این عامل ها خود 
را در جایگاه مسوولین و مدیران نشان 
می دهد. از منظر ساختاری و به لحاظ 
درآمد، درآمد اقتصادی ایران متکی به 
نفت بوده و با توجه به اختالالتی که به 
واسطه تحریم و دیگر مسائل ایجاد شد 
متاسفانه در این بخش بسیار ضربه پذیر 
هستیم. از طرف دیگر به دلیل وابستگی 
به خارج از کشور در زمینه تامین کاالهای 
اساسی و مهم به دلیل تحریم ها تحت 
تاثیر قرار گرفته ایــم، اگرچه که نظام 
اقتصادی ایران از لحاظ واریز بودجه و 
پرداخت مالیات، امور بانکی و گمرکی 
مشکالت ساختاری چشمگیری دارد 
و به نوعی نیازمند اصالحات اساســی 
است و اصالحات اساسی از جایی شروع 
می شود که نگاهمان برای بهبود اوضاع 
داخلی به بیرون از کشور نباشد و متکی 

به ظرفیت های درونی کشور باشیم.
این کارشناس اقتصادی همچنین ادامه 
داد: باتوجه به شرایط سیاسی و ماهیت 
نظام جمهوری اسالمی، کشورهای خارجی 
از جمله کشورهای سلطه گر، از حضور 
نظام و روند مثبت فعالیت آن خرسند 
نیستند و راهی که برای نابودی سیاست و 
اقتصاد کشور در پیش گرفته اند راه تحریم 
است. قاعدتا به این زودی ها تحریم ها 

را منحل نمی کنند و اگرهم این اتفاق 
رخ دهد کامال بی تاثیر اســت. لذا باید 
توانمندی های داخلی را افزایش دهیم 
و این موضوع نیازمند عامل هایی است 
که متکی به ظرفیت های درونی باشد.

ارشدی با بیان اینکه برای تقویت اقتصاد 
کشور باید به ظرفیت های درونی متکی 
بود، بیان کرد: اگر بتوانیم از نیروی جوان 
کشور که دارای خالقیت و نوآوری هستند 
در راستای منافع ملی استفاده کنیم 
و از  ظرفیت های جغرافیایی نیز بهره 
ببریم،  شاهد شرایط بهتری خواهیم 
بود. در طی سال های گذشته، شواهد 
نشان داده که این نوع سیاست گذاری 
که امیدمان برای پیشــرفت و بهبود 
کشور به عوامل خارجی باشد، هیچگاه 
جواب نداده و بهتر است از این روش 

صرف نظر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: لذا انتخابات فرصتی 
است که عامل ها از هر جناحی که روی 

کار می آیند، بر ظرفیت های درونی، بهبود 
فضای کسب و کار در کشور و اصالح 
سیستم های مالی و بانکی بپردازند و 
این عوامل نیازمند یک دولت جسور، 
شجاع و متکی به ظرفیت های درونی 

کشور است.
 این کارشــناس اقتصادی با اشاره به 
اینکه امنیت اقتصادی کشور در تعامل 
با امنیت سیاسی است، عنوان کرد: یکی 
از مولفه های مهم در قدرت اقتصادی، 
مبحث امنیت از جوانب مختلف آن است. 
اگر ما از لحاظ درونی کشور قدرتمندی 
باشیم و توانایی تاثیرگذاری بر کشورهای 
همسایه  و کشورهایی که با آن ها روابط 
استراتژیکی داریم، داشته باشیم و آن ها 
را با خود همراه کنیم، تا حدی می توانیم 
امنیت اقتصادی  کشور را مدیریت کنیم.

ارشدی اضافه کرد: اگر ایران یک دیپلماسی 
اقتصادی مطلوب با کشورهای همسایه 
برقرار کرده و پیوســتگی اقتصادی با 

کشورهای اطراف ایجاد کند در نتیجه 
می تواند با تامین کاالهای اساسی برای 
این کشورها و ایجاد حس نیازمندی در 
آن ها می تواند کشــورهای همسایه را 
همراه خود کند و بدین ترتیب قدرت 
اقتصادی  ایران در منطقه افزایش یابد. 
وی در مورد چگونگــی اثرات دولت 
آینده بر اقتصاد کشــور گفت: اقتصاد 
کشور ما باید به سمتی حرکت کند که 
پیوند اقتصادی استراتژیکی با کشورهای 
منطقه داشــته باشد و اجازه ندهد که 
کشورهای همسایه زیر بار نظام سلطه 
بروند. بنا به دیدگاه شخصی بنده، دولت 
آینده می تواند برای سروسامان دادن 
به اقتصاد کشور، یک عملکرد درونزا با 
نگاه برونگرا داشته باشد  یعنی اینکه 
با تقویت ظرفیت های درونی کشور به 
توسعه و بهبود عوامل بیرونی نیز بپردازد 
که این مساله در اقتصاد مقاومتی نیز 

بسیار تاکید شده است.

یک کارشناس بیان کرد

امنیت اقتصادی وابسته به امنیت سیاسی است

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

کشورعزیزمان ایران در میان ۱۴۱ کشور 
جهان در رشته های مهارتی رتبه ۱۳۳ را 
کسب کرده در حالی که در بخش مقاالت 

علمی رتبه ۴۱ را دارد.
 مهندس حمید مستشــاری، رییس 
هیات مجمع خیرین توسعه و ترویج 
آموزش های  فنی و حرفه ای خراسان 
رضوی در وبینار تبیین برنامه های اجرایی 
همایش ضرورت هدایت تحصیلی به 
آموزشهای عالی فنی و حرفه ای و مهارتی، 
با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: اگر 
رییس جمهور آینده کشورمان فقط به 
مساله مهارت آموزی و آموزش های فنی 
و حرفه ای توجه کند برای ایجاد اشتغال 

بسیار موثر است.
 وی افزود : براساس چشم انداز ۲۰ ساله ای 
که در سال ۱۳۸۴ تدوین شده باید سطح 
آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی به ۶۰ 
درصد در برابر ۴۰ درصد آموزش نظری 

برسیم، این در حالی است که اکنون به ۳۸ 
درصد رسیدیم و ۲۲ درصد عقب ماندگی 

در این بخش وجود دارد.
 مهندس مستشــاری در ادامه خاطر 
نشان کرد: مشکلی دیگر این است که 
درکارکنان بخش هدایت تحصیلی بر 
این باورند، دانش آموزی که معدل ۱۸ 
، ۱۹ یــا ۲۰ دارد باید در رشــته های 
تجربی و ریاضــی ادامه تحصیل دهد، 
معدل تا ۱۶ برود انسانی و  بقیه که معدل 
پایین تری دارند، بروند فنی و حرفه ای، 
این تفکر که هرکس از نظر تحصیلی، 
اقتصاد یا خانوادگی مشکل دارد باید برود 

فنی حرفه ای بزرگترین مشکل ما است .
رییس هیات مدیره مجمع خیرین توسعه 
و ترویج آموزش های  فنی و حرفه ای 
خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: 
آموزش و پرورش وقتی به مدارس می 
رســد هیچ بودجه ای برای کالسهای 
فنی و حرفــه ای اختصاص نمی دهد، 
مدیران ســیکل اول دبیرستان ها هم 
بهترین کالس ها را به رشته های علوم 
و ریاضی اختصاص می دهند و بدترین 
جای مدرسه را با بدترین ابزار به حرفه و 
فن و کارگاه مدرسه می دهند، بطوریکه 
حضور در کالس های حرفه و فن برای 
دانش آموزان زجرآور شده است، البته 

استثناهایی هم داریم. 
مهندس مستشاری با بیان اینکه هنرستانهای 
کشور استاندارد الزم را ندارند و صرفا 
نام آنها را هنرستان گذاشتند، گفت: در 
همین بخش هم هنوز به ۶۰ درصد الزم 

نرسیده ایم، آرزوی مسووالن رسیدن به 
۵۰ درصد بود اما این رقم بیش از ۵درصد 
بر مبنای تعریفی که آموزش و پرورش از 

هنرستان دارد، کارآرایی ندارد.
 وی خاطرنشان کرد: فرض کنید که توانستیم 
به میزان کافی هنرستان تامین کنیم، آیا 
معلم کافی برای تدریس داریم،آیا تغییر 
نام دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی 
با تربیت حدود ۳۰۰ مربی مشــکل را 

حل می کند؟
 مهندس مستشاری یادآور شد: طی 
سال های گذشته در هر شهرستان یا 
حتی روستایی یک دانشگاه تاسیس 
کرده اند به طوری که اکنون ۲۶۰۰ 
دانشگاه داریم، این همه دانشگاه کدام 
مشکل را حل کرد، باید باور کنیم که 
اکنون بیش از دانشگاه به مراکز فنی  و 
حرفه ای با کیفیت نیاز داریم تا کشور 

مسیر توسعه را طی کند.

رییس هیات مدیره مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های  فنی و حرفه ای خراسان رضوی بیان کرد

60درصد دانش آموزان باید راهی هنرستان شوند
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