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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 3  تیر 1400     شماره 877

دولت سیزدهم از حدود 40 روز دیگر فعالیت خود را آغاز می کند 
و طبیعتاً مدیریت حوزه صنعت و تجارت با وزیر کابینه جدید 
خواهد بود؛ از همین رو صنعتگران و فعاالن اقتصادی ابهام های 
متعددی در مورد دولت آینده دارند، بخصوص اینکه دولت 
سیزدهم چه خط مشی دارد.آیا دولت جدید به تولیدکنندگان 

روی خوش نشان خواهد داد یا وزنه واردات بیشتر می شود؟

7 اولویت دولت سیزدهم
امراهلل امینی استاد دانشگاه: دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی 
می تواند حوزه صنعت و تجارت را مدیریت کند و بر اساس این امر 
اولویت هایی را در نظر بگیرد. یکی از موضوعات مهم و کلیدی این 
است که صنعت و تجارت مرجع باشند که خوشبختانه این اتفاق 
افتاده و ما اکنون وزارت صمت داریم. اصوالً زمانی در تجارت 
می توان به رشد دست یافت که صنعت هم به موازات آن مسیر 
توسعه را طی کند و البته بالعکس این موضوع نیز وجود دارد.

با چنین تعریفی، سیاست هایی در حوزه تجارت و صنعت باید 
اتخاذ شود که به یکدیگر ضربه نزنند. از این رو ضروری است 
سیاست های تجاری در راستای رشد صنعت باشد و سیاست های 

تجاری هم بتواند توسعه صنعتی را رقم بزند.
بدین جهت در مقطع فعلی یکی از محورهایی که باید به آن 
توجه مضاعف شود، سیاست واردات است. دولتمردان باید 
تالش کنند که استراتژی جایگزینی واردات ادامه پیدا کند و 
از صنایع داخلی حمایت شود. تأکید می کنم که واردات طبق 
یک برنامه باشد و نباید هر وارداتی را انجام دهیم. مسأله دیگری 
که اهمیت بسزایی دارد، داشتن نگاه صادراتی بلندمدت است. 
برای تحقق چنین امری تولیدکنندگان باید خود را ملزم به تولید 
کاالی صادراتی کنند؛ تولید برای مصرف داخلی استراتژی قابل 
قبولی نیست چرا که با این رویکرد نمی توان وارد بازار جهانی 

شد و با سایر کشورها رقابت کرد.
بر این اساس در ۷ محور اولویت هایی که دولت سیزدهم در 
حوزه صنعت و تجارت باید دنبال کند، می آید:۱- سیاست های 
تجاری و صنعتی همسو باشد.۲-استراتژی بلندمدت برای حوزه 
صنعت و تجارت تعریف شود و بر اساس آن استراتژی کوتاه 

مدت و میان مدت تعریف کنیم. ۳-چالش های بخش صنعت و 
تجارت را به صورت واقعی برطرف کنیم بخصوص چالش هایی 
که در بخش های نقدینگی، مالیات )سیستم های مالیاتی باید 
در جهت رشد تولید باشد(، تأمین اجتماعی و فضای کسب 
و کار وجود دارد. 4-در برابر فعالیت های نامولد راهکار داشته 

باشیم و در مسیر کاهش رانت و فساد گام برداریم.
واقعاً درست نیست که فعالیت های نامولد ۲00 تا ۳00 درصد 
سود داشته باشد و سود تولید کمتر از ۲0 درصد باشد. ۵-دولت 
آینده کوچک شود و دســت از تصدیگری و کارخانه داری 
بردارد دولت باید راهبرد بدهد. ۶-به خصوصی سازی اهلیت 
اقتصادی و فنی و... بدهد. ۷-برنامه ها باید تولید محور باشد و 
بر این اساس بانک ها تغییر رویه و سیاست دهند. بانک ها باید 
برای رشد و توسعه صنعت کشور تالش کنند، در غیراینصورت 
بانک ها مانع رشد خواهند شد. ضروری است که به سمت ایجاد 
بانک های توسعه ای برویم که آنها در خدمت تولید باشند؛ بانکی 
که نمی تواند چنین خدمتی را بدهد بهتر است که کرکره آن 

پایین کشیده شود.

ابتدا؛ مسیر بین المللی هموار شود
علی مزیکی استاد دانشگاه: دولت سیزدهم بخوبی می داند که 
علت اصلی افت تولید و افزایش تورم که طی چند سال اخیر 
مردم با گوشت، پوست و خون خود احساس کردند ناشی از 
تحریم و محدود شدن ارتباطات بین المللی است. از این رو قبل 
از آنکه در مورد اولویت های صنعت و تجارت در کشور صحبت 
کنیم احیای روابط بین المللی اهمیت بسزایی دارد. واحدهای 
تولیدی، صنعتی و تجاری طی سال های اخیر بواسطه تحریم 
صدمه های زیادی دیدند و نتوانستند برنامه های توسعه ای 
خود را پیاده سازی کنند. از این رو اگر می خواهیم بخش قابل 
توجهی از مشکالت تولید و تجارت را برداریم به دولت سیزدهم 
توصیه می کنم که برای برگشت به برجام و حذف تحریم ها تمام 
تالش خود را انجام دهد.خیلی از تولیدکنندگان به جهت عدم 
ارتباط با سایر کشورها امکان توسعه فعالیت های خود را از دست 

دادند و همین امر منجر به تضعیف صنعت کشور شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: براساس 
پیش بینی در هفته جاری و هفته آینده، 
میانگین دمای هوا ۱ تا ۱.۵ درجه گرمتر خواهد 
شد که همین موضوع احتمال افزایش شدید 

نیاز مصرف برق را به دنبال خواهد داشت.
در هفته گذشته میانگین دمای کشور  در 
حدود ۳۶ درجه بود این درحالی است که 
براساس نقشه های هواشناسی، دمای هوا 
بین ۱ تا ۱.۵ درجه افزایش خواهد یافت که 
با رسیدن میانگین دمای هوا به ۳۸ درجه در 
کشور، احتمال آنکه رکورد نیاز مصرف برق 
به ۶۲ هزار مگاوات افزایش یابد وجود دارد.

 هفته گذشته با رسیدن نیاز مصرف به بیش 
از  ۶0 هزار مگاوات، شــاهد شکاف ۶000 
مگاواتی در تراز بین تولید و مصرف بودیم، 

که طبق اعالم مسووالن برقی این هفته با 
توجه به شرایط موجود، احتمال تشدید این 
شکاف بیشتر شده است.غالمعلی رخشانی 
مهر- معاون هماهنگی توزیع توانیر و  دبیر 
ستاد راهبری اوج بار صنعت برق  تنها راهکار 
جلوگیری از بروز قطعی برق در این شرایط 
را تنظیم و مدیریت درست مصرف عنوان و 
اظهار کرد : در کشور حدود ۲4 هزار مگاوات 
از برق تولیدی کشور به وسایل سرمایشی 
اختصاص دارد.   پیک برق در بازه ساعت های 
۱۲ تا ۱۸ رخ می دهد،   اگر فرض کنیم که 
این اوج بار برای سه ماه رخ دهد در حدود 

4۵0 ساعت در سال اوج مصرف داریم که 
برای پاسخگویی به این نیاز مصرف باید ۷ تا 

۸ هزار مگاوات نیروگاه احداث شود.
وی  با تاکید بر این که در همه دنیا، مصارف در 
این ساعت ها را مدیریت می کنند، خاطرنشان 
کرد: در ایران نیز  همانند سایر نقاط دنیا، 
مصارف به ساعت هایی غیر از ساعات پیک 
منتقل می شود.   در اوایل خرداد ماه شاهد 
رشد  بیش از ۳0 درصدی مصرف برق بودیم،   
بخش کشاورزی به دلیل کمبود بارش ها این 
دو گروه از ابتدای امسال رشد مصرف زیادی 
را تجربه کرده اند که در بخش کشاورزی به 

دلیل کمبود بارش ها شاهد افزایش پمپاژ 
آب ودرنتیجه باال رفتن ۱۸ درصدی مصرف 
برق بودیم و پس از آن نیز بخش صنعت بود 

که در رده دوم مصرف قرار داشت.
طبق اعالم توانیر، رخشانی مهر در خصوص 
انتشار جداول خاموشی ها نیز گفت: این 
جداول احتمالی است، اما در صورت تداوم 
همکاری مشترکان، خاموشی ها اعمال نخواهد 
شد. در صورتی که همه هموطنان کولرهای 
گازی روی عدد ۲۵ درجه تنظیم و از دور کند 
کولرهای آبی استفاده کنند و استفاده از وسایل 
پرمصرف برقی را نیز به ساعات خنک روز 
یا پایانی شب موکول نمایند، می توانیم به 
طور قطع اطمینان دهیم که شاهد قطعی 

برق نخواهیم بود.

تجار وتولید کنندگان چه می گویند؟

هفت مانع اقتصادی پیش روی رییس جمهور هشتم

موج جدید خاموشی در راه است

سرمقاله

درد دوز دوم واکسن

اگر به مدیران وزارت بهداشــت برنمی خورد و ما را متهم 
به ســیاه نمایی و بازی در زمین دیگران متهم نمی کنند، 
می توانم از آنان سوال شود که این چه وضع واکسیناسیون 

پیران شهر است؟
تصاویری که از ازدحام شدید مردم در پارک هنرمندان پایتخت 
منتشر شد، واقعا وحشتناک بود. چرا مردم برای دریافت دوز 

دوم واکسن، با این همه نابسامانی روبرو شوند؟
واال در صف مرغ و گوشت هم اینگونه ازدحام عجیب است چه 
برسد در صف دریافت واکسن! وسط سخنرانی ها هر روزه در 
مورد صادرات واکسن به جهان و البته مدیریت، کمی هم به فکر 
سروسامان دادن به وضعیت اسف بار واکسن زدن مردم باشید.

واقعا برنامه ریزی برای اینکه مردم بدون صف به مراکز دریافت 
واکسن مراجعه کنند سخت است؟ نمی شد در یک برنامه مدون 
و بر اساس شماره ملی یا هر راهکار دیگری به افراد باالی ۷0 

سال خبر داد که برای زدن واکسن مراجعه کنند؟
 گرفتن کرونا که هیچ! گویا همه بی خیال شده ایم و مسایل دیگر 
مهم تر از این ویروس زبان نفهم است. اما حداقل احترام این 
افراد را نگه می داشتید. چند ساعت ایستادن در یک محوطه 
گرم، بدون هیچ امکاناتی برای این افراد بسیار خطرناک تر 

از کروناست.
در همین روزها تصاویری از واکسیناســیون افراد مسن در 
کشورهای دیگر در شبکه های اجتماعی پخش شد که زمین 
تا آســمان با تصاویری که این روزها از ایران در حال پخش 
است، تفاوت داشت. حاال نمی دانم آنها چگونه می خواهند 

مدیریت ما را الگوی خود قرار دهند؟
البته ناگفتــه نماند که تاحــدودی در دوز اول، وضعیت 
واکسن زدن به سامان بود و بسیاری از افراد ُمسن، بدون 
مشکل واکســن زدن اما حاال به هر دلیلی وضعیت خوب 
نیست و افراد باالی ۷0 سال برای دریافت دوز دوم واکسن 

اذیت می شوند.
آنها انتظار ندارند که برای دریافت واکسن هم در صف بایستند و 
یا بخواهند با کسانی جز و بحث کنند تا نوبت شان از راه برسد. آنها 
سال هاست که برای زندگی بهتر جنگیده اند و شاید دیگر توانی 
نداشته باشند که برای دریاقت دوز واکسن آن را خرج کنند.

اگر هنوز واکسن نیست، می شــد با یک تماس تلفنی و یا 
حتی پیامکی به مردم اطالع داد که نوبت شما عقب افتاده 
است و یا در این زمان به خانه بهداشت مراجعه کنید. وقتی 
مردم بر اساس تاریخی که شما به آنها اعالم کرده اید به محل 
واکسیناسیون می روند و با آن صحنه روبرو می شوند، یعنی 

یک جای کار می لنگد.
حرف زدن کار آسانی است. می شود هزار ادعا کرد اما مردم 
عملکرد را نگاه می کنند. پس بهتر است به جای حرف زدن، 
هرچه سریع تر فکری به حال وضعیت واکسیناسیون مردم 
کنید تا وضع از آنچه هست بدتر نشود.  خیلی صریح بگوبید 
مشکل کجاست. اتفاقا مردم درک می کنند، یا هست و نابسامان 
است یا نیست.  اگر نیست خوب بگوبید نیامده و نداریم و هر 

وقت آمد، خبرتان می کنیم. به همین سادگی!
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سیاست زدایی از اقتصاد

روال معمول این است  که با روی کار آمدن دولت جدید همه 
کاستی ها به گردن دولت قبلی افتاده و بجای پرداختن به 
اصالحات اقتصادی، بر ضعف عملکرد دولت قبل تکیه شود. 
امید است دولت جدید از همان روز اول دست به اصالحات 

بنیادین در صحنه اقتصاد کشور بزند.
اما شرایط اقتصادی کشور چگونه است؟ برخی کارشناسان 
داخلی و خارجی اقتصاد ایران را بحرانی و غیر قابل اصالح 
می دانند و برخی دیگر بر ایــن عقیده اند که اقتصاد ایران 
دوران سختی را پشت سر گذاشته و در سالهای آتی از رشد 
محدودی برخوردار خواهد بود. بدین ترتیب سوال اصلی 
این است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است یا در مسیر 
خروج از رکود قرار دارد؟ آمار منتشر شده نشان می دهد در 
پاییز سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل اقتصاد 
کشور بدون بخش نفت از رشد یک درصدی بهره مند بوده 
است. افزایش صادرات نفت موجب شده است که صندوق 
بین المللی پول اقتصاد کشور را بهتر از قبل ارزیابی کرده و 
نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۲0۲۱ و ۲0۲0 میالدی را به 

ترتیب ۲/۵ و ۲/۱ پیش بینی کند.  
اما ذخایر ارزی کشور از ۱۲۲ میلیارد دالر در سال ۲0۱۸ به 4 
میلیارد دالر در سال ۲0۲0 کاهش یافته است. در مقاله ای که 
در مجله نیوزویک منتشر شد دو تن از کارشناسان نظر خود 
را مبنی بر عدم توانایی ایران در ادامه این روند اعالم داشتند 
و جی سولومون از روزنامه وال استریت ژورنال نیز کاهش 

سریع دارایی های کشور را بحرانی ارزیابی کرد. 
کاش دولت جدید اقتصاد را ســر لوحه اولویت های خود 
قرار داده و واقعیات اقتصادی را در نظر گیرد. از جمله اینکه 
کسری بودجه در سال جاری به ۵0درصد افزایش یافته که 
از سال ۱۳۶۷ تاکنون بی سابقه است. تامین کسری بودجه 
از طریق انتشار اوراق قرضه مشکل را به صورت مقطعی حل 
می کند اما نتایج آن به صورت تورم فزاینده در سالهای بعد 
ظهور خواهد کرد. سال گذشــته، سرانه صادرات نفت به 
قیمتهای ثابت به کمترین مقدار از تاریخ ثبت آمار یعنی 
سال ۱۳۳۸ رسید و در نتیجه این عدم تعادل مالی هر روز 
معادل کل حجم نقدینگی در سالهای پایانی دهه ۶0 به 
نقدینگی کشور افزوده شد! دولت جدید راهی جز این ندارد 
که به سیاست های ریاضتی تن دهد چون در غیر این صورت 
گرفتار افزایش نرخ تورم شده و در پایان دوره خود شرایط 

بدتری را تحویل دولت بعدی خواهد داد.
 شکی نیست که توافق با غرب و در پی آن رفع تحریم نیازمند 
به برخورداری دولت از حمایت قوی نظام سیاسی است. 
اما چنانچه چنین امری تحقق یابد سرازیر کردن یک باره 
درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور تنها به قصد جلب رضایت 
مردم شوکی را به اقتصاد نحیف کشور وارد خواهد کرد. در 
این صورت تولید و اشتغال لطمه جدی دیده و روند کاهشی 

نرخ ارز ناپایدار خواهد بود.

دکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریفدکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریف
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طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بندهای 
زیادی را در جهت افزایش جمعیت و تشویق 
به این امر در متن خود گنجانده است. بخشی 
از این مشوق ها رسانه ای شده است و حواشی 
مثبت و منفی زیادی هم درباره آن ها ذکر شده 
است، اما درباره برخی کمتر صحبت شده است.

این روزها یکی از حرف ها و دغدغه های اصلی 
در حوزه جمعیت، بحث افزایش جمعیت و 
وضعیت کشور در حوزه فرزندآوری است. 
کارشناسان معتقدند که کاهش موالید در 
ایران یک »هشدار جدی جمعیتی« است. در 
این بین طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده 
بندهای زیادی را در جهت افزایش جمعیت و 
تشویق به این امر در متن خود گنجانده است. 
بخشی از این مشوق ها رسانه ای شده است 
و حواشی مثبت و منفی زیادی هم درباره 
آنها ذکر شده است، اما درباره برخی کمتر 

صحبت شده است.
ما در این گزارش همه بندهای تشویقی طرح 
جوانی جمعیت درباره افزایش جمعیت را 
گردآوری کردیم تا موارد این طرح در کنار 
هم به صورت یک بسته کامل ارزیابی بشود.

وام قرض الحسنه والدت، 10میلیون 
برای هر فرزند

به منظور تحقق بند ث ماده ۱0۲ قانون برنامه 
ششم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مکلف است برای متولدین سال۱400 
به بعد، با استقرار سامانه ی تسهیالت قرض 
الحسنه فرزند، از طریق کلیه بانک ها و موسسات 
اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه 
نظام بانکی نسبت به پرداخت »تسهیالت 
قرض الحسنه تولد فرزند« اقدام نماید. مبلغ 
این تسهیالت برای تولد فرزند اول صد میلیون 
ریال، فرزند دوم ، دویست میلیون ریال و برای 
تولد فرزند سوم ، سیصد میلیون ریال، فرزند 

چهارم ، چهارصد میلیون ریال و فرزند پنجم 
، پانصد میلیون ریال بدون الزام به سپرده 
گذاری مشموالن با ۶ ماه دوره تنفس و دوره 
بازپرداخت پنج ساله در سال نخست اجرای 
این قانون با امکان وثیقه گذاری یارانه و یا 
ضمانت زنجیره ای یا هرگونه وثیقه معتبر 
تعیین می شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال 
پس از تولد می توانند درخواست دریافت وام 

را ثبت نمایند.

افزایش 3برابری یارانه خانواده ای دارای 
3فرزند و بیشتر

سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است از محل 
درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک باال 
نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های 
دهک های اول تا چهارم دارای حداقل ۳ فرزند 
تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه 
های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم 
توسعه شاغل نباشند به میزان ۳ برابر یارانه 

مصوب سایرین پرداخت نماید.

فروش خودرو به قیمت کارخانه
شرکت های خودروساز داخلی مکلف اند، 
یک خودروی ایرانی به انتخاب سرپرست 
خانواده به قیمت کارخانه برای خانواده ها 

پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابالغ 
این قانون بدون نوبت و بدون قرعه کشی برای 

یک مرتبه تحویل دهند.

اعطای 150متر زمین برای فرزندان سوم
به منظور تحقق بند چ ماده ۱0۲ برنامه ششم 
توسعه دولت مکلف است بجز کالنشهرها یک 
قطعه زمین مسکونی بر اساس طرح هادی 
مصوب در روستا و طرح جامع مصوب در 
شهرها با مساحت ۱۵0 تا ۲00 متر مربع به 
خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، 
مشروط به سکونت حداقل ۵ سال در آن شهر 
یا روستا بر اساس قیمت تمام شده فقط برای 
یک بار با حفظ حق مالکیت دولت و اجاره ۹۹ 

ساله واگذار نماید.

افزایش حــق اوالد در فیش حقوقی 
کارمندان

دولت مکلف است برای کلیه گروه های مختلف 
حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای 
مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی )به 
استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران( از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال 
۱40۱، به مدت ۵ سال، افزایش حقوق ساالنه 
را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به 
گونه ای اعمال نماید که هر ساله، کمک هزینه 
اوالد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در 
چارچوب افزایش  سنواتی حقوق و دستمزد 
به ترتیب به میزان صد درصد )۱00درصد( و 

پنجاه درصد )۵0درصد( افزایش یابد.

کاهش تعرفه آب و برق و گاز
زارت خانه های نفت و نیرو موظفند تعداد 
فرزندان را در تعیین مشترکین کم مصرف و 

الگوی مصرف آب ، برق و گاز لحاظ نمایند.

9ماه مرخصی زایمان برای مادران
مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق 
و فوق العاده های مرتبط به نه ماه تمام افزایش 
یابد. در صورت درخواست مادر تا دو ماه از 
این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل 
استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دو 

قلو و بیشتر، دوازده ماه می باشد.
همچنین امنیت شغلی مادران در طول دوره 
بارداری، مرخصی زایمان و در حین شیردهی 
باید تأمین شود. در این دوران هرگونه نقل و 
انتقال و تغییر شغل، بدون درخواست مادر 
شاغل ممنوع است. حفظ پست سازمانی یا 
هم طراز برای بانوانی که در ایام مرخصی 

زایمان به سر می برند، الزامی است.
در این طرح همچنین مرخصی پدران هم 
به این شرح مصوب شده است: » به منظور 
حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد 
پس از زایمان مادر اعم از شاغل و غیرشاغل، 
پدر میتواند از دو هفته مرخصی تشویقی 
بدون امکان ذخیره سازی بهره مند شود. برای 
پدران دارای فرزند دوقلو و بیشتر این مدت 

یک ماه می باشد«

طرح جوانی جمعیت چطور از افزایش جمعیت حمایت می کند؟

 مشوق های جدید برای فرزندان تازه
یک سال بزرگتر شویم!

همین که اولین روِز سال، نو می شود، در کنار حِس 
نوروزی، ناخودآگاه احساس می کنیم، بزرگتر شده ایم. 
جاافتاده تر رفتار می کنیم و خط ها بر خشــت خام 
خواندنی تر از آینه می شود برایمان. یک تقویِم تازه 
پیش روی خود می بینیم که هر برگش قرار اســت 
با رفتار ما، تحریر شود لذا بیشتر تامل می کنیم در 
قدم هایی کــه برمی داریم، در کلماتــی که از زبان 

برمی خیزد. حق هم همین است. 
باید چنین باشد به هرحال ســالی برما می گذرد 
و اقتضائات خاص خود را هم دارد و ما هم به این 
اقتضائات خود را ملتزم مــی دانیم. این التزام در 
خود نگهداری در کرامت رفتاری در پختگی عقالنی 
هم خود را نشــان می دهد. حتی برخی افراد به 
درک این نو شوندگی به عنوان ضرورت حیات هم 
تعالی می یابند تا خاطرات کهنه و غم های دیرین 
و غصه های فرســوده و کینه های نخ نما شده را 
هم دور بریزند و جایگزین های نو چون شــادی و 
مهربانی و عشق به جای آن بنشانند. تجربه خوبی 
هم هست این نوروز و خوب است این تجربه موفق 
را در مناسبت های معرفتی هم بازخوانی کنیم. 

مثال ما با درک روز میالد حضرت رضا علیه السالم، 
یک سال رضوی دیگر را هم تجربه کردیم و شایسته 
است ســازمان زندگی مان هم با بزرگ تر شدن در 
حوزه معرفتی رضوی هم سازگار شود. امام رضا را امام 
رآفت و گفتگو می دانیم و بایسته چنین دانستن این 
است که از میزان تک گویی و نگاه واحد به گفتگو و 
چند خوانی از ماجراها بیشتر میل کنیم. دفتر سیاه 
خاطرات تلخ و نامهربانی ها را ورق پاره کنیم و صفحات 
سفید و مهربان بنشــانیم به جای آن و نشان دهیم 
شکرانه نعمت والیت رضوی را به مهربانی افزون تر 
ادا می کنیم که اگرنه این باشد، کفران نعمت والیت 

در کارنامه ما رقم خواهد خورد. 
شکر نعمت اقتضا می کند تا نعمت ها را بازتولید کنیم 
در زندگی خود و در تعامل با دیگران نیز هم. وقتی 
حضرت رضا)ع( با نقل این سخن از پیامبر رحمت)ص( 
ُف ».از اخالق پیامبران،  َنُظّ » ِمْن أَْخالِق األَنِْبیاِء الَتّ
نظافت و پاکیزگی است. به ضرورت پاکیزه زیستن 
توجه می دهند باید بدان اهتمام داشت به ویژه در این 
شرایط کرونایی که توجه به شست و شوی دست ها، به 
عنوان ضرورتی حیاتی مطرح می شود. البته از نظافت 
جامه و طهارت ظاهری باید به پاکیزه جانی و طهارت 
باطنی و طهارت در همه شئون اجتماعی، فرهنگی 
و به ویژه اقتصادی هم رسید زیرا جامعه رضوی باید 
پاکترین جامعه در همه حوزه ها باشد. که اگر -خدای 
نکرده- فقط به دست شستن جسمی، بسنده کنیم، 
هیچ گاه به سالمت واقعی و سعادت نخواهیم رسید 
که این دو فراتر از دســِت پاک، به دِل پاک هم نیاز 
دارد. جان های پاک اســت که جامعه پاک و کشوِر 
پاک و جهاِن پاک می سازد و اال اختالسگران و آدم 
کشان هم دست خود را با آب و صابون می شویند. 
جان را باید پاک کرد. دیده را باید شست و مومنانه 
به سنت رضوی باید زیســت. این راه بزرگ شدن و 

برکت یافتن است....

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

 در روز میالد با ســعادت حضرت 
علی بن موسی الرضا )ع( کفشداران و 
انواریاران کشیک هشتم آستان قدس 
رضوی در جمع بیماران و همراهان آنها در 
 بیمارستان سینای مشهد حاضر شدند 
و ضمن اهدای بسته های متبرک رضوی 
برای بیماران طلب شفا با توسل به حضرت 

شمس الشموس کردند.

حضورخادمان حرم رضوی در بیمارستان سینا
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عضو هیات علمی گــروه معماری 
دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اگر 
در چند سال گذشته در مشهد یک 
خانه نمای رومی داشت، اکنون بیشتر 
ساختمان ها نمای رومی دارند که این 
موضوع نشان دهنده این است که در 
حوزه معماری دچار یک واپس گرایی 

شدیدی هستیم.
حامد کاملی نیا در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص ارزیابی عملکرد کمیسیون 
شهرسازی و معماری شورای شهر 
مشهد اظهار کرد: وقتی از دور مسایل 
را قضاوت می کنیم و درحوزه ها به 
صورت مستقیم حضور نداریم، برخی 
از صحبت ها غیرمنصفانه جلوه می کند. 
کسی که مســوولیت  اجرایی دارد، 
درگیر موضوعات و مســایلی است 
و برای خود برنامه هایی دارد. ما از 
فاصله دور همه چیز را نگاه می کنیم 
و درگیر و آشنا با برنامه های آن ها 
نیستیم و ممکن است در وهله اول 
قضاوت های ما درست نباشد؛ بنابراین 
برداشت ها و قضاوت های ما براساس 

چیزی است که می بینیم.
وی افزود: در حوزه شهرســازی و 
معماری باید محصول را در نتیجه 
یک اقدام هماهنگ و اســتراتژیک 
دید. در یک دوره چهارساله که انتظار 
داریم تاثیراتی را در حوزه معماری 
و شهرسازی در مقایسه با شهرهای 
هم تراز مشــهد  شاهد باشیم، عمال 
احساس تغییر و حرکت رو به جلو را 
در حوزه شهرسازی و معماری در هیچ 

کدام از ابعاد در مشهد نمی بینیم.
کاملی نیا بیان کرد: متاسفانه یک استراژیک  
توسط تصمیم سازهای  کانسپت  و 
معماری بــرای احیــاء بافت های 
تاریخی، رویکرد پایدار، رســیدگی 
به ساماندهی بلندمرتبه سازی، ایجاد 
فضاهای اجتماعی و هوشمندسازی و... 
وجود نداشته است. در واقع کانسپت 
و استراتژیک تاثیرگذاری در حوزه 
معماری و شهرســازی شهر مشهد 
دیده نمی شود، به جز در این شورا 
حتی در شوراهای قبلی نیز تغییری 

احساس نشد.
دانشیار گروه معماری دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: ما نه تنها در معماری 

خط مشی مناسبی نداریم، بلکه شکل 
معماری در حوزه شهرسازی، حمل  و 
نقل، حمل و نقل سبز و محیط زیست 
بهتر که نشده، بدتر نیز شده است. 
اگر در چند سال گذشته یک خانه 
نمای رومی داشــت، اکنون بیشتر 
ساختمان ها نمای رومی دارند که این 
موضوع نشان دهنده این است که در 
حوزه معماری دچار یک واپس گرایی 
شدیدی در شهر مشهد هستیم. چند 
وقت پیش از کنگره ایتالیا مهمانی 
داشتیم که استفاده از این نماها برای 
آن ها جالب بــود و می گفتند ما در 
روم و میالن چنین ساختمان هایی 
نمی سازیم که اکنون در مشهد که 
مدعی کالن شهر جهان اسالم است، 

رونق یافته است.
وی اضافه کرد: در حمل و نقل سبز 
و توجه به معیارهای محیط زیستی 
در برنامه ریزی های شهری همچنان 
درحال  پس رفت هستیم. در ساخت 
و سازها هیچ برنامه مشخصی وجود 
ندارد و در بافت های قدیمی اطراف 
حرم همچنان همان رویه نادرست 

گذشته ادامه دارد.
وی در پاسخ به این سوال که اقدامات 
شورای پنجم در حوزه  شهرسازی 
و معماری در حاشیه شهر و مناطق 
کم برخوردار چگونه بوده است، گفت: 
شهر یک اندام به هم پیوسته و یکپارچه 
است. تقسیم شهر به مناطق کم برخوردار 
و برخوردار ، باال شهر و پایین شهر 
ایده ای برگرفته از تفکرات شهرسازی 

سوسیالیستی و کمونیستی است.

پاریس  منطقه  ضعیف ترین  در 
پیشرفته ترین موزه  دنیا ساخته شد

کاملی نیا تاکید کرد: در کشور پاریس 
توازن براساس ایده طب سوزنی که 
یکی از شهرداران پاریس ارائه داده بود، 
انجام شد و براساس آن در ضعیف ترین 
منطقه پاریس پیشرفته ترین موزه  دنیا 

ساخته شد. به  نظر بنده تقسیمات 
شهر براساس مناطق کم برخوردار و 
برخوردار تفکر غلطی است و توزیع 
اتفاقات، مولفه ها و الگوی فضای شهری 
باید بر مبنای کانسپت شهرسازی 
باشد. باید دیدگاهی ایجاد شود و با 
یک استراتژی درست مناطق باال شهر 
و پایین شهر از بین برود و سعی شود 
شهر را به یک واحد کل تبدیل کنند.

دانشــیار گروه معماری دانشــگاه 
فردوسی مشهد با اشــاره به اینکه 
اســتفاده از دوچرخه در همه دنیا 
به عنوان حمل  و نقل سبز شناخته 
شده است، گفت: گاهی ممکن است 
براساس یک شو آف حزبی و سیاسی 
در منطقه محروم کاری انجام  شود 
که برگرفته از یک ایده نباشد، بلکه 
پشتوانه و هدف دیگری داشته باشد؛ 
مانند همین مسئله دوچرخه سواری 

در شهرهای ما که یک جناح به دلیل 
مسایل سیاسی استفاده از دوچرخه 
را ممنوع و جناح  دیگر آن را ترویج  
می کند. در کل نگاه این دو جناح نگاه 
علمی نیست و بهره برداری سیاسی 
اســت، در حالی که وقتی به دنبال 
شهرسازی هستیم شو آف سیاسی 
باید حذف شود؛ بنابراین نمی توان 
گفت کــه اگر یــک مجموعه ای از  
تصمیم گیران شهری در یک منطقه 
محروم و حاشیه نشین کاری انجام 

داده اند، مثبت است یا خیر؟
وی ادامه داد: ما نمی توانیم به صورت 
تک نقطه ای تصمیم های فی البداهه 
بگیریم. باید برنامه وجود داشته باشد؛ 
مانند شهر بارسلونا که در یک محله  
ضعیف زیباترین موزه هنر و مدرن 
را احداث می کند کــه هدف آن ها 
ایجاد احساس احترام و هویت دادن 

دل خوش سیری چند!

دوست ندارم از فضای خاکستری و ناامیدی حرف بزنم.دوست ندارم 
از حال ناخوش مردم خصوصا پایین شهری  ها حرف بزنم.

از تورم و گرانی، از فاجعه بورس، از کسانی که در طول سال رنگ میوه 
را نمی بینند، از کسانی که در حسرت یک وعده غذای گرم شب ها 
گرسنه سر بر بالین می گذراند.از اجاره خانه  های سنگین، از رویای 

خانه دار شدن، از نبود کار و... .
اما چه کنیم که این روزها هر جا می رویم و هر جا می نشینیم فقط 
حرف های ناامید کننده به گوش می رسد.از وعده های کاندیداهای 
رییس جمهوری گرفته تا کاندیداهای شورای شهر و حتی از هوای 
گرم هم ناالن هستیم.گویی اپیدمی آه و ناله در جامعه بوجود آمده و 
همه و همه کس اعم از پیر و جوان و زن و مرد در برابر  زندگی و کار 

و درس و تحصیل فقط ناله و فغان را یاد گرفته اند.
بازاری از کسادی بازار، کارمند و کارگر از سختی کار، دانش آموز و 
دانشجو از نابسامانی تحصیل، ارباب رجوع از بی پاسخ ماندن در ادارات 
و سازمان ها و خالصه اینکه کمتر کسی را پیدا خواهیم کرد که از این 
شرایط و روزها راضی باشد.تاب آوری و آستانه تحمل جامعه به شدت 
پایین است و اعصاب همه به هم ریخته و مسابقه پول درآوردن و 
چشم و هم چشمی رو به رشد شده و از همه بدتر اینکه اخالقیات به 
فراموشی سپرده شده است.این روزها ، گذشت کردن از یکدیگر به 
افسانه تبدیل شده واز خصلت های خوب جوانمردی خبری نیست.
اعتماد و ضامن شدن به مثابه گمشده ای است که دیگر یافت نمی شود.
فساد، دورویی،اختالس و دزدی از اموال بیت المال گویی عادی شده!

به راستی چرا؟ مشکل کجاست و چه باید کرد؟ از کجا باید شروع 
کرد و آیا به شروعی دیگر نیاز است؟ فردای فرزندان ما چگونه رقم 

خواهد خورد؟
این روزها  فقط » شیر خدا و رستم دستانم آرزوست.”

معاون بهداشت و درمان بنیاد خبر داد
 ارتقای خدمات درمانی به ایثارگران

 در بیمارستان رضوی 
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، دکتر عبدالرضا عباسپور 
در بازدید از درمانگاه شاهد و بیمارستان فوق تخصصی رضوی 
مشهد که حجت االسالم حسین معصومی مدیرکل بنیاد خراسان 
رضوی نیز حضور داشت، نحوی خدمات رســانی به ایثارگران 
را بررســی کرد و گفت: خوشــبختانه بخش اعظم هزینه های 
 درمانی ایثارگــران و مراکز خدمات درمانی پرداخت و تســویه 

شده است.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: جلسات 
متعددی با بیمه دی برگزار و مقرر شده است، هزینه ها در کمترین زمان 

انجام و تجیهزات پزشکی برای درمانگاه شاهد ارتقا یابد.
وی در این بازید تاکید کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر به جامعه 
ایثارگری تجهیزات فیزیوتراپی درمانگاه شاهد تکمیل و تعرفه ها در 

این مرکز باید اصالح شود.
وی در بازدید از بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد مقدس خاطر 
نشان کرد: دایره خدمات به خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان در قرارداد 

بیمه دی با بیمارستان رضوی افزایش می یابد.
عباسپور سپس در جلسه با مدیر عامل بیمه دی خاطر نشان کرد: باید 
کرامت خانواده های شهدا و ایثارگران حفظ شود اگر خدمات به شکل 
نامناسب و طوالنی مدت ارائه شود این در شان ایثارگران نیست، زمانی 
کرامت ایثارگران حفظ می شود که خدمات در کوتاه ترین زمان و با 

برخورد شایسته صورت بگیرد.
مدیرکل بنیاد خراسان رضوی که در این جلسه حضور داشت افزود: 
در حال حاضر بیش از ۱۷0هزار نفر از جامعه ایثارگری تحت پوشش 
بیمه دی هستند که امیدواریم با تامین اعتبارات مشکل درمانی این 

عزیزان برطرف شود.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 9
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 10 تیر  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 8

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد

واپس گرایی معماری در مشهد
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دیدگاه

گزارش

فرصت تغییر

فقط به یکدیگر امید بدهیم. نمی شود، نمی توانیم، درست 
بشو نیست، کاری نمی شود کرد، همه چیز از دست رفته، 
فساد همه جا را فرا گرفته و هزاران حرف منفی از این دست 
هیچ مشکلی از من و شما و مملکت حل نمی کند جز اینکه 
ناامیدی را فراگیر کند و راه را برای هرگونه اصالح و پیشرفت 
ببندد. شاید برخی از این حرف ها درست هم باشد ولی در 
بسیاری موارد سخنانی از این جنس یا صحیح نیست یا با 
اغراق و سیاه نمایی فراوانی بیان می شود. ما می توانیم و 
باید همه با هم تالش کنیم تا اوضاع را به شکلی مطلوب و به 
سمت پیشرفت و تعالی کشور تغییر دهیم. فرای تحلیل های 
سیاسی و مسایلی از جنس آن چه در مناظره های انتخابات 
ریاست جمهوری نقل شد آن چه غیر قابل کتمان و انکار 
است دولت فعلی بسیار خسته است. اگر نخواهیم واژه تنبل 
یا ناکارآمد یا حتی پیر را به آن نســبت دهیم باید بگوییم 
دولت فعلی به دلیل مشکالت فراوان داخلی کشور از یک 
سو فشارهای وحشتناک همه گیری کرونا و تحریم های 
ناجوانمردانه دیگر نایی برای تداوم فعالیت نداشت. لذا االن 
بیش از هر زمان دیگری کشور نیاز به تغییر و ورود نیروهای 
تازه نفس به بدنه ی اجرایی و مدیریتی دارد. امری که به 
هر حال ظرف یک و ماه اندی دیگر تحقق خواهد یافت و 
تیم جدید مدیریت در کشور با رویکردها و شعارهایی بسیار 
متفاوت سرکار خواهند آمد. بر اساس قانون دولت جدید به 
زودی صاحب اجرا و تصمیم در عرصه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد و زمام امور را به 
دست خواهد گرفت. پس چه خوب است به جای انفعال و 
ترویج افکار منفی همه با هم تالش کنیم از جایی که هستیم 
تکان بخوریم و کمی اوضاع کشور را سر و سامان ببخشیم. 
اگر همه با هم بخواهیم و در این مســیر پافشاری کنیم و 
به صورت قانونی و جدی حقــوق خویش را از دولتمردان 
مطالبه نماییم شک ندارم تغییرات محسوسی رخ خواهد 
داد. ته سخنان آن ها که مردم را ناامید می کنند و اوضاع 
را بسیار خراب و غیر قابل تغییر بیان می کنند چیزی جز 
انفعال در زندگی و کار نیســت. ما موظف هستیم تا زنده 
ایم برای برکت، پیشرفت، روزی و ساختن جامعه خویش 
تالش کنیم. هیچ اتفاقی هم این وظیفه را از روی دوش ما 
بر نمی دارد. همه ی ما در این محیط به اندازه خویش سهیم 
و نقش آفرین خواهیم بود. پس حاال که شرایط این قدر تلخ 
و نامطلوب اســت قطعاً وظیفۀ همۀ ما سنگین تر و بهبود 
شرایط مستلزم تالش بسیار بیشتری خواهد بود. کشور ما 
سرشار از منابع و امکانات بسیاری است. جوانان ما خوش 
فکر و خالق هستند و همچون تولید واکسن داخلی کرونا و 
بسیاری دیگر از پیشرفت های علمی می توانند منشأ اثرات 
تحول آفرین فراوانی در جامعه باشند پس این امکانات و 
منابع که نعمت بی همتای خداست به عالوۀ سرمایۀ انسانی 
سالم، کوشا و خوش فکر اگر با تالش و امید حداکثری همراه 
شود می تواند هر امر غیر ممکن و به ظاهر سخت و ناممکن 
را ممکن ساخته و راه را برای زندگی و رفاه بیشتر فراهم 
سازد. نمی شود و نباید مشکالت، محدودیت ها، کاستی ها، 
سومدیریت ها وفسادهای اداری، مالی و اجتماعی را انکار 
کرد یا نادیده گرفت. اما زمانی که تمرکز ما صرفاً براین گونه 
مسایل باشد هیچ اتفاقی نمی افتد. ما باید کاستی ها را در 
کنار امکانات و منابع و ظرفیت های پیشرفت مورد بررسی 
قرار بدهیم و از هر فرصتی برای بهبود شرایط استفاده کنیم. 
فرصت تغییر در ذات خود ارزش های فراوانی دارد. اکنون با 
ورود دولت جدید فرصت تغییری دوباره فراهم آمده است. 
پس کمی به جای غر زدن به هم امید هدیه کنیم و سهم 

خود را در این مسیر بپردازیم.

به افرادی است که احساس می کنند 
از پیشرفت جا مانده اند؛ این یعنی 
توزیع متوازن ایده ها و مولفه ها در 

سراسر شهر .

مدیریت شهری کدام خاطره را 
برای نسل بعدی به جا گذاشته  

است؟
کاملی نیا اضافه کرد: چندین سال 
پیش مصاحبه ای داشــتم مبنی بر 
اینکه مشهد به شهر بی خاطره تبدیل 
شده است. در زمان گذشته در بلوار 
ملک آباد وجود طاق ها، درختان و 
... هویت تاریخی و خاطره داشت که 
اکنون وجود ندارند. نمونه هایی از این 
موارد زیاد است که اکنون در مشهد 
نیست. حاال سوال من این است که 
این دوستان کدام خاطره را برای نسل 
بعدی به جا گذاشته اند؟ مگر می شود 

خاطره ها از یک شهر برداشته شود؟ 
مگر می شود خاطره های تاریخی را 
برداشت و به جای آن تونل و بزرگراه 
احداث کرد؟ آیا کارهایی که انجام 
شده اســت برای آیندگان خاطره 
می شود؟ کدام یک از ساختمان ها، 
بلوارها و میدان ها برای آیندگان خاطره 
خواهد شــد؟ در منطقه عباس آباد 
تهران توانسته اند با عناصری که ایجاد 
کرده اند آنجا را تبدیل به خاطره ای 
برای آیندگان کنند. اگر شهردار و 
شورا کارهایی انجام داده اند که ما 
این  موارد را احساس نمی کنیم، قطعا 

راه را اشتباه رفته اند.
وی در خصوص کمربند جنوبی مشهد 
بیان کرد: ما به عنوان یک شهروند 
نه به عنوان کارشــناس شهرسازی 
آیا احساس می کنیم که احداث این 
کمربند درست است یا خیر؟ در کشور 

سئول بزرگراهی با هدف کاهش بار 
ترافیکی ساخته شد. بعد از مدتی به 
این نتیجه رسیدند که مردم از احداث 
این بزرگراه راضی نیستند و نه تنها 
ترافیک را کم نکــرده، بلکه محیط 
زیست و فضای شهری از بین رفته 
و آلودگی نیز افزایش داشته است، 
به همین دلیل این بزرگراه طبقاتی 
را خراب کردند و به جای آن فضای 
بسیار زیبا با رودخانه مصنوعی ساخته 
شد. بعد از تخریب بزرگراه و طبق 
بررسی های انجام شده بر فضای ایجاد 
شده، متوجه شدند که نه تنها حجم 
ترافیک کمتر شده، بلکه تعامالت 
اجتماعی، حضــور زنان، کودکان و 
ســالمندان  در این محیط افزایش 
یافته و درنتیجه سالمت اجتماعی 
بیشتر شده است. همچنین جرم و 
جنایت و آلودگی هوا نیز کاهش یافته 
است. شهرسازی مدرن به حمل و 
نقل سبز تاکید می کند و به دنبال 

حذف خودرو و بزرگراه است.

ترافیک با بزرگترکردن خیابان ها 
و احداث بزرگراه ها رفع نمی شود

کاملی نیا افزود: حل معضل ترافیک 
با بزرگترکردن خیابان ها و احداث 
بیشتر رفع نمی شود؛  بزرگراه های 
زیرا هر چه ایــن احداث ها افزایش 
یابد، تعداد خودروها بیشتر می شود. 
در قاعده و علم دانش شهرســازی 

نباید این گونه اتفاقات بیفتد.
دانشــیار گروه معماری دانشــگاه 
فردوسی مشــهد در خصوص بافت 
پیرامونی اطراف حرم رضوی ادامه 
داد: مسووالن موظف بودند قبل از 
خراب کردن و ایجاد این همه خسارت 
از افراد متخصص نظر می خواستند. 
تصمیم های اشتباه شهرداران و شوراها 
باعث می شود که اثرات آن ده ها سال 

بر روی شهر باقی بماند.
کاملی نیا اضافه کرد: در دنیای امروز 

یکی از بخش های مهم هر شهر ایجاد 
فضاهای عمومی است. فضاهایی که 
احداث می شوند نباید براساس ایده های 
خام باشــد، زیرا هر شهری دارای 
مولفه های اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی 
خاص است و  باید براساس آن طراحی 
و ساخته شود؛ به عنوان مثال پارک 
آبی باید در جایی درســت شود که 
کویر نباشــد، پارک سنگی باید در 
مکانی درست شود که دشت نباشد.

کارهایی با تفکر آینده محور در 
مشهد وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: نظام کارآمد باید 
ابتدا مسایل اساسی و مهم شهر را 
تامین کند و بعد از آن فضاهایی بسازد 
که خارج از کانسپت شهری باشد. 
وقتی هنوز اصلی ترین و روزمره ترین 
مسایل مثل نماهای رومی و فضاهای 
عمومی محلی در شهر حل نشده، دست 
بر روی  نقاطی گذاشته می شود که 
برای آن بحث وجود دارد و فضاهایی 
درست می کنند که ماهیت و ضرورت 
موضوعی ندارد و این اشکال کار است. 
به نظر می رسد کارهایی با تفکر آینده 

محور در مشهد وجود ندارد.
دانشیار گروه معماری دانشگاه فردوسی 
مشــهد گفت: اگر به دنبال ایجاد 
فضاهای خاص هستیم باید حداقل 
در فضاهای عمومی و نظامات داخل 
شهر اقدامات متوازن انجام شده باشد. 
چرا تمام انــرژی و بودجه را صرف 
پروژه هایی کنیــم که هیچ ماهیت 
عملیاتی ندارند و برخــی از آن ها 
صددرصد غلط هستند. پروژهایی که 
میلیاردها تومان  اعتبار برای آن صرف 
 شده که در هیچ جای دنیا آن را انجام

نمی دهند.
وی تاکید کرد: در کشورهای بزرگ 
قبل از انجام پروژه، ماکت کل پروژه 
را به مردم نشان می دهند و از افراد 
متخصص،کاسبان و مردم آن محل 
نظرات و تاثیرات مثبت و منفی آن را 
می گیرند و بعد از تحلیل و بررسی های 
الزم تصمیم گرفته می شود که پروژه 
انجام شود یا خیر. ما بدون ایده، دیدن 
و نظرسنجی عمومی میلیاردها تومان 
سرمایه گذاری می کنیم و  پشت درهای 

بسته تصمیمات گرفته می شود.

۱۱۰/۱/5
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عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد

واپس گرایی معماری در مشهد
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در میان »حضور افتخاری« دوج کوین در 
تلویزیون آمریکا و رشد روزافزون پذیرش 
بیت کوین در وال استریت، رمزارزها بیش از 
هر زمان دیگری در گذشته، مشتری پیدا 
کرده اند. حتماً این قیمت های سربه فلک کشیده 
برای تازه واردها وسوسه انگیز است؛ اما پیش 
از گام نهادن در این وادی باید به مخاطرات 

آن هم آگاه بود.
اگر تازه توجهتان به رمزارز جلب شده و 
احیاناً تصمیم به سرمایه گذاری دارید، 
پیش از خرید باید این ۱0 نکته را بدانید؛ 
حتی اگر از قدیمی های این بازارید شاید 
کسی را بشناسید که در این زمینه کنجکاو 
است؛ چون جایی شنیده قیمت برخی 
»کوین« ها صعودی اســت و با خرید و 

فروش آن می شود بسرعت پولدار شد!

1- بیشتر از حدی که تاب ازدست دادنش 
را دارید، سرمایه گذاری نکنید

رمزارز نسبت به اغلب سرمایه گذاری های 
دیگر خطر بیشتری دارد. در این بازار هیچ چیز 
غیر از نوسان، تضمین شده نیست و نکته ی 
دیگر اینکه در اغلب موارد قانون گذاری 
بخصوصی برای آن نشده است و شرکت 
بیمه ی سپرده گذاری دولتی  در کار نیست. 
قیمت رمزارزها دقیقه به دقیقه بطور طوفانی 
باال و پایین می رود. در حالی که بازار در حال 
حاضر دوران درخشان »گاوی« )وضعیت 
صعودی( را پشت سر می گذارد، پیش تر 
اصالح های طوالنی مدت و دردناکی را 
تجربه کرده و تقریباً با اطمینان می شود 
گفت که باز هم تجربه خواهد کرد. خطر، 
درجات مختلفی دارد. بیت کوین، رمزارز 
اصلی، بیش از یک دهه است که هست 
و مشخصاً احتمال ازبین رفتنش کمتر از 
اغلب کوین ها است اما حتی بیت کوین 
هم بی خطر نیست. بنابراین با مایملک 
یا پس انداز عمر خود روی هیچ کوینی 

قمار نکنید.

2- بطور کامل تحقیق کنید
پیش از آنکه مقدار مشخصی از پول خود 
را در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری 
کنید، باید ساعت ها صرف تحقیق درباره ی 

این فناوری کنید تا ارزش پیشنهادی و 
خطرات آن را درک کنید )»یک نفر پیدا 
می شود که آن را به قیمتی باالتر از شما 
بخرد« ارزش پیشنهادی نیست(. هر چیز 
مرتبط با این موضوع که می توانید پیدا 
کنید، بخوانید )بخش یادگیری وبسایت 
»کوین دسک« برای شروع جای خوبی 
است و بخش تحقیقات هم می تواند قدم 
بعدی باشد(؛ در انجمن های مجازی رخنه 
کنید و محتواهــای آنالین را ببینید و 
بشنوید. از کتابخانه کتاب بگیرید اما نه 
فقط کتاب هایی درباره ی ارزهای دیجیتال 
بلکه کتاب هایی در زمینه های مرتبط با 
رمزنگاری، نظریه های بازی و اقتصاد. 
کوین دسک و حتی سایت های رقیب آن 
را مطالعه کنید. پیوسته پرس وجو کنید. 
اگر چیزی که می شنوید را درک نمی کنید 
ابایی نداشته باشید که از کسی درباره ی آن 
سؤال کنید. اگر باز هم برایتان قابل فهم 
نیست فکر نکنید که مشکل از شماست؛ 
اکثر آدم ها فقط بلدند دری وری بگویند. 
آدم های صادق تر و صمیمی تر برای کمک 
وقت می گذارند اما حتی آن موقع هم مراقب 
کسانی که جنس خود را تبلیغ می کنند 
باشید! آنها به شما می گویند چیزی که 
خودشان دارند را بخرید تا قیمتش باال برود. 
حتی اگر متقاعد شدید، دنبال آدم های 
شکاک بگردید )در این زمینه کمبودی 
وجود ندارد!( و استدالل آنها را هم در نظر 
داشته باشید. این حرف جان استوارت 
میل را به یاد داشته باشید: »آن کس که 
تنها جانب خودش از موضوع را می داند، 

چیز زیادی نمی دانــد«. زمانی که فکر 
کردید بقدر کافی درباره ی چیزهایی که 
باید می دانستید تحقیق کرده اید، به این 
کار ادامه دهید چون احتماالً هنوز کارتان 

تمام نشده است.

3- در برابر »ترس ازدست دادن« 
مقاومت کنید

اگر تنها هدفتان از سرمایه گذاری در چیزی 
این است که از قافله عقب نمانید، تنها 
چیزی که در این راه از دست نخواهید 
داد، ازدست دادن همه چیزتان است! ترس 
ازدست دادن )FOMO( راه مطمئنی است 
برای نابودکردن تمام ثروتی که احتماالً 
طی سالیان سال اندوخته اید. این واکنشی 
نسنجیده به چیزی است که ابتدا باید 
درباره اش تحقیق کرد. دادوستد از سر 
شکم، بزودی شما را به شکم درد رهنمون 
خواهد کرد! چیزی که می خرید را بشناسید؛ 
واقعاً بشناسید. رفتن به یک اپلیکیشن 
دادوستد و دیدن اینکه یک ارز در ۲4 ساعت 
گذشته ۳0 درصد یا بیشتر رشد کرده، 
تحقیق محسوب نمی شود. ممکن است 
شما آن بدشانسی باشید که ناچار است یک 
رمزارز را در حال سقوط قیمت بفروشد. 
هر کوینی »پامپر«هایی )کسانی که برای 
افزایش قیمت تالش می کنند( دارد؛ حتی 
بیت کوین. تسلیم فشار همتایان خود نشوید. 
اینجا دبیرستان نیست. برای خودتان فکر 
کنید و موضوع را از نظر ارزندگی آن برای 
سرمایه گذاری ارزیابی کنید. تحقیق کنید 

و سپس دوباره تحقیق کنید.

4- اعتماد نکنید؛ بررسی کنید
درست مثل وال استریت، کنگره ی ایاالت 
متحده یا انجمن وکالی آمریکا، دنیای 
رمزارزها پر از شارالتان است. بیش از حد 
الزم هستند کسانی که وعده می دهند 
پروژه ی آنها همانی است که بیت کوین را 
به زیر خواهد کشید. اما آیا اینطور است؟ 
تنها یک راه برای فهمیدنش وجود دارد: 
تحقیق. حواستان به خریدنتان باشد و در 
عین حال وام گرفتنتان را هم بپایید. برخی 
صرافی های رمزارزها، باالی ۱00 برابر 
»اهرم« ارائه می کنند؛ یعنی شما می توانید 
تا ۹۹ برابر هزینه ی یک سرمایه گذاری را وام 
بگیرید. اگر ارزش یک کوین صعودی شود 
این کار می تواند سود شما را سرشار کند اما 
اگر راه دیگری برود بسرعت محو می شوید.

5- اگر برای واقعی بودن زیادی خوب 
به نظر می رسد، هشیار باشید!

کالهبرداران در این بازار فراوان یافت 
می شوند. در ماه های گذشته برخی اهالی 
توییتر از حضور ایالن ماسک در یک برنامه 
تلویزیونی پربیننده سوءاستفاده کردند 
تا رمزارزهای مختلف به ارزش حدود 
۱00 هزار دالر را بــا گلریزان تقلبی از 
مردم کالهبرداری کنند. جاعالِن حساِب 
توییتری آن برنامه ی تلویزیونی، از قربانیان 
خود خواسته بودند تا مقادیر اندکی رمزارز 
برای تأیید آدرسشان به آنها ارسال کنند 
و اگر این کار را بکنند ده برابرش را پس 
می گیرند! این موقعیت که برای واقعی بودن 
زیادی خوب به نظر می رسد، یک عالمت 

هشدار است.

6- مراقب »خطای واحد« باشید
صرف اینکه یک رمزارز در حدود یک دالر 
دادوستند می شود، به معنی این نیست که 
ارزان تر از بیت کوین است؛ همه ی کوین ها 
برابر خلق نشده اند. واقعیت این است که 
هزاران رمزارز وجود دارد که برخی در 
پی تقلید از بیت کوینند و برخی تالش 
می کنند مسئله ای را حل کنند. سطح 
پشتیبانی توسعه دهندگان و غیرمتمرکز 

بودن همه ی آنها با هم متفاوت است.

اگر می خواهید مالباخته نشوید بخوانید

10 نکته مهم برای ورود به بازار رمزارزها 

حوادث

  نحوه به اجرا گذاشتن سفته
 به چه صورت است ؟

به موجب ماده ۳0۸ قانون تجارت، سفته عالوه بر امضا یا مهر، باید 
دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 

مبلغی که باید تادیه شــود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ 
پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳0۸ قانون 
تجارت، سفته عالوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد وعالوه بر 
این طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با 

تمام حروف ضروری است.
نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، عالوه براین ها، 
نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته 
نیز ضروری است.هنگامی  که سفته در تاریخ سررسید معین شده، 
وصول نشود، دارنده سفته می تواند برعلیه صادرکننده آن، اقدام 
قانونی انجام  دهد یا به عبارت بهتر درخواست واخواست سفته دهد.

واخواست سفته چیست؟
اگر متعهد سفته در موعد سررسید ازپرداخت مبلغ مندرج در آن 
خودداری کند، دارنده ســفته مکلف است به موجب نوشته ای که 
واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته می شود، ظرف مدت ۱0 روز از 

تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعالم کند.
دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم 
و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت 
از تاریخ واخواست، ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در 
ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از 

ایران صادر کرده اند، می تواند اقامه دعوی کند.
در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود عمل نکند، حق اقامه 
دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات 

اسناد تجاری بهره مند نمی شود.

اجرا گذاشتن سفته
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می توان اقدام کرد:

۱. از طریق اجرای اسناد رســمی: در صورتی که دارنده به وظایف 
قانونی خود عمل کرده باشد، می تواند علیه صادرکننده، پشت نویس 
و ضامن، به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و توقیف 

اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرا گذاشتن سفته 
باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه 
یک یا تمام مسووالن سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی 
که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم 
تحصیل نشود، می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت  های 

مالی، بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.

یادداشت

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

آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر 
و قابل کنترل هستندکه طرح و شناسایی 
عملی آن ها مستلزم وجود برنامه های مناسب 
و تعامل صحیح بین سازمان های متعدد 
و وجود فضای اجتماعی مناسب است. در 
این میان نقش رسانه به عنوان نهادی که 
باعث باال رفتن آگاهی و سالمت روان می 

شود حایز اهمیت است.
آسیب های اجتماعی در جامعه، ناشی 
از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی 
هستند که در مسیر تحوالت اجتماعی 
بر سر راه توسعه جامعه قرار می گیرند و 
مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزش ها 

و کمال مطلوب می شوند . آن چیزی که 
درخصوص آسیب های اجتماعی مانند 
طالق، بیکاری، خودکشی، فرار از منزل، 
اعتیاد و مواردی از این قبیل نمی شود 
نادیده گرفت این مساله است که هر کدام 
از این آسیب ها می تواند خود علتی برای 
به وجود آمدن آسیبی دیگر شود به طور 
مثال اقدام به خودکشی در خانواده ممکن 
است باعث از هم پاشیده شدن خانواده و 

طالق شود و از طرفی نیز خود طالق ممکن 
است دلیلی بر خودکشی اعضای خانواده 
باشد. به طور کلی می توان گفت حکایت 
آسیب های اجتماعی حکایت یک معادله 
دو طرفه است یعنی هر آسیبی هم علت 
است و هم معلول و پیامد آسیبی دیگر را 
فراهم می سازد. در این میان نقش رسانه 
به عنوان نهادی که باعث باال رفتن آگاهی و 
سالمت روان می شود حایز اهمیت است.

 سالمت جامعه ارتباط عمیقی با رشد و توسعه 
جامعه دارد. بی تردید رسانه ها مهم ترین 
منبع اطالعات بهداشتی برای اغلب مردم 
هستند .هدف از آموزش سالمت ارتقای 
سواد بهداشتی، اتخاذ رفتار های سالم و 
گسترش فرهنگ سالمت در جامعه است. 

مریممتصدیمریممتصدی

چگونگی انعکاس اخبار آسیب های اجتماعی 

اخبار ممنوعه
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 آغاز عملیات شرکت خدمات ارزی 
و صرافی ملل )سهامی خاص( 

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل آیین افتتاحیه شرکت 
خدمات ارزی و صرافی ملل )سهامی خاص (در روز سه شنبه اول تیرماه 
۱400 و در روز میالد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی 
الرضا علیه السالم با حضور مدیرعامل موسسه حضرت حجت االسالم 
و المسلمین جوادی، قائم مقام، اعضای هیئت مدیره موسسه، اعضای 
هیئت مدیره صرافی، معاونین ،میهمانان ومدعوین در محل صرافی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و مطابق با دستورالعمل های وزارت  

بهداشت برگزار گردید.
 در این مراسم مدیرعامل شرکت صرافی و خدمات ارزی ملل جناب 
آقای سلیمانی اظهار داشتند: تقارن آغاز عملیات صرافی با میالد امام 
رضا)ع(  را به فال نیک می گیریم و امیدواریم این حسن اتفاق موجب 
خیر و برکت برای فعالیت شرکت در انجام امور گردد. شرکت صرافی 
و خدمات ارزی ملل در حال حاضر به تمامی سامانه های ارزی متصل 
بوده و آماده ارایه انواع خدمات ارزی به هموطنان گرانقدر خواهد بود.

در ادامه این  مراسم مدیرعامل  موسسه اعتباری ملل با تمجید از حضور 
غرور آفرین مردم کشورمان در انتخابات ،به رییس جمهور منتخب 
مردم حضرت حجت االسالم و المسلمین رییسی که توفیق خدمت 
به مردم و کشور را کسب نمودند تبریک گفت و برای ایشان آرزوی 
موفقیت کرد و اظهار داشت امروز بر همه ماوظیفه است که از دولت 
آینده حمایت کنیم تا ضمن موفقیت در عرصه های داخلی و خارجی 
بتوانند موجبات رشد و اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
را که حاصل خون شهداست فراهم آورند  وی اظهار افزود بدون شک 
رشد و اعتالی موسسه را مدیون خداوند متعال ، ائمه اطهار و باالخص 
حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم می دانیم و معتقدیم این امام 
همام در همه امور همواره در کنار ما  و راهنمای ما درطی مسیر بوده 
است. موسسه اعتباری ملل برای کامل نمودن سبد خدمات خود و تکریم 
مشتریان و مراجعین ارجمند با پیگیری ها بسیار موفق به دریافت مجوز 
فعالیت شرکت خدمات ارزی و صرافی ملل گردیده است که جا دارد 
از مسوولین بانک مرکزی که در این گام همراه ما بودند تقدیر و تشکر 
نمایم و امیدوارم مجموعه خدمات موسسه بتواند منجر به کسب رضایت 
هموطنان ارجمند گردد. در ادامه با حضور میهمانان و مدعوین محترم 
در محل صرافی افتتاحیه رسمی صرافی انجام و به صورت نمادین خرید 

ارز نیز صورت پذیرفت.
     بر اساس این گزارش خدمات قابل ارائه شرکت صرافی ملل بدین 

شرح می باشد:
- خرید و فروش اسعار مختلف با نرخ مصوب بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران به صورت اسکناس و سکه
-  خرید ارز حاصل از صادرات به صورت حواله ارزی، با توجه به عرضه 
ارز های مختلف در سامانه نیما مانند درهم امارات، یوان چین، روپیه 

هند، یورو اروپا، لیر ترکیه و... 
- فروش حواله از محل خرید ارزهای حاصل از صادرات، به منظور تامین 
به موقع نیازهای وارداتی کشور در سامانه نیما و ارسال آن به اقصی نقاط 

دنیا اعم از ترکیه، امارات، چین، اتحادیه اروپا و...
-  خرید و فروش ارز های مختلف به صورت اسکناس یا انواع سکه با 

سایر صرافی های بانکی یا غیر بانکی
- خرید حواله های ارزی از صرافی های بانکی و غیربانکی و امور بین 
الملل بانک ها )شایان ذکر است فروش ارز صرفاً در سامانه نیما امکان 

پذیر می باشد(
- انجام تبدیالت ارزی

بانک  یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
روند این بازار تا پایان سال صعودی خواهد 
بود، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: شاید 
جناح رقیب نمی خواست پول را وارد بازار 
کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی 

زده شود.
مرتضی دلخوش ، با تاکید بر اینکه وضعیت 
بازار سرمایه مشخص شده است، اظهار کرد: 
پیش از انتخابات سرمایه گذاران عمده این 
ابهام را داشتند که وارد بورس شوند یا خیر. 
شاید جناح رقیب نمی خواست پول را وارد 
بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی 
زده شود. بنابراین ممکن است این کش و 
قوس ها تا تعویض دولت ادامه داشته باشد 

و بعد از آن استارت رشد زده شود.
وی ادامه داد: بعد از تغییر دولت، می توان برای 
بازار سرمایه تا پایان سال روند رو به رشدی 
را پیش بینی کرد. قیمت های بازار سرمایه 
در کف قرار دارد، درحالی که طی یک سال 
گذشته قیمت های جهانی رشد داشتند 

و باید قیمت سهم ها افزایش پیدا میکرد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
باید از روند غیرمنطقی نزول یا صعود بازار 
سرمایه جلوگیری شود، گفت: اینکه برخی 

از رشد خوششان نمی آید غیرمنطقی است. 
همانطور که باید جلوی حباب باید گرفته شود، 
از روند منفی غیرمنطقی نیز باید جلوگیری 
شود. اگر نماد برای رشد ۲0 درصدی باید 
توضیح دهد باید برای رنج منفی هم باید 

توضیح دهد و بسته شود.
دلخوش با اشاره به رفتار حقوقی ها در بازار 
سرمایه اظهار کرد: زمانی که سهم بعد از 
مدت ها صف خرید می شود، حقوقی ها 
شروع به عرضه قابل توجهی می کنند. برخی 
می گویند این کار برای تامین منفی است 

اما باید به اندازه بفروشند که تعادل سهم 
بهم بخورد. حقوقی نباید به قدری عرضه 
کند که صف خرید، صف فروش شود. در 
این شرایط ناظر باید ورود کند،  زیرا سهام 
دار خرد که اطالعات کافی ندارد سهم را با 
قیمت باال می خرد و سهم همان  روز تبدیل 
به منفی می شود و در نهایت اعتماد سهام 

دار به بازار از دست می رود.

چند پیشنهاد به دولت آینده
وی در ادامه با تاکید بر اینکه  دولت آینده 

نباید برای تامین کسری بودجه به بازار نگاه 
کند، توضیح داد: زیرا دولت نمی خواهد سهم 
خود را قیمت پایین بفروشد و بازار را شارژ 
کرده و باعث رشد غیرمنطقی آن می شود. 
البته بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ جلوی 
تورم وحشتناک را گرفت و باعث شد اتفاقی 
که برای ونزوئال افتاد برای کشور ما نیفتد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به دولت 
آینده پیشنهاد می کنم قوانین بازار را به مرو 
تغییر دهد،  نه اینکه هر هفته یک قانون جدید 
تصویب شود. همچنین دامنه نوسان برداشته 
شود اما به جای آن نظارت ناطر بیشتر شود. 
باید آزادسازی قیمت ها صورت بگیرد، 
FATF در کشور تصویب و برجام دوباره 
امضا شود. این اتفاقات باعث می شود وارد 
جامعه جهانی شده و شرکت های خارجی 
را کم کم برای سرمایه گذاری بپذیریم. در 
این شرایط به راحتی نمی توانند ما را تحریم 
کنند.دلخوش تاکید کرد: سیاست باید در 
جهت رفاه مردم باشد. از اجرای حرکت 
نمایشی خودداری کنند. سرمایه گذار مثل 
آهو است با کوچک ترین حرکت پا به فرار 
می گذارد. بنابراین امنیت اقتصادی نشان 

از آرامش سیاسی دارد.

پیش بینی بورس در دولت جدید

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی اظهار داشت: از ابتدای سال تا 
کنون افزایش قیمتی نداشتیم و این 
روند فعال ادامه دارد. علت عدم افزایش 
قیمت نیز رکود است، زمانی افزایش 
قیمت رخ می دهد که برای خرید یک 
کاال تقاضا وجود داشته باشد. نبود تقاضا 
به حدی است که در کارخانه ها و انبار 
بنکداران انباشت کاال وجود دارد، در 
این شرایط افزایش قیمت معنا ندارد.

محمد حسین اسالمیان در مورد وضعیت 
بازار لوازم خانگی اظهار کرد: بازار لوازم 
خانگی هیچ تغییر خاصی نکرده و هنوز 
در رکود است. علت اصلی این رکود نیز 
کاهش شدید تقاضا بوده که حاصل 
کاهش قدرت خرید مــردم و گرانی 

کاالها است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد واکنش 
بازار به انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
مردم باید پیامدهای انتخابات را ببینند، 
اینکه سیاست های کلی به چه صورتی 
خواهد بود و چه اتفاقی خواهد افتاد و 

تاثیر آن بر قیمت ارز به چه شکلی خواهد 
بود. اینکه مصرف کنندگان این موارد 
را حس کنند زمان می برد، اقدامات 
دولت جدید اگر در راستای حمایت از 
تولید باشد حتی در طی ۵ یا ۶ ماه هم 

می تواند تاثیر خود بر بازار را بگذارد.
اسالمیان همچنین با اشاره به وضعیت 
قیمت  لوازم خانگی تصریح کرد: از ابتدای 
سال تا کنون افزایش قیمتی نداشتیم 
و این روند فعال ادامه دارد. علت عدم 
افزایش قیمت نیز رکود است، زمانی 
افزایش قیمت رخ می دهد که برای خرید 
یک کاال تقاضا وجود داشته باشد. نبود 
تقاضا به حدی است که در کارخانه ها و 
انبار بنکداران انباشت کاال وجود دارد، 
در این شرایط افزایش قیمت معنا ندارد.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه های 
تولید پیش بینی می شد زمانی که انبار 

کارخانه ها از کاالهای قبلی خالی شود، 
افزایش قیمت رخ دهد. اما در سطح 
کارخانه، بنکداری و بازار کاال به میزان 
زیاد وجود دارد اما تقاضایی وجود ندارد. 
بنابراین در این شرایط تولیدکننده اقدام 
به تولید محصول جدید نمی کند، البته 
تولید کاهش پیدا نکرده اما اگر کمبود 
تقاضا ادامه پیدا کند دیگر تولید توجیهی 
ندارد. بقای تولیدکننده زمانی است که 
کاالی او از کارخانه خارج و به دست 
مصرف کننده نهایی برسد اگر چنین 
اتفاقی رخ ندهد دیگر تولید معنا ندارد.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی خاطرنشان ساخت: می توان گفت 
نزدیک به نه ماه است که تقاضایی برای 
لوازم خانگی وجود ندارد. با وجود اینکه 
سال گذشته شیوع کرونا را داشتیم اما 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 

نزدیک به ۵0 درصــد کاهش تقاضا 
داشته ایم علت آن نیز سیر صعودی 
نرخ ارز بود، این سیر صعودی باعث شد 
که آن زمان حتی کسانی که در آینده 
نیاز به کاال داشتند اقدام به خرید کاال 
کنند. ولی امروز با توجه به ثابت بودن 
نرخ ارز کسی نیاز به این نمی بیند که 

از قبل کاالی خود را بخرد.
وی در ادامه بیان کرد: اگر همه فاکتورها 
مطلوب و مثبت باشد قیمت ها در همین 
ســطح باقی می ماند و نهایتا افزایش 
قیمتی نخواهیم داشت. زمانی که یک 
دولت جدید روی کار می آید قطع به 
یقین تالش و پشتکار بیشتری نسبت 
به دولت های قبل دارد، بنابراین من 
خوشبین هستم که وضعیت بهتر شود.

سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به 
پایان رسید و در روز اعالم نتایج بازارهای 
طال، سکه و ارز کاهش قیمت را تجربه 
کردند و بورس نیز در دو روز گذشته 

سبزپوش بود.
پیمان مولوی کارشناس بازار ارز نوشت: 
دالیل زیادی در مورد نوسانات قیمتی در 
بازار وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها 
مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و انتخاب حجت االسالم رییسی به عنوان 
رییس جمهور منتخب و از سرگیری دوباره 

مذاکرات وین است. در نگاه اول به نظر 
می رسد انتخابات ریاست جمهوری عامل 
اصلی روند تغییر بازار بوده اما بررسی های 
بیشتر نشان می دهد عالوه بر این مورد، 
آغاز مجدد مذاکرات برجامی تاثیر زیادی 

بر بازار داشته است.  
البته خیلی زود است بخواهیم تاثیر انتخابات 
را بر بازارهای مالی و ارزی بررسی کنیم، 
ولی به شکلی می توان گفت در سراسر 
جهان، انتخابات ریاست جمهوری یک 

ریسک سیاسی است.

 مجتبی محمودی مدیر خانه مطبوعات 
و رسانه های خراسان رضوی افزود: طی 
مذاکره با محمدرضا مروجی، رییس هیات 
مدیره و قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری 
ملل از تابستان امسال همه ماهه دو نفر از 
اصحاب رسانه عضو خانه مطبوعات استان 
برای دریافت وام قرض الحسنه ۲0 ماهه 
بنا به درخواست خودشان و به قید قرعه، 

معرفی می شوند.
وی افزود: موسسه اعتباری ملل پیش 

از این نیز در سال های گذشته تعامل 
مناسبی با رسانه ها داشت و از جمله حامیان 
 مراسم جشن روز خبرنگار در استان بود.

شایان ذکر است در یکسال اخیر و در 
پی هماهنگی های قبلی خانه مطبوعات 
استان و با عنایت معتمدیان استاندار 
خراسان رضوی تعدادی دیگر از اصحاب 
رسانه برای دریافت تسهیالت به صندوق 
کارآفرینی امید و بانک ملی استان معرفی 

شده بودند.

لوازم خانگی هرروز گرانتر می شود

انبارها پرازکاال قیمتها رو به باال 

عوامل کاهش نرخ ارز  وام ۱۰ میلیون تومانی موسسه اعتباری ملل
برای خبرنگاران
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