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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 10  تیر 1400     شماره 878

محمدباقر عطاریانی -  جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب 
اسالمی )همنا( اخیرا در کشورشکل گرفته است. اما اینکه این 
تشکیالت و جبهه چیست؟ در چه حوزه هایی فعالیت می کند؟ 

اهداف و برنامه های آن چیست و اصوال به کجا وابسته است؟
  اینها سواالتی است که برای دستیابی به پاسخ آن به سراغ 

حجت االسالم و المسلمین محمد تقی مهرورز رفتیم.
وی امروز به عنوان یک فعال اجتماعی و فرهنگی مشغول خدمت 
است و البته در جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب اسالمی 

با عنوان مسوول امور استانهای این جبهه فعالیت می کند.
 حجت االسالم و المسلمین مهرورز در این گفتگو ضمن تشریح 
ویژگی ها و اهداف جبهه همنا گفت: در راستای فرمایشات رهبر 
معظم انقالب و دست یابی به اهداف گام دوم انقالب با جمعی از 
دوستان تصمیم گرفتیم تا کار زمین افتاده و واجب مهمی را که 
از آن غفلت شده به ثمر برسانیم. این کار مهم همواره پرورش 
مدیران است که باید در کشور ما قوت بگیرد. امروزه باید اذعان 
کنیم که نسل قدیم ما در حوزه مدیریت از قدرت باال و توان و 
انرژی و نشاط الزم برخوردار نیست بنابراین در کنار مدیران و 
پیشکسوتان باتجربه باید از جوانان ریشه دار و انقالبی استفاده 
کرد. باید بپذیریم که عرصه کار برای جوانان فراهم نشده ضمن 
اینکه شکاف بین این قشر نیز ترمیم نشده و ادامه این روند و 
گسست آن، نسلی را به وجود می آورد که ادامه کار و خدمت 

را برای همه مشکل ساز خواهد کرد.

 مخاطب ما جوانان متعهد انقالب است
 حجت االسالم و المسلمین مهرورز در ادامه گفت: جبهه همنا 
یک مجموعه ثبت شده می باشد و البته در کل کشور مخاطب 
ما جوانان متعهد انقالبی خواهد بود. این جبهه در سال گذشته 
و با رویکرد فرهنگی و اجتماعی مدیرپروری شکل گرفته و لذا 
در انتخابات سال ۱۴۰۰ خیلی زیاد مانور ندادیم. شعار ما کار 

طوالنی  مدت برای چند دهه آینده است.
 مخاطبان ما در این جبهه متولدین دهه ۶۰ به باال می باشد 
افرادی که حداقل ۴۰ سال در کنار هم باشند. رویکرد این جبهه، 
پرورش مدیران و کادر سازی است. در تمام شهرهای کشور، 

مخاطب جوان وجود دارد.

 چارت سازمانی
 وی در ادامه با اشاره به اینکه در شورای مرکزی این جبهه و در 
هر شهری ۱۵ نفر انتخاب شده اند ،گفت: در این شورا ترکیبی 
از پیشکسوت ها و جوانان وجود دارد. جوانانی که دارای انگیزه 
و شور جوانی هستند و پیشکسوت هایی که دارای تجربه 
می باشند. در هر استانی شورا متشکل از یک روحانی، یک 

خانم و سایر نیروها خواهد بود.
 شورای مرکزی استان کار اصلی را به عهده دارد و افراد آن 
جوانان زیر ۴۰ سال هستند به واقع افرادی که از توان مدیریتی 
برخوردارند گزینش می شوند و باید افرادی مستقل باشند. ما 
اگر به سهم خودمان بتوانیم ۵۰ هزار جوان را در کشور در رده 

مدیران قرار دهیم، ثمرات زیادی به دنبال خواهد داشت.

 شرایط عضویت
 وی در مورد نحوه پذیرش و شــرایط الزم برای عضویت در 
جبهه همنا گفت: سن افراد باید کمتر از ۴۰ سال باشد و البته 
از خصوصیات مدیریتی برخوردار باشند. در همنا نباید به جایی 

وصل باشند و تاکنون چند هزار جوان در کشور به صورت 
شناسنامه دار عضو همنا شده اند. در تمامی استان های کشور، 
شورای مرکزی همنا شکل گرفته است و در جریان انتخابات 
شورای اسالمی شهر و روستا، دیدیم که در ۵۰ شهر و روستا 

جوانان ما به این شوراها ورود پیدا کرده اند.

 رویکردهای مهم همنا
 حجت االسالم و المسلمین  مهرورز درباره رویکردهای مهم 
همنا گفت: کار اصلی همنا به دو رویکرد اجتماعی و فرهنگی 
متکی است. یک جوان و مدیران آینده ما باید در همه عرصه ها 
مورد آزمون قرار گیرد البته در این حوزه ها به موضوع امور خیر 

و محرومان و آسیب های اجتماعی توجه ویژه شده است.
 همنا در مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی دارای برنامه های 
مختلف است و البته در سیاســت به ویژه در انتخابات نیز 

حضوری فعال دارد.
 اما مهم ترین بحث ما توجه به آموزش ها است چرا که جوانان 
ما به عنوان یک مدیر باید با آموزشهای عقیدتی و اخالقی به 
مرحله ای برسد که در صورت کسب پست و مقام با وسوسه 

مالی و اخالقی روبرو نشود و به لغزش دچار نشود.
 همنا با حمایت و پشتیبانی الزم و نظارت بر این قشر سعی 

می کند گام به گام حرکت کند.
 ما برای تشکیل همنا در تهران بیش از ۳۰۰ جلسه دیدار و 
نشست با بزرگان و شخصیت های فرهنگی اجتماعی کشور 
برگزار کردیم و از رهنمودهای آنان استفاده کردیم. این عزیزان 
امروز هر یک پشتیبانی ما هستند و کمک حال ما می باشند و 

به واقع منبع تغذیه مدیران آینده کشور محسوب می شوند.

 ضمانت همنا
 وی با اشاره به اینکه ما در مباحث مختلف سعی می کنیم زمینه 
رشد این جوانان را فراهم کنیم، گفت: این قشر از جوانان همواره 
مبلغ و مدافع کار هستند و می توانند کمک حال سایر جوانان 
کشور باشند. جوانانی که تالش می کنند در آینده پست های 
مدیریتی را عهده دار باشند باید حمایت شوند. در هر شهری 
۷۵ اداره و نهاد و سازمان وجود دارد و جوانان نباید دغدغه کار 
داشته باشند. همنا در کنار دانشگاه قرار دارد و همه باید به گونه ای 

عمل کنیم که راه نفوذ دشمن گرفته شود.

 همنا، ابزار و سکوی پرش جوانان مومن انقالبی
 حجت االسالم و المسلمین مهرورز در ادامه با اشاره به اینکه 
همنا حاصل کار دو دهه فعالیت و تجربه جوانان است،گفت: 
همنا ابزاری کسی نیست. همنا سکوی پرش کسی نخواهد 
بود و همنا به صورت مقطعی و فصلی کار نخواهد کرد. همنا به 
دنبال یک کار ماندگار است تا همگان از آن بهره ببرند تا برای 
آینده کشور ثمر داشته باشد. شور و نشاط جوانی در کنار تجربه 

پیشکسوتان رمز موفقیت همنا خواهد بود.
 شایان ذکر است دبیرکل جبهه همنا دکتر مرتضی کالیی، رییس 
شورای سیاست گذاری همنا در استان خراسان رضوی دکتر 
علی خسروشاهی رییس  شورای سیاستگذاری همنا در خراسان 
رضوی نیز وحید رهبر دبیر شورای مرکزی استان می باشد. 
پشتوانه ها و حامیان جبهه همنا در حوزه نیروی انسانی دکتر 
قالیباف ، در امور اجتماعی و خیریه سردار صفوی و در حوزه 

بانوان نیز خانم آباد می باشند.

مسوولاموراستانهایجبهههمبستگیملینیروهایانقالباسالمیتاکیدکرد

 همنا، سکوی پرش جوانان مومن انقالبی
سرمقاله

برجستهترینالگویمدیریتی
درمواجههباکرونا

مقام معظم رهبری در جریان بحــران کرونا، الگوی خاصی از 
مدیریت را در پیش گرفتند که این الگو از شبکه ای از عناصر 
تشکیل می شد. نشانه های نمادین همه این عناصر، در اقدام 
ایشان در تزریق واکسن ایرانی قابل ردیابی است. مهم ترین و 
برجسته  ترین عنصر الگوی مدیریتی رهبر انقالب در مواجهه با 
بحران کرونا، عقالنیت، تخصص گرایی و تکیه بر نظر کارشناسی 

دانشمندان علوم تجربی بود.
در همان اوایل شیوع ویروس کرونا، شاهد بودیم برخی از جریانات 
در داخل مجموعه حوزوی و دینی، مواضعی را اتخاذ می کردند که 
زمینه ساز اوج گیری بحث هایی پیرامون دوگانه »دین/ دانش« 
شد. این در حالی است که در رفتارهای رهبر معظم انقالب، نه تنها 
هیچ نشانه ای از دوگانه دین و دانش نمی بینیم، بلکه دین را پشتوانه 
دانش و دانش را همیار دین می بینیم و این نکته بسیار حائز اهمیتی 
است.همه شاهد بودیم که وقتی حرم ها و زیارتگاه ها بنا بر نظر 
کارشناسان تعطیل شد، عده ای چگونه به این تصمیم اعتراض 
کردند و چه رفتارهایی را از خود نشان دادند. در چنین فضایی که 
عده ای بر اجرای کما فی السابق مناسک مذهبی و مراسمات دینی 
پافشاری می کردند و نظرات دانشمندان علوم تجربی را به سخره 
و استهزا می گرفتند، رهبر انقالب در برابر این جریان ایستادند و 
اجازه ندادند سبک زندگی دینی در برابر عقالنیت تجربی قرار 
بگیرد و الگوی تمام عیاری از پیوستگی زندگی دینی و زندگی 

علمی و عقالنی را ارایه دادند. 
دومین عنصر مهم در الگوی رهبری حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای خودباوری، اتکا به متخصصان داخلی و احیای اعتماد 
 به  نفس و غرور ملی بود. اگر تصاویر تزریق واکسن به رهبر معظم 
انقالب را با دقت نگاه کنیم، می بینیم زبان بدن ایشان، گویای 
غرور ملی است. دست های مشت کرده و حالت دست، بخوبی 
نمادهایی از غرور، غیرت و اعتماد  به  نفس را به نمایش می گذارد.

سومین عنصر در الگوی مواجهه رهبر معظم انقالب با بحران 
کرونا که در همین موضوع تزریق واکسن بخوبی خود را نشان 
داد، مساله اقتدا به اولیای دین در همترازی با مردم بود. در حالیکه 
بسیاری از رهبران دنیا در همان ابتدای تولید واکسن از سوی 
برخی کشورها، با اینکه هنوز مردم خودشان دسترسی به واکسن 
نداشتند، برای خود و حلقه اطرافیان خود به هر نحوی که شده 

واکسن تهیه کردند. 
چهارمین عنصر، مساله عملگرایی است. همه شاهد بودیم رهبر 
معظم انقالب، پیشگام لغو سفرهای ساالنه شان، محدود کردن 
برگزاری مراسمات دینی شان، استفاده از ماسک و عمل به سایر 
پروتکل ها بودند. این عملگرایی، از شاخصه های مهمی بود که 

همه مسؤوالن جامعه باید الگوی کار خود قرار دهند.
پنجمین عنصر در الگوی مواجهه رهبر انقالب با بحران کرونا، 
نگاه فرصت یاب است. ایشان سعی کردند این تهدید را که همه 
جهان را با تکانه های شدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه 
کرد، تبدیل به فرصت کنند. از همان ابتدا با دعوت مردم به کمک 
مومنانه و همدالنه، همبستگی اجتماعی را تقویت کرده و تصویری 

از پیوندهای قوی انسانی در ایران را به نمایش گذاشتند. 
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روزینودراقتصادایران

کارشناسان اقتصادی از همه طیف های سیاسی بر این نکته 
اتفاق نظر دارند که در چند دهه اخیر شرایط اقتصادی کشور 
همواره دشوارتر شده و تنها اختالف در میزان آن است. اما در 
دهه اخیر سیاست های غلط، مدیریت ناکارآمد، تحریم های 
بین المللی و البته شیوع بیماری کووید، کار را به وخامت 
کشانده به طوری که ادامه این روند و تعلل بیشتر جایز نیست 
و باید هر چه زودتر دست به کار شد. توجه داشته باشیم که 
در حال حاضر تولید سرانه کشور نسبت به چهار دهه قبل 

به یک سوم کاهش یافته است!
واقعیت این است که بجز ناتوانی مدیریتی، اقتصاد کشور از 
مشکالت ساختاری رنج می برد که بدون پرداختن به آن 
نمی توان انتظار تحولی مثبت در این زمینه داشت. یکی 
از معضالت اساسی آن است که استقالل کشور در تعارض 
با نظام بین المللی تعریف شده است. راهبرد دیگری که 
همواره بر ُگرده اقتصاد کشور سوار بوده این است که عدالت 
به صورت مصرف ارزان دولتی تعریف شده است. از جمله 
اینکه همواره دو یا چند نرخ ارز به صورت مصلحتی توسط 
دولت تعیین شده و یا نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم 
قرار دارد. مثال بارز دیگر حامل های انرژیست که هر سال 
نرخ افزایش قیمت آن به مراتب کمتر از تورم بوده و بدین 
ترتیب در واقع ارزان و ارزان تر می شــود و ضمن ایجاد 
شرایط الزم برای رانت خواری، کشور را به رتبه اول جهان 
در پرداخت یارانه انرژی رسانده است.چالش های بزرگ 
اقتصاد ایران در چنین فضایی ایجاد شده و رشد یافته اند. 
نتیجه چنین راهبردهایی در طول چند دهه بدون توجه 
به عواقب اقتصادی آن، به عبارت دیگر سوار شدن سیاست 
بر ُگرده اقتصاد، کار را به جایی رسانده که با اعمال فشارهای 
خارجی و به هدر دادن منابع از طریق پایین نگاه داشتن 
مصنوعی قیمت برخی کاالها و خدمات دولتی، اقتصاد 
ایران از تعادل خارج شده است. عدم تعادل مالی که بودجه 
سالیانه را با ۵۰درصد کسری مواجه نموده و ناترازی زیست 
محیطی که کشور را با ابرچالش هایی در بخش آب، محیط 
زیست و انرژی مواجه نموده است. در این وانفسا شاهد آنیم 
که دولت با جدیت تمام بر اقتصاد کشور خیمه زده و جایی 
برای نفس کشیدن بخش خصوصی واقعی باقی نگذاشته 
است. البته آنجا هم که دولت پای خود را از اقتصاد ملی پس 
کشیده در توافقی نامیمون جای خود را به انواع و اقسام 
شرکت ها، نهادها و موسسات حاکمیتی و شبه دولتی داده 
که هزینه های آن از جیب عوام پرداخت شده و عواید آن به 

جیب خواص می رود. 
یکی از گزینه ها آن است که استراتژی را تغییر دهیم که 
البته بیشتر به دیدن خواب پنبه دانه  می ماند! اما چنانچه 
اراده سیاسی بر آن باشد که اصالحات اساسی انجام گیرد، 
نظام حکمرانی باید تصمیم قاطع بگیرد که همزیستی 
مسالمت آمیز با جهان پیشه کند و خیرات دولتی را کنار 
نهد. دولت باید اجازه دهد اقتصاد با ساز و کارها و قوانین 
خود پیش برود. در غیر این صورت نتیجه مشخص و تداوم 
رکود اقتصادی بوده و دعوا تنها بر سر سرعت حرکت به 
سوی فقر و فالکت خواهد بود. گزینه دیگر آن است که با 
حفظ استراتژی کلی به اصالحات اقتصادی پرداخته شود. 
به عبارت دیگر بدون تن دادن به اصالحات ساختاری به 
استفاده از ابزارهای سخت افزاری، نرم افزاری و مدیریتی 

نوین روی آورده و به اصالح امور پرداخته شود.
اما بیم آن می رود که دولت جدید نیز در مواجهه با ابرچالش های 
اقتصادی کشور مصلحت اندیشی پیشه کند و در هیچ یک از 
این دو مسیر گام ننهد. در این صورت ملت باید منتظر معجزه 
باشد تا تحریم ها برداشته شده و دولت درآمد ناشی از فروش 
نفت را مطابق معمول به اقتصاد تزریق کرده و رفاه مصنوعی 
و موقتی بخرد و بدین ترتیب در سراشیبی سقوط اقتصادی 
ادامه مسیر خواهیم داد. در میان انبوه سیاستمداران که در 
این چند دهه سکان اقتصاد و سیاست کشور را در دست 

داشته اند نبوده است.

دکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریفدکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریف
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رییس بخش عفونی بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد با بیان اینکه گونه هندی ویروس کرونا 
موسوم به دلتا در مشهد درحال انتشار است، 
گفت: سرعت انتشار این ویروس بسیار 
باالست و بسیار سریع  فرد را بدحال می کند.

سازمان جهانی بهداشت اخیرا گونه جدید 
ویروس کرونا موسوم به »دلتا« را مسری ترین 
گونه جهش یافته این ویروس معرفی کرده 
و از مردم خواسته که حتی در صورت تزریق 
واکسن نیز از ماسک استفاده کنند. در همین 
راستا درخصوص این گونه جدید ویروس 
کرونا با رزیتا خداشاهی، عضو هیأت علمی 
گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 
رییس بخش عفونی بیمارستان امام رضا)ع( 

مشهد گفت وگو کرده ایم.
رزیتا خداشاهی در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص گونه جهش یافته کرونا موسوم به 
دلتا، اظهار کرد: گونه دلتا همان نوع هندی 
کرونا است که در ماه اخیر در هند گزارش 
شد. این نوع ویروس مرگ و میر، سرایت و 

انتقال بسیار باالیی دارد.
وی افزود: معموال انتظار می رود در هر جای 
دنیا، وقتی ویروسی جهش پیدا کند به سراسر 
جهان منتشر شود. افراد روزانه به کشورهای 
مختلفی سفر می کنند. نوع هندی کرونا که 
موسوم به دلتاست، به کشورهای روسیه و 
انگلیس انتشار پیدا کرد. گونه پیدا شده در 
این کشورها بررسی شد و آنها متوجه شدند 

که این ویروس همان نوع هندی است.
عضو هیأت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با بیان اینکه  متاسفانه ویروس 
هندی موسوم به دلتا در جنوب کشور ما نیز 
دیده شده است، عنوان کرد: از ماه گذشته 
که کشور ما از نظر شیوع ویروس کرونا 
قرمز اعالم و این نوع ویروس گزارش شد، 
در همان زمان هم انتظار می رفت که این 
ویروس به زودی در کل کشور منتشر شود.

خداشاهی خاطرنشان کرد: متاسفانه این 
ویروس در کل کشور ما منتشر شده و اخیرا 

اطراف تهران نیز قرمز اعالم شده است. 
بسیاری از شهرهای ایران نیز قرمز اعالم 
شدند. گونه غالب کرونا در کشور ما همان 

نوع هندی است.
رییس بخش عفونی بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد با بیان اینکه گونه هندی ویروس کرونا 
موسوم به دلتا در مشهد درحال انتشار است، 
تاکید کرد: سرعت انتشار این ویروس بسیار 
باالست. این نوع ویروس بسیار سریع تر فرد 
را بدحال می کند. عالئم این نوع از ویروس 
کرونا همانند نوع های قبلی خود است. هر 
بیماری که ویروس جهش یافته هندی در او 
باشد می تواند حداقل  ۱۲ نفر را بیمار کند.

خداشاهی با اشــاره به اینکه اگر در یک 
محیط تنها یک نفر دارای ویروس جهش 
یافته کرونای هندی حضور داشته باشد 
می تواند همه افراد حاضر در آن محیط را 
بیمار کند، گفت: این ویروس جهش یافته 
همانند نوع های قبلی خود نیست و سرایت 
بسیار قوی تری دارد. این ویروس جهش یافته 
کرونای هندی موسوم به دلتا حدود یک 
ماهی است که در جنوب کشور ما انتشار 

یافته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ویروس 
جهش یافته کرونای هندی به اطراف تهران 
رسیده است، اظهار کرد: به زودی تهران قرمز 
خواهد شد. وقتی شهرهای اطراف مشهد 
قرمز شود و این ویروس سرایت پیدا کند، 

به تبع مشهد نیز قرمز می شود و  با توجه به 
قدرت سرایت آن، ویروس به سرعت انتشار 

پیدا خواهد کرد.
عضو هیأت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد  خاطرنشان کرد: مردم از کرونا 
خسته شده  و کامال حق دارند. متاسفانه تا 
واکسیناسیون عمومی صورت نگیرد، باید 
همه پروتکل ها رعایت شود. تنها کشورهایی 
می  توانند با آرامش از بحران کرونا عبور کنند 
که واکسیناسیون عمومی آنان انجام شده 
باشد. واکسیناسیون عمومی به این معناست 
که حدود ۷۵ درصد مردم واکسینه شوند.

خداشاهی ادامه داد: من نمی خواهم بگویم 
که واکسن اثر  ۱۰۰ درصد موثر بر عدم ابتال 
به ویروس جهش یافته نوع دلتا دارد اما 
حداقل اگر واکسیناسیون عمومی انجام شود، 
افراد کمتری بستری و بدحال خواهند شد. 
این مسئله بسیار مهم است. واکسیناسیون 
عمومی از این منظر  بسیار بااهمیت است. 
اینطور نیست که اگر کسی واکسن بزند به 
کرونا مبتال نخواهد شد بلکه، اگر مبتال به 
کرونا شود نوع شدید آن که منجر به بدحالی، 
بستری آی سیو و یا مرگ می شود، در وی 
ایجاد نخواهد شد. تا زمانی که در کشور ما 
واکسیناسیون عمومی انجام نشود، متاسفانه 
مردم در معرض خطر هر نوع و گونه ای از 

ویروس کرونا خواهند بود.
عضو هیأت علمی گروه عفونی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد  با اشاره به اینکه مرگ 
و میر این نوع جهش یافته کرونا موسوم به 
دلتا باالست، عنوان کرد: هرچقدر ویروس 
جهش بیشتری پیدا می کند، سبب مرگ 
و میر و سرایت باالتر در نوع های جهش 

یافته آن می شود. 
خداشاهی با بیان اینکه مرگ و میر در 
کرونا به عوامل مختلفی مربوط می شود، 
افزود: یکی از عوامل آن نوع ویروس بوده 
و عوامل دیگری مانند دیر مراجعه کردن 
به مراکز درمانی، سهل انگاری کردن، 
ربط دادن عالئم آن به سرما خوردگی، 
حساسیت فصلی و... نیز در فوت فرد مبتال 
اثرگذار است. متاسفانه افرادی باوجود 
اینکه عالئمی شبیه به سرماخوردگی، 
حساسیت فصلی، سینوزیت و... دارند، در 
جمع ها حضور پیدا کرده و تعداد زیادی 

از مردم را مبتال می کنند.
وی تاکید کرد: در حــال حاضر ما دیگر 
سرماخوردگی، حساسیت فصلی، سینوزیت 
و... نداریم و این را بارها اعالم کرده ایم. با 
توجه به شرایط فعلی و اینکه ما در معرض 
پیک پنجم کرونا قرار گرفته ایم، حداقل 
این است که اگر فرد عالئمی دارد در جمع 
حضور پیدا نکرده و در خانه استراحت کند. 
این نوع و گونه ویروس جهش یافته همان 
نوعی است که در هند گسترش پیدا کرد 
و با شدت بسیار زیادی جان افراد را گرفت.

رییس بخش عفونی بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد در خصوص وضعیت فعلی مشهد، بیان 
کرد: وقتی در کشور یک شهر از نظر شیوع 
قرمز اعالم می شود، افراد نباید هیچ وقت 
احساس امنیت کنند. شاید هنوز مشهد 
قرمز نشده باشد، اما مطمئن باشید که تا 
حدود ۱۰ روز دیگر مشهد نیز قرمز خواهد 
شد. آمار مبتالیان به کرونا در مشهد افزایش 
داشته و همچنین آمار مبتالیان بستری در 
آی  س یو نیز روند نزولی نداشته و افزایش 

پیدا کرده است.

مشهدبهزودیقرمزمیشود

دلتای هندی درکمین مشهد 
دوری،دوستینمیآورد

دوری و دوســتی. این ضرب المثــل را من چنین 
بازخوانی می کنم که برای حراست ازدوستی، باید 
از حسد ، کینه ، قهر و ناخشنودی از موفقیت دیگران 
و خود خواهی »دوری« کرد. این دوری اســت که 
می توان در شمار صفات حمیده و رفتار پسنیده به 
حساب آورد واال در نظام تربیتیی که بر »صله رحم« 
این همه تاکید می شود »دوری«، قطعا یک »ضد 
ارزش« است که باید از آن پرهیز کرد و پرهیز داد. 
این  کالِم همواره حدیث و طراوت بخِش حضرت 

امام رضا)ع( است که می فرمایند:
» ِصْل َرِحَمَک َو لَْو بَِشْربَة ِمْن ماء، َو أَْفَضُل ما تُوَصُل 
ِحُم َکُفّ األَذی َعْنه« پیوند خویشــاوندی را  بِِه الَرّ
برقرارکنید گرچــه با جرعه آبی باشــد و بهترین 
پیوند خویشاوندی، خودداری از آزار خویشاوندان 
است. با این منطق، »دوری و دوستی« معنا ندارد 
بلکه باید به قرابت، رفاقت ها را افزون کرد. رفاقت 
که بیاید، قطعا نامهربانی ها جای خود را به مهر و 
محبت خواهند داد. دست های به خشم، مشت شده 
هم به سالم، باز خواهد شد. لب ها زیبایی لبخند را 

نقش خواهند کرد و
هم نشینی ها، به همدلی ارتقا خواهد یافت و »صله 
دل ها« شــکل خواهد گرفت. چیزی که به عنوان 
نیاِز اولویت داِر امروز جامعه ما هم می توان بر آن 
تاکید کرد. ما نــه فقط در میان اقربا و خویشــان 
که در میان دوســتان و همراهان هم به این خوی 
بهشــتی محتاجیم و کالن تر از این دو، در سطح 
ملی به همدلی و صله دل ها نیاز داریم. وقتی امام 
رضا )ع( »َکْثــَرُة الُْمِحّبیَن« را از مولفه های عیش 
و شادکامی دنیا می دانند، مگر می توان در مزرعه 
آخرت، جز بذر دوستی افشاند؟ آنان که به کشت 
و کار غیر این مشــغولند، هم در همین دنیا قهر و 
کینه درو خواهند کرد و هم با انبانی از کینه راهی 
محشر خواهند شــد و در ابدیِت پیش رو از همین 

سفره، لقمه برخواهند داشت.
 اگر نتایــج دنیایی این رفتار چنیــن تلخ و گزنده 
و نابود کننده است معلوم اســت درقیامت چه به 
بار خواهد آورد. به ســیره رضوی برگردیم، برای 
زیادی دوستان،برنامه بریزیم، صله را هم در رحم 
خونی و هم در رحم معرفتی و انقالبی به پیوستگی 
دایمی و به محبت غنی سازی کنیم. این راهبرد را 
هم عالم آل محمد چنین ریل گذاری فرموده اند؛ 
» تَزاَوُروا تَحابُّوا َو تَصاَفُحوا َو ال تَحاَشــُمو؛ به دیدن 
یکدیگر روید تا یکدیگر را دوســت داشته باشید و 
دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.« 
به دیدار هم برویم و به ویژه مسووالن به دیدار هم 
بروند و دسِت دوستی هم را بفشارند تا از فشاِر افزون 

شده بر گرده مردم کاسته شود.
 رحم را فراتر از خویشاوندان، به اندازه ایران وسیع 
ببینند وبا صله، سالمِت اخالقی و صالبِت مدیریتی 
را امضا بگذارند. ایــن گونه می توان به فردایی امید 
بست که بهتر از امروز خواهد بود و برای بهتر شدن 
فرداهایی که در راهند هم بسترسازی خواهد کرد، 

ان شاءاهلل

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

مجید خروشی- نخستین درخواست 
اصحاب رسانه از رییس جمهوری تفکیک 
صندوق هنر از رسانه است و معتقدم با توجه 
به گستردگی و فعالیت سخت و زیان آور 
اصحاب رسانه باید حساب رسانه از حساب 
هنرمندان تفکیک شود و در این باره با ۱8 
استان  نشست هایی برگزار کردیم تا به 

یک خواسته واحد دست یابیم.
عباس محمدیان مسوول بسیج رسانه 
خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار 
ما با بیان این مطلب گفت: ضمن عرض 
تبریک به مناسبت والدت با سعادت امام 
رضا )ع( و دهه کرامت و تشکر و قدردانی 
از زحمات اصحاب رسانه استان در انعکاس 
رویدادهای خبری  به خصوص انتخابات 
ریاست جمهوری و شورای شهر و همچنین 
نقدها و حمایت ها از شبکه بهداشت و 
درمان در راستای مقابله با شیوع کرونا 

معتقدم همه رسانه ها از جمله رسانه های 
موسسه مطبوعاتی »نخست «به عنوان تاثیر 
گذاترین و انقالبی ترین درجبهه رسانه 
فراتر از استان قادر به درخشش هستند .

وی با اشاره به این که سازمان بسیج رسانه 
یک سازمان متخصص از اقشار ۲۲گانه 
بسیج است که زیر نظر سپاه امام رضا)ع( 
فعالیت می کند، گفت: بسیج رسانه متفاوت 
و فراجناحی عمل می کند و هدفش استفاده 
از همه ظرفیت ها و پتانسیل استان در 
راستای حمایت از اصحاب رسانه واستحکام 
بخشی جبهه بسیج رسانه است بطوریکه 
۳سال متوالی)9۷-98-99( در کشور رتبه 

برتر را نیز کسب کرده است.
وی در باره فعالیت ها و افتخاراتی که بسیج 
رسانه در کشور کسب کرده است یادآور 
شد: برگزاری جشنواره ابوذر به مدت ۵سال 
که توانست ۴سال در سطح کشور رتبه اول 

را نیز کسب کند،راه اندازی ستاد رسانه 
پایش تولید در حوزه صنعت در راستای 
هم سو شدن با سال تولید،پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ،راه اندازی ستاد روایان حاشیه 
شهر در جهت رفع محرومیت زدایی و 
ایجاد پلی بین مسووالن و شهروندان 
حاشیه شهر در راستای انتقال پیامها و رفع 
مشکالت ،توزیع 8مرحله سبد معیشتی در 
میان اصحاب رسانه و همچنین ۴مرحله 
توزیع اقالم تنظیم بازار، معرفی ۴۰۰ نفر 
جهت دریافت وام قرض الحسنه ۵میلیون 
تومانی،حمایت از خبرنگارانی که مبتال به 
ویروس کرونا شدند از قبیل دارو،درمان 
و گندزدایی منازل،تعامل با دستگاه قضا 
و کانون وکال برای حمایت از خبرنگارانی 
که با مشکالت قضایی و حقوقی روبرو 
شدند از جمله خدماتی است که بسیج 
رسانه انجام داده است و همین جا ضروری 

 است عنوان کنم که فرهنگسرای رسانه 
خانه بسیج رسانه می باشد و بسیج رسانه 
مسوول دفتر ندارد و۲۴ ساعت شماره همراه 
من )۰9۱۵۳۳۱۷89۱( آماده پاسخگویی به 
مشکالت امنیت شغلی،اشتغال،ثبت قراداد، 

بیمه و.... اصحاب رسانه است.
محمدیان خاطر نشان کرد: در صدد هستیم 
از سال آینده جشنواره امام رضایی رسانه را 
هم زمان با سالروز والدت باسعادت امام رضا 
علیه اسالم نیز برگزار کنیم ، معتقدم مجاور 
بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( هستیم  
ضروری است از خبرنگاران ،عکاسان و 
گزارشگرانی که در این راستا گام برداشته اند 
به نحو شایسته تقدیر کنیم، البته برگزاری 
جشنواره روز خبرنگار )۱۷مرداد( به قوت 

خود باقی است.

درخواست مسوول بسیج رسانه خراسان رضوی از رییس جمهور منتخب

جدایی حساب اصحاب رسانه ازصندوق هنرمندان
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آیت اهلل سید ابراهیم رییسی به عنوان 
هشتمین رییس جمهور ایران انتخاب 
شد، رییس جمهوری که گفته می شود 
کار سختی در پیش دارد و باید شرایط 
اقتصادی کشور را دچار تحوالت جدی 

و اساسی کند.
اقتصادی چندسال اخیر  مشــکالت 
شرایط را به جایی رسانده که برخی از 
کارشناسان  معتقدند دولت سیزدهم 
خزانه خالی را تحویل گرفته و بدهی های 

زیادی را از دولت قبل برگردن دارد.
همچنین دولت سیزدهم در شرایطی 
پا در رکاب قوه مجریه می گذارد که به 
اذعان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی هم اکنون  نگرانی هایی 
در زمینه تامین کاالی اساسی در کشور 
وجود دارد و رییس جمهور منتخب باید 
به مبحث کاالهای استراتژیک کشور 
پیش از معرفی وزرا به مجلس ورود کند.

البته دلسوزان کشور در این شرایط  تنها 
یک آدرس را به دولت منتخب داده اند و 
آن تشکیل یک تیم هماهنگ و منسجم 
اقتصادی است چراکه ناهماهنگی اقتصادی 
در ادوار گذشته و در دولت های اول و دوم 
حسن روحانی  شرایط را به جایی رساند 
که تورم از مرز ۴۶ درصد هم عبور کرد.

در این بین بسیاری معتقدند تشکیل یک 
کابینه انقالبی در موضوعات اقتصادی می 
تواند گره گشای مشکالت فعلی باشد. 
همچنین بسیاری معتقدند کابینه سیزدهم 
باید از بهترین افراد و نخبگان تشکیل 
شود چراکه به اذعان کارشناسان  فرصت 
آزمون و خطا برای اقتصاد کشور به پایان 
رسیده و باید به فوریت برخی از روندهای 
جاری اقتصادی اصالح و یا تغییر پیدا کند.

با نزدیک شدن به زمان تحویل دولت به 
رییس جمهور منتخب، تنور حرف و حدیث 
ها پیرو انتخاب افراد کابینه  سیزدهم گرم 
تر شــده و برخی از افراد و همچنین 
نمایندگان مجلس جســته و گریخته 
اسامی را در این رابطه مطرح می کنند.

کابینه سیزدهم بر اساس شایسته 
ساالری

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به مشکالت معیشتی و 
اقتصادی مردم گفت: این انتظار از آیت 
اهلل رییســی می رود که کابینه دولت 
سیزدهم را بر اساس شایسته ساالری، 

توانمندی و تجربه تشکیل دهد.
حجت االسالم موسی احمدی در مورد 
مهمترین مطالبــات مجلس از دولت 
ســیزدهم گفت: با توجه به اینکه این 

مجلس، مجلس انقالبی اســت و مقام 
معظم رهبری نیز با این عنوان مجلس 
را معرفی کردند، قطعا یک نگاه انقالبی 
به این مجلس وجود دارد و این مجلس 
از دولتی که سکاندارش آیت اهلل رییسی 
خواهد بود، این توقع و انتظار را دارد که 
خارج از غوغاساری و روابط و فشارهایی 
که از نواحی مختلف وارد می شود، کابینه 
اش را بر اساس شایسته ساالری توانمندی 

و تجربه تشکیل دهد.
نماینده مردم کنگان در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: ما این انتظار را از 
رییس دولت سیزدهم داریم که افرادی 
صاحب نظر، اندیشه و ایده در مجموعه 
دولت به کار گیرد به ویژه در مورد حوزه 
های اقتصادی که مردم مطالبات جدی 
دارند، باید مدیراین به کار گرفته شوند که 
تجربه و ایده کافی برای حل این مشکالت 
و مسایل را داشته باشند، مردمی که پای 
صندوق های رای آمدند با امید و آرزوی 
حل این مشکالت آمدند؛ پس باید در 
راستای مطالبات آنها گام برداشته شود.

وی بیان کرد: ما نمایندگان مجلس نیز 
در همین راستا از آیت اهلل رییسی دعوت 
کردیم که در انتخابات حضور یابند و 
امیدواریم با آمدن وی این مشکالت به 
حداقل برسد. ما از دولت انتظار داریم که 
به صورت فراجناحی نیروهای انقالبی، 
متعهد، توانمند، شایسته، صاحب نظر و 
ایده برای برون رفت از مشکالت و چالش 

های کشور انتخاب کنند.
این عضو مجمع روحانیون مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: با توجه به تجربه و 
سابقه آیت اهلل رییسی در قوه قضاییه 
وی شناخت جامعی از شخصیت های 
علمی و اجرایی کشور دارد و امیدواریم با 
توجه به این شناخت اقدام کنند و مردم 

را از این وضعیت خارج کنند.

توانمندی و امانت داری الزمه کابینه 
کارآمد 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
یازدهم توانمندی و امانت داری را به 
عنوان دو ویژگی مهم وزیر کارآمد معرفی 
کرد و گفت: مدیر خوب کسی است که 
بدنه کارمند را به دنبال خود بکشاند نه 
اینکه پشت میز بنشیند و به بقیه دستور 
دهد. برای حل مشکالت کشور، نیازمند 

فرماندهی مثل حاج قاســم سلیمانی 
هستیم که خودش جلو بیفتد و کار کند.

محمد تقی نقدعلی در مورد ضرورت 
تشکیل کابینه کارآمد برای سیزدهمین 
دولت جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد: 
کشور ما مشــکالت زیادی دارد. یکی 
از عمده ترین اشــکاالتی که به دولت 
دوازدهم وارد می دانستیم، انتصاب مدیران 
ناکارآمد، فرسوده و فاقد توان علمی بود. 
به نظر تکرار اشتباهات گذشته، غیرقابل 
پذیرش اســت. انتظار داریم که سید 
ابراهیم رییسی به کسی مقام وزارت را 
بدهد که از کمترین امکانات بیشترین 

استفاده را بکند.
حجت االسالم و المسلمین نقد علی با 
استناد به سوره یوسف در قرآن کریم، 
توانمندی و امانت داری را به عنوان دو 
ویژگی مهم وزیر کارآمد معرفی کرد و 
اظهار کرد: حضرت یوسف با دو ویژگی 
توانمندی و امانت داری، منابع را مدیریت 
می کرد. یک وزیر خوب، باید فسادستیز 

و جهادی باشد. اصالح ساختارهای سوء 
مدیریت در ایران، نیازمند یک کار شبانه 
روزی است. مدیرانی که با نظم مدیریتی 
فعالیت می کنند و با بدنه کاری ارتباط 

ندارند، به درد نمی خورند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: 
مدیر خوب کسی است که بدنه کارمند را 
به دنبال خود بکشاند نه اینکه پشت میز 
بنشیند و به بقیه دستور دهد. برای حل 
مشکالت کشور، نیازمند فرماندهی مثل 
حاج قاسم سلیمانی هستیم که خودش 
جلو بیفتد و کار کند. آنچه شهید سلیمانی 
را محبوب کرد، روحیه جهادی ایشان بود. 
روحیه جهادی، یعنی تحمل بیشترین 
رنج و زحمت و استفاده از کمترین مزایا.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در 
مورد ضرورت انتخاب فراجناحی وزرای 
کابینه، گفت: قاعدتا مالک دولت انقالبی، 
ایمان، تقوا و جهادی بودن و کارآمد بودن 
است. اساسا انسان های جهادی به هیچ 
یک از احزاب یا جناح های مصطلح سیاسی 

جوانانبیانگیزه!

کنار خیابان و در ایستگاه با دو جوان منتظر اتوبوس و در حالی که از 
زمین و زمان ناالن بودم ، همکالم شدم.

یکی از آن ها در تدارک مراسم ازدواج بود و گفت چند روز پیش 
برای خرید یک یخچال معمولی ۳۰ میلیون تومان ناقابل پرداخت 
کردم و می دانم که با چند ماه کارکردن به تعمیر خواهد افتاد.هنوز 
خرید و تهیه چند قلم کاالی دیگر دغدغه و به عهده من است و با 
حقوق کارگری چگونه می توانم سایر هزینه های مجلس عروسی 

و...را تامین کنم؟
دیگری که چند سالی از دوستش بزرگتر بود ، گفت : خوش بحالت 
که وارد گود ازدواج شده ای، من هنوز جرات نمی کنم حرف ازدواج 
بزنم چون زیر بار مخارج آن کمر خم خواهم کرد.االن برای شروع 
یک زندگی، اجاره خانه خودش به تنهایی سد بزرگی در برابر ماست.

در حالی که این دو جوان همچنان ناالن و پــر از آه و درد بودند، 
پیرمردی که دو پوشه در دست داشت در حاشیه خیابان با صدای 
بلند و خطاب به مردم فریاد می زد که بازنشسته هستم و برای دارو 

و درمان و... درمانده شده  ام و آیا کسی هست به داد من برسد؟!
در حالی که اوضاع مسافران ایستگاه و رهگذران بهم ریخته بود یکی 
از جوانان گفت: این هم حال و روز ما در ایام پیری و بازنشستگی 
است. حاال هی به ما می گویند ازدواج کنید. انصافا با کدام کار، پول 

و انگیزه می توان ازدواج کرد؟!

واماشتغالایثارگران100میلیونتومانیشد
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، محمود پاکدل پنج شنبه سوم 
تیرماه در سفر به استان خراسان رضوی در جمع مدیرکل، معاون و 
کارکنان حوزه تعاون بنیاد استان حضور یافت و ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطره شــهدا گفت: هدف از حضور در جمع همکاران تعاون، 
اعالم سیاست ها و راهبردهای معاونت تعاون در سال جاری، نظارت 
بر عملکردها و ارتباط نزدیک با کارکنان حوزه تعاون اداره کل بنیاد 

خراسان رضوی است.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: هر 
فعالیتی که توسط بنیاد اجرا می شود مستلزم دو امر مهم است،  ابتدا 
باید به صورت شــفاف در قانون ذکر و دوم باید اعتبارات آن توسط 

دولت تامین شود.
وی به اشتغال و مسکن ایثارگران اشاره و خاطر نشان کرد: آیین نامه 
تسهیالت جدید مسکن به تصویب رسیده و تفاهم نامه ها در حال 
اجرائی شدن است، از جمله افتتاح پروژه ساخت مسکن ایثارگران در 
این استان که بزودی کلنگ زنی می شود، و امیدواریم بتوانیم با کمک 
کارگزاری های طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی ساخت  مسکن 

ایثارگران را به صورت انبوه سازی انجام دهیم.
پاکدل افزود: اشتغال ایثارگران  بند »ج« ماده 8۷ قانون برنامه ششم 
بود، که در این رابطه مجوز ۱۶ هزار استخدامی صادر و از مشموالن ثبت 
نام به عمل آمده است و ۱۲ تیرماه نخستین آزمون استخدامی فرزندان 
شهدا و جانبازان ۷۰درصد برگزار می شود و افرادی که بر حسب رشته 
تحصیلی و شغلی ثبت نام کرده اند، از طریق این آزمون استخدام شوند.

وی به مجوز نهمین آزمون استخدامی دولت و سهمیه ۲۵ درصدی 
فرزندان شهدا و ایثارگران، و یک خبر خوب برای فرزندان ایثارگران 
جویای کار اشاره و بیان کرد: بر اساس پیگیری های بعمل آمده و قول های 
مساعد، دومین آزمون استخدامی ویژه فرزندان شهدا و جانبازان تا پایان 
سال جاری اعالم و جزئیات آن در دفترچه، اطالع رسانی خواهد شد.

معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ایثارگران مشموالن 
تبصره یک قانون حالت اشتغال که حدود ۵۰ هزار نفر و تعدادی نیز 
از شهدای غیر بازنشسته هستند، افزود: مقرر شده است، حقوق این 
عزیزان منطبق با قانون مدیریت خدمات کشوری اصالح و با پیگیری های 
مهندس اوحدی رییس بنیاد و موافقت رییس سازمان برنامه و بودجه تا 
پایان تیرماه بر اساس احکام جدید حقوق این عزیزان پرداخت می شود.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 10
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 17 تیر  1400  به شماره 
زیر ارسال نمایند   

09033831861 
بهقیدقرعهازسويکلبهعسلمژده

هدایایياهداميشود.
پاسخ جد   ول  شماره 9

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

کابینه سیزدهم ، سهم خواهی یا شایسته ساالری!
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دیدگاه

گزارش

وقتکمواعمالبسیار

این یک شعار قشنگ، تعارف یا حرف تشریفاتی و تبلیغاتی 
نیست که برخی دلسوزان و عالقمندان کشور این گونه می 
گویند: »دیگر زمان انتخابات تمام شده و وقت همدلی و 
مشارکت برای توسعه و تحول ایران اسالمی است.« این 
یک تکلیف مهم و اساسی بر روی دوش تمامی افرادی است 
که هر یک به نحوی می توانند در نظام مدیریت کشور مؤثر 
باشند یا سهم و بخشی از اداره نهادهای دولتی و خصوصی 
در اختیار آن هاســت و باید برای پیشرفت وطن خود در 

قالب آن نقش آفرینی کنند. 
نه توان و نایی در مردم باقی مانده که بخواهند مملکت را 
در کش و قوس های سیاسی و اره دادن و تیشه گرفتن های 
جریان های حزبی و سلیقه ای مشاهده نمایند و نه فرصتی 
آن چنانی برای جبران کاســتی ها و کمبودها پیش روی 
ماست. دوران رونق جوانی و بهره گیری کشور از نیروهای 
خوش فکر و خالق که سن و سال کمی دارند نیز به سرعت 
رو به پایان است و ترکیب و روند جمعیتی کشور در دورانی 
قرار گرفته که شاید نتوان اکثریت جمعیت را همچون ده 

سال قبل خیلی جوان خطاب کرد. 
پس وقت کم است و اعمال پیش رو بســیار. باید تا توان 
داریم متحد و یکپارچه به سمت جلو حرکت کنیم. کم و 
کاستی ها فراوان است و گالیه ها ناتمام. اما نمی شود دست 
روی دست گذاشت و با انفعال بذر ناامیدی را پراکنده کرد. 
ما هنوز ظرفیت ها و فرصــت های فراوانی داریم که بارقه 
های امید و حرکت را برایمان زنده نگاه می دارد و به ما این 
نکته را یادآوری می کند که در سایه ی تالش، تفکر، تعهد 
و تخصص می توان افق پیش روی کشور را زیبا و باشکوه 
طراحی نمود. آن هایی که از کشور مهاجرت کرده اند و به 
هر دلیلی تاب ادامه دادن نداشتند دست خدا به همراهشان، 
آن هایی که هستند و دغدغه ی توسعه و تعالی ایران و ایرانی 
را ندارند و تنها به فکر خویشتن و منافع شخصی خودشان از 
هر راه حالل و حرامی هستند خدا به آن ها توفیق ندهد ان 
شاءاهلل، می ماند دسته ی سومی که هستند، دغدغه دارند 
و برای آبادی این مرز و بوم خود را مکلف می دانند. حاال 
دیگر چه فرقی می کند چه باور و ســلیقه ای دارند به چه 
جریان یا حزب قانونی در کشور وابسته هستند مهم این 
است که دلشان برای کشور می تپد و اعتالی »نام جاوید 

وطن« را دنبال می کنند. 
هم دولت جدید موظف است دایره بهره گیری از شایستگان 
و نخبگان را گسترده تر کند و از همه ی جریان های فکری 
کمک بگیرد و هم تمامی این افراد وظیفه دارند فرای عالقه 
مندی های سیاسی خویش دولت سیزدهم را در مسیر تحقق 
اهدافش یاری کنند. این دولت ایران است که امروز صدارت 
امور آن به عده ای امانت داده شده است و در فردایی خیلی 

زود به گروه دیگری واگذار می گردد. 
افراد و نام ها می آیند و می روند و پرچم ایران همواره در اهتزاز 
خواهد ماند پس باید به توسعه کشور فرای عالقمندی ها 
و سالیق فردی نگاه کنیم و آن را بسیار کالن تر از نگاهی 
محدود قلمداد نماییم. دولتی هم کــه بخواهد خود را از 
خدمات و اندیشه های گروهی از نخبگان که با جریان سیاسی 
خودش نمی خواند محروم سازد سخت مغبون خواهد شد. 
پس ضرورت دارد این فرهنگ نهادینه شود که فرای رنگ ها 
و ســلیقه ها همه با هم برای یک هدف مشترک که همانا 
آبادانی و پیشرفت کشور و رفاه مردمان آن است متحد و 
یکپارچه با صبوری در برابر نظرهای مخالف، با احترام به 
یکدیگر، تالشی مضاعف داشته باشیم تا ضمن جبران عقب 
ماندگی ها به سمت آن چه استحقاقش را داریم حرکت کنیم.

وابسته نیستند به همین خاطر مفهوم 
انقالبی بر آنها بار می شود.

تاکید رییسی بر استفاده از تمامی 
ظرفیت ها 

یک عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی اســتفاده از تمامی ظرفیت ها 
بدون توجه به نگاه جناحی در کابینه 
دولت سیزدهم را ضروری خواند و گفت 
که کابینه دولت  آینده باید متشکل از 
نیروهای جوان، انقالبی و آشنا به درد 

مردم باشد.
یعقوب رضازاده در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: آقای رییسی اعالم کرده 
که مستقل در انتخابات حضور پیدا 
کرده و لذا کابینه اش هــم از افراد 
مستقل و فراجناحی خواهد بود و از 
تمامی جناح ها با توجه به تخصص  و 
توانایی شان استفاده می کنیم. امیدواریم 

وزرایی که قرار اســت از ماه آینده 
برای رای اعتماد به مجلس شورای 
اسالمی معرفی شوند افرادی قوی و 

متخصص باشند.
وی توضیح داد: وزرا باید از بین نیروهای 
جوان و انقالبی انتخاب شده کسانی که 
درد مردم را بفهمند و سالم و متخصص 
در کارشان باشند. آنها باید بتوانند از 
ظرفیت ها و منابع و منافع کشور به 
خوبی استفاده کرده تا مشکالت مردم 
را رفع کنند. مهم تر آنکه افرادی باشند 
که در میدان عمل حضور پیدا کنند نه 
این که در دفترشان نشسته و امورات 
را به دست دیگران بسپارند. ما به این 

کابینه نیازمندیم.
این عضو هیات رییســه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با توجه به اهمیت کار 
وزرای خارجه و کشور اظهار کرد: باید 

وزرای خارجه و کشور از متخصص ترین 
افراد باشند تا بتوانند در بحث سیاست 
خارجی بهترین سفیران را انتخاب 
کرده و در وزارت کشور نیز بهترین 
استانداران را برای اداره امور استان ها 

انتخاب کنند.
رضازاده تاکید کرد که در عرصه سیاست 
خارجی باید استقالل و حفظ قدرت 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه و 
خاورمیانه و دنیا دنبال شود. با کشورهای 
دنیا به خصوص کشورهای همسایه 
تعامالت خوبی برقرار شود که تاکنون 
نتوانسته ایم از این ظرفیت به خوبی 

استفاده کنیم.

وزرای کابینه سیزدهم متعهد و 
متخصص باشند

نماینده کلیمیان در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر لزوم شایسته ساالری 
در انتخاب کابینه جدید گفت: باید 
وزرا و اعضــای کابینه جدید تعهد و 
تخصص داشته باشــند چون تعهد 
بدون تخصص کارایی نخواهد داشت.

همایون سامه یح ، اظهار کرد: در کابینه 
جدید الزم است افراد متخصص بدون 
نگاه به جناح و گرایش سیاسی آنها 
استفاده شود، اتفاقی که در دولتهای 
قبل رخ نداد و وزرا و معاونان براساس 
گرایش های سیاسی شان در کابینه 

حضور پیدا می کردند. 
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس اضافه کــرد: امیدوارم آقای 
رییسی این بدعت را انجام دهد که 
بدون نگاه جناحی افراد را براساس 
شایسته ساالری انتخاب کند، چون 
با این روش می توان انتظار داشــت 
مقدار زیادی از مشکالت رفع شود، 
می توان با همکاری تمامی جناح ها 
با دولت انتظار حل مشکالت و ایجاد 
دوستی و مودت بین همه را داشت. 

نماینده کلیمیان در مجلس شورای 
اسالمی در توضیح ویژگی های وزرای 
یک کابینه کارآمد گفت: باید وزرا از 
تجربه کافی و در عین حال دانش و 

ضریب هوشی زیاد برخوردار باشند تا 
بتوانند براساس سابقه کار و علم شان 
سکان امور را برعهده بگیرند، در واقع 
در این شرایط یعنی توجه به شایسته 
ساالری بدون جناح بازی می توان این 
امید را داشت که مشکالت کم شود. 
سامه یح اظهار کرد: انتظار می رود 
در کابینه جدید وزرا و ارکان از  تعهد 
و تخصص برخوردار باشند چون فرد 
متعهد بدون تخصص کارایی آن چنانی 

نخواهد داشت.
از ظرفیت دانشگاهیان در تشکیل 

کابینه دولت آتی استفاده شود
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: انتظار می 
رود آیت اهلل رییسی با استفاده از همه 
ظرفیت های جامعه در تشکیل کابینه 
خود بتواند محور وحدت، هم بستگی 

و انسجام ملی باشد.
قاسم ساعدی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره ویژگی های وزرای یک کابینه 
کارآمد، بیان کرد: کابینه ای می تواند 
دولت را در مسیر تحقق برنامه هایش 
موفق کند کــه از وزرایی متخصص و 
کاردان که دارای تجربه در حوزه های 
کاری مربوطه هستند، تشکیل شده باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید از ظرفیت 
نخبگان جامعه با نگاه فراجناحی در 
تشکیل کابینه استفاده کرد، اظهار 
کرد: دولتی موفق خواهد بود که بتواند 
همدلی و همبستگی ملی را بین همه 
گروه های جامعه، اقشــار و اصناف 

ایجاد کند.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس 
شورای اسالمی، تصریح کرد: انتظار 
می رود آیت اهلل رییسی بتواند محور 
وحدت ملی و هم بستگی و انسجام 
ملی باشد و از همه ظرفیت های موجود 
در جامعه برای تشکیل کابینه خود 

استفاده کند.
ساعدی در پایان تاکید کرد: انتظار 
می رود در تشکیل کابینه دولت سیزدهم 
از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، افراد 
باتجربه و کاردان، با در نظر گرفتن اصل 
جوان گرایی استفاده شود. امید است 
که روحیه جهادی در دولت و کابینه 
آن متبلور شــود و گامی در جهت 
رفع محرومیت مردم و دغدغه های 

معیشتی آنان برداشته شود.

110/1/5
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فرزانه زراعتی : »یک شبه پولدار شوید«، 
»بدون دانش خاص، سرمایه و در هر شهر 
و روستایی می توانید سودی سرشار کسب 
کنید«، »آیا می خواهید ماهانه با کمی 
سرمایه گذاری بیش از ۲۰ درصد سود 
کسب کنید«، این ها تنها بخشی از پیام های 
اغواگرایانه ای است که هر روز با آن مواجه 
هستید.پیام هایی که یا در شبکه های اجتماعی 
به چشم تان می خورد و یا توسط آشنایان 
و دوستانتان می شنوید؛ اما واقعیت این 

نوع سرمایه گذاری ها چیست؟
یکی از مدل های سرمایه گذاری و شاید بهتر 
است بگوییم کالهبرداری که مدتی است 
مورد اقبال قرار گرفته »پانزی« است. این 
نوع سرمایه گذاری از یکی از مشهورترین 

کالهبرداران تاریخ، گرفته شده است.
در این روِش کالهبرداری با این تبلیغات 
که پول شما را به طور مثال در بازار ارزهای 
دیجیتال)در واقع پول را در حساب شان 
می گذارند و در هیچ بازاری سرمایه گذاری 
نمی کنند( به گونه ای سرمایه گذاری می کنیم 
که تنها سود عایدتان شود، افراد را به سمت 
خود جذب می کنند و این افراد هم برای 
کسب سود بیشتر زیر شاخه های خود را 
جذب می کنند)همچون شرکت های هرمی(.

در روزها و ماه های نخست برای جلب اعتماِد 
مشتریان از همان پولی که خودشان)مشتری( 
سرمایه گذاری کردند، سود می دهند؛ اما 
پس از مدتی که به هر دلیل سرشاخه ها 
رغبت ادامه نداشته باشند شرکت جمع 

و هرم فرومی پاشد.

200 میلیون تومان سرمایه گذاری 
یکی از سرمایه گذاران این نوع معامالت در 
گفت وگو با فارس در رابطه با نحوه آشنایی 
با این شرکت ها، می گوید: توسط یکی از 
آشنایان با این شرکت و نحوه فعالیت آن 

آشنا شدم.

وی ادامه می دهد: این شرکت ها با تبلیغات 
بسیار و دادن وعده های رنگین، سرمایه گذاران 
را به سمت خود می کشانند و پس از مدتی، 
زمانی که توان ادامه نداشته باشند و بدانند 
که بیش از این نمی توانند پاسخگوی 
سرمایه گذار باشند جمع می کنند و می روند.

این شهروند مشهدی یادآور می شود: این 
افراد مانند شرکت های هرمی عمل می کنند 
و شما با معرفی هر فرد جدید و سرمایه گذاری 
وی و میزان سرمایه گذاری ای که خودتان 

می آورید سود دریافت می کنید.
او که به گفته خودش حدود ۲۰۰ میلیون 
تومان در این شرکت سرمایه گذاری کرده، 
تصریح می کند: این شرکت ها همچون 
یک کارگذار بورس رفتار می کنند؛ به 
این شکل که در ابتدا ریال خود را تبدیل 
به دالر یا ارز دیجیتال »تِتر« می کنید و 
این سرمایه در کیف پول)که همچون یک 
حساب بانکی عمل می کند(، نگه داری 
می شود و شرکت هم به صورت روزانه 
میزان سود را به صورت »تِِتر« به این 
کیِف پول واریز می کند و سرمایه گذار 
هم یا همان روز سود را برداشت می کند 
و یا هفتگی و یا ماهانه؛ حتی برخی بار 
دیگر همان سود را هم سرمایه گذاری 

می کنند.

سود تحت هر شرایطی 
این مالباخته با بیان این موضوع که این 
شرکت ها با وعده سود باال در هر شرایطی، 
سرمایه گذاران را به سمت خود جذب 
می کنند، اظهار می کند: سرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتال ریسک دارد و ممکن 
است در همان روز اول نیمی از سرمایه را از 
دست بدهید؛ اما در این نوع سرمایه گذاری در 
همان ابتدا گفته بودند که تحت هر شرایطی 
سود به حساب شما واریز می شود و نه ضرر 
و خوِد بنده حدود ۵۳ تا ۵۴ درصد سود 
می گرفتم.وی اضافه می کند: ارز دیجیتال 
دارای اعتبار است؛ اما باتوجه به اینکه 
نیازمند دانش مخصوص به خود است 
و احتمال متضرر شدن در آن باال است، 
بسیاری ترجیح می دهند در شرکت های 
پانزی سرمایه گذاری کنند که دارای یک 
آرامش ذهنی است.این شهروند مشهدی 
می گوید: در شرکتی که سرمایه گذاری 
کردم ۱۰۴ هزار نفر عضویت داشتند که 
از کشورهای مختلف بودند و مالک اصلی 

و ایجادکننده شرکت هم در فنالند بود.

کاله شرعی برای جلب مشتری 
یکی دیگر از افرادی که با سرمایه گذاری 
در این شــرکت ها متضرر شده بود هم 

به فارس می گوید: این شرکت ها برای 
جلب توجه مردم در ابتدا یک کاله شرعی 
ایجاد می کنند به طور مثال در ابتدا گفته 
می شود»هر ماه سود مشخصی به شما داده 
نمی شود«؛ همین جمله سبب می شود 
شما به این سیستم اعتماد کنید.وی با بیان 
این نکته که زمانی که اعتماد جلب شد 
سرمایه گذار افراد دیگری را هم به سمت 
این شرکت ها می کشاند، اظهار می کند: 
معموال افراد به واسطه دوستان و اقوام با 
این شرکت ها آشنا می شوند و در نهایت با 
جذب دیگران در حقیقت پول خودمان را 
به خودمان به عنوان سود باز می گردانند.

این مالباخته با اشاره به این نکته که این 
شرکت در حوزه فروش فعالیت داشت، 
می گوید: از مواد خوراکی گرفته تا پوشاک و 
فرش و پتو را به فروش می رساند و پرداخت 

هم درب منزل انجام می شد.
وی با اشاره به این موضوع که هر سرمایه گذار 
در شرکت یک کد داشت، ادامه می دهد: 
همچنین در همان ابتدا فقط می گوید از 
۵۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون تومان 
می توانید سرمایه گذاری کنید. زمانی که 
اعتماد را جلب کردند اعالم  می کنند می توانید 
مبلغ سرمایه گذاری تان را افزایش دهید و 
در نهایت در زمانی که خود تعیین می کنند، 

شرکت را جمع می کنند.

شعار»یک شبه پولدارشدن«
به سراغ قاضی ویژه فضای مجازی دادستانی 
عمومی و انقالب خراسان رضوی می رویم 
تا موضوع را از بعد قانونی هم بررسی کنیم.

قاضی غالمرضا قنبری راد در خصوص این 
نوع از معامالت، با بیان این نکته که شعار 
این افراد »یک شبه پولدار شدن است«، 
توصیه می کند: هر کجا که با این جمله 
و جمالت مشابه روبه رو شدید قطعا باید 

در سرمایه گذاری شک کنید.

کالهبرداری میلیاردی با طعم طمع 

حوادث

نحوهدریافتوجوهمربوط
بهمعامالتموادغذاییوبهداشتیتقلبی

اگر جنســی را بخریم که تقلبی باشــد و زیر مجموعه اقالم 
خوراکی و بهداشتی باشد ، جهت دریافت ثمنی که پرداخت 
شده است و پس دادن کاالی تقلبی ، چه راه هایی وجود دارد:

بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی ، لزوم هماهنگی 
مراجع قیمت گذاری و توزیع کاال و خدمات و اجرای مقررات 
مربوط به آن ، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع 
اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنفی و بهداشتی در 
مفهوم عام ، مامور است با متخلفین این قوانین برخورد کند من 
جمله : گرانفروشی ، کم فروشی ، تقلب ، احتکار عرضه خارج از 
شبکه ، عدم درج قیمت ها ، امتناع از عرضه کاال ، عدم صدور 
فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری ، توزیع عدم اجرای 
تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی ، 
نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی ، نداشتن پروانه بهره 
برداری واحدهای تولیدی فروش ارزی فروش اجباری ، عدم 
اعالم موجودی کاال و الباقی موارد مذکور در قانون نظام صنفی 

و آیین نامه اجرایی آن .
بر اساس ماده ۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی 
مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۴۶ با اصالحات بعدی ، افرادی که تحت 
شمول این قانون باشند را شناسایی کرده و ارتکاب اعمال مذکور 
را نیز جرم انگاری نموده است و اگر به علت مصرف مواد تقلبی 
، عارضه ای برای شخص به وجود آید مرتکب طبق مواد متعدد 

این قانون مجازات می شود .
لذا در خصوص خریداری اقالمی به عنوان مثال : لوازم بهداشتی 
فاقد شرایط صحت کاال و تقلبی ، برای دریافت ثمن معامله می 
توان از طریق اتحادیه صنفی مربوط ، ارسال شکایت به سازمان 
 ،  www.T135.ir تعزیرات با شماره گیری تلفن ۱۳۵ و یا سایت 
با ورود به قسمت شــکایت و ثبت شــکایت اقدام نمود و در 
صورتی که بنا به هر دلیلی ، احقاق حق مبنی بر مطالبه ثمن 
در ســازمان تعزیرات نتیجه بخش نباشد ، می توان از طریق 
حقوقی و دادخواست های مربوطه جهت مطالبه وجه )حسب 
نوع شرایط معامله ( در مراجع قضایی ذیربط اقدام نمود و وجوهی 
که قابل استرداد می باشند را مسترد نمود . قابل ذکر است در 
این گونه موارد باید به دنبال کم هزینه ترین و سریعترین راه 
باشیم و در صورتی که از طریق سازمان تعزیرات به هدفمان 
نرسیدم در مراحل بعد رو به دادخواست حقوقی که هزینه و 
زمان بیشتری دارد ، آوریم .لذا مشاوره با وکیل در کلیه امور 

حقوقی و کیفری توصیه می شود .

مشاور

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

شهریارطاهری-وکیلدادگستریشهریارطاهری-وکیلدادگستری

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
رضوی از حادثه درگیری ۲ جوان روستایی 
با یک قالده پلنگ در منطقه شکار ممنوع 
ژرف و ورود صدمات جدی به این گونه 

ارزرشمند از سوی متخلفان خبر داد.
تورج همتی در تشریح این خبر گفت: شب 
گذشته با مراجعه ۲ نفر از اهالی روستای 
نسر تربت حیدریه به شبکه بهداشت و 
درمان روستا که آثار زخم ناشی از حمله 
حیوان بر بدن داشتند، موضوع به اداره 
حفاظت محیط زیست این شهرستان 
اطالع رسانی شد.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی افزود: پس از دریافت 
خبر بالفاصله یگان حفاظت محیط زیست 
برای بررسی موضوع به محل اعزام و به رغم 
انکار دو متخلف و با بررسی آثار جرح و زخم 
روی بدن آنان، محرز شد که این دو جوان 
با یک قالده پلنگ در ارتفاعات روستای 
نسر درگیر شده و حیوان را به طرز فجیعی 

مورد حمله قرار داده اند.
همتی افزود: محیط بانان بالفاصله با شناسایی 
محل درگیری، پلنگ ۲ ساله زخمی را 
درحالی که رمقی برایش نمانده بود برای 
اقدامات درمانی اولیه از سوی دامپزشک 
معتمد به اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان منتقل و با توجه به وخامت وضعیت 
جسمانی این توله پلنگ و ادامه روند درمان 
به صورت تخصصی از سوی دامپزشکان 
دانشگاه فردوسی مشهد، در ساعاتی پس 
از نیمه شب گذشته با هماهنگی دادستان 

شهرستان آن را به مشهد انتقال دادند.

افسر وظیفه شناس  پلیس مشهد که با 
موتورسیکلت درحال گشت زنی بود هنگام  
انجام وظیفه برای دستگیری متهم سرقت 
خودروی وانت نیسان  با اقدام عمدی راننده 
و برخورد خودرو به او دچار حادثه شد و به 

فیض عظیم شهادت نائل آمد. 
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی 
با اعالم این خبر گفت: افسرجان برکف 
کالنتری طرق مشهد ساعت ۶:۳۰ بامداد 
امروز با موتورسیکلت در حال گشت زنی بود 
که با اعالم یکی از شهروندان ، برای توقیف یک 
دستگاه خودروی نیسان وانت سرقتی وارد 
عمل شد. سردار محمد کاظم تقوی افزود:در 
این لحظه راننده خودروی نیسان سرقتی  
بی توجه به دستورایست افسر پلیس اقدام 
به حرکت کرد و با برخوردعمدی خودرو به 
مامور انتظامی ، ستوان دوم »محمد قاینی 
نیاز آبادی« به شدت مجروح شد و متهم از 
صحنه گریخت. وی افزود:با انتقال افسر پلیس 

به بیمارستان امدادی مشهد پزشکان این  
مرکز درمانی بالفاصله وارد عمل شدند اما 
با وجود تالش تیم پزشکی ، این افسر رشید 
نیروی انتطامی به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد.سردار تقوی با تبریک و تسلیت شهادت 
ستوان دوم قاینی نیاز آبادی به خانواده صبور 
و پرتالشش در فرماندهی انتظامی مشهد 
گفت:کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی با تحقیقات گسترده و در عملیاتی 
ضربتی، عامل شهادت افسر پلیس مشهد را 
شناسایی ودر خانه ای دستگیر و در بازرسی 
ازمحل مقادیری اموال سرقتی کشف کردند.

حمله دو جوان روستایی به یک توله پلنگ شهادت افسر وظیفه شناس پلیس مشهد 
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بازدیدمدیرعاملموسسهاعتباریملل
ازکارخانجاتشرکتسهامیفرشایران

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل دکتر جوادی مدیر 
عامل موسسه به اتفاق دکتر خرامهر مدیر عامل گروه توسعه اقتصاد 
ملل و  مهندس سیف الهی مدیر عامل شرکت زیباسازه توس از 
 کارخانجات تامین مواد اولیه شرکت سهامی فرش ایران بازدید کردند.

 مدیر عامل موسسه اعتباری ملل پس از بازدید از کارخانجات تامین 
مواد اولیه شرکت سهامی فرش بیان داشتند تولید فرش دستباف 
به عنوان یک محصول کامال ایرانی که مجموعه ای از هنر و صنعت  
ایرانی می باشد می تواند در ایجاد اشتغال در تمام نقاط کشور نقش 
داشته باشد و ما در شرکت سهامی فرش ایران از این هنر صنعت که 
 نقش مستقیمی در ایجاد اشتغال دارد بطور کامل حمایت می کنیم.

وی افزود: چشــم انداز خوبی برای شرکت  فرش ترسیم شده که 
 ان شاءاهلل با برنامه های پیش بینی شده به آن نائل خواهیم شد.

در این بازدید مهندس محمدپناه مدیر عامل شرکت سهامی فرش 
ایران فرایند تامین مواد اولیه تولید فرش دستباف و عملیات تکمیلی 
فرشهای تولیدی را برای هیات بازدید کننده تشریح کرد. وی در بیاناتی 
ضمن تشکر از حمایت های هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران 
و مدیر عامل موسسه اعتباری ملل  گفت: در دو سال گذشته موفق 
شدیم تولید شرکت را ۶۰ درصد افزایش دهیم و تعداد دستگاه های 
قالیبافی فعال را به ۴۳۰۰ دستگاه برسانیم و با این عمل توانستیم تعداد 
 بافندگان را به حدود ۱۱ هزار نفر افزایش داده و اشتغال ایجاد نماییم.

رونماییازنسخهجدید»نرمافزارفام«
»نرم افزار فام« در راستای اهداف بانکداری الکترونیک شرکت فام 
پیاده  سازی و طراحی شده است که شامل مجموعه ای از خدمات 

بانکی، مالی و رفاهی و... است.
به گزارش نخست نیوز به نقل از صدای پول ازروابط عمومی شرکت 
تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل )فام(، استفاده از این نرم افزار 
سبب صرفه جویی در هزینه، زمان و همچنین دسترسی به سرویس ها 
و افزونه های )Module( متعدد برای انجام عملیات بانکی می شود.

 در نسخه جدید نرم افزار فام امکانات جدیدی همچون:
 - شعبه یاب هوشمند

- فروش انواع بیمه )بیمه شخص ثالث، بدنه، موتور، مسافرتی، 
 تجهیزات الکترونیک، درمان، کرونا و...(

 - امکان ثبت نام اتباع خارجی
 - امکان معرفی دوستان

 - امکان قرار دادن رمز ورود به برنامه
- دریافت پیامک رمز دوم پویای کلیه بانک ها به صورت خودکار در 

زمان انجام تراکنش ها با اجازه اشخاص اضافه شده است.
همچنین نرم افزار فام امکاناتی همچون انتقال وجه کارتی، دریافت 
موجودی، خرید شارژ و بسته اینترنتی، مشاوره پزشکی، احراز هویت 
سجام، استعالمات و بسیاری امکانات متنوع را در اختیار مشتریان 
خود قرار می دهد و در نسخه آتی امکان ثبت، تایید دریافت، انتقال 
و... چک های صیادی افزوده خواهد شد. الزم به ذکر است که نرم 
افزار فام دارای سه نسخه اندروید، IOS و وب می باشد.همچنین فام 
از استاندارد دسترس پذیری جهت استفاده هموطنان روشن دالن 

نیز پشتیبانی می کند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به وبگاه رسمی شرکت تجارت الکترونیک و 
 فناوری اطالعات ملل )فام( به آدرس www.fam724.ir مراجعه کنید.

بانک  معاون اسبق ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: 
باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت 
ارز، تضعیف و تقویت پول ملی در شرایط 
مختلف بستگی به سایر پدیده های اقتصاد 
دارد. اگر تورم و کسری بودجه باالیی داشته 
باشیم، هر دولتی هم که بر سر کار آید و با 
حضور بهترین رییس کل بانک مرکزی، در 
نهایت حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد می تواند در 

فضای ارزی کشور اثرگذار باشد.
سیدکمال سیدعلی درباره سرنوشت نرخ 
ارز و نرخ تورم در آینده کوتاه مدت اقتصاد با 
توجه به تحویل دولت و مذاکرات وین اظهار 
داشت: درباره این موضوع آنچه که اهمیت 
دارد این است که باید دید چیدمان تیم 
اقتصادی دولت سیزدهم چگونه خواهد 
بود و افراد منتخب تا چه حد تجربه کار در 
بانک مرکزی،  سیستم بانکی دارند و چقدر 
آشنا با وظایف بانک مرکزی در رابطه با 

کنترل ارز هستند.
وی ادامه داد: هیچ یک از دولت ها تمایلی به 
افزایش نرخ ارز ندارد و تالش دولت روحانی 
هم این بوده که با کمترین نرخ، ارز را تحویل 
دولت بعدی دهد. به طور قطع هدف و سیاست 
مدیریت بانک مرکزی در دولت آینده هم 

مبتنی بر این است که از طریق نوسانات 
ارز و افزایش نرخ ارز تورمی را ایجاد نکند.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: 
موضوع مهم دیگر هماهنگی سایر نهادها 
و وزارتخانه ها با بانک مرکزی است. کنترل 
نوسانات ارزی بستگی به سیاست های کلی 
وزارتخانه های اقتصادی  و مصرف کننده 
ارز دارد، اینکه تا چه حد می توانند خود 
را با برنامه های بانک مرکزی هماهنگ 
کنند. وزارتخانه های صمت، نیرو، نفت و 
جهاد کشاورزی تشنه ارز هستند، در حال 

حاضر نیاز ارزی باالیی دارند و بسیاری 
از پروژه های این حوزه ها هم نیمه تمام 

باقیمانده  است.
سیدعلی با اشاره به سیگنال های اقتصادی 
دولت سیزدهم اظهار داشت: موضوع حائز 
اهمیت دیگر این است که فعاالن اقتصادی 
چه عالمت های مثبتی را از دولت جدید، 
برای فعالیت بیشتر و سرمایه گذاری های 
جدید دریافت خواهند کرد. به طور قطع 
اگر فعاالن در شرایطی، برای تامین نیازهای 
ارزی خود، نرخ ارز را در آینده صعودی و 

رو به باال پیش بینی کنند، احتمال حمله 
به فضای ارزی کشــور وجود دارد اما اگر 
احساس مدیریت بازار ارز داشته باشند، 

رفتار عاقالنه ای خواهند داشت.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که 
افزایش قیمت ارز، تضعیف و تقویت پول 
ملی در شرایط مختلف بستگی به سایر 
پدیده های اقتصاد دارد. اگر تورم و کسری 
بودجه باالیی داشته باشیم، هر دولتی هم 
که بر سر کار آید و با حضور بهترین رییس 
کل بانک مرکزی، در نهایت حدود ۱۰ الی 
۱۵ درصد می تواند در فضای ارزی کشور 

اثرگذار باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر سایر پدیده ها 
و نمادهای اقتصادی به ویژه کسری بودجه 
مدیریت شوند و اگر صادرات غیرنفتی افزایش 
یابد و نرخ سپرده گذاری در سیستم بانکی 
متناسب با سایر بازارهای موازی و نزدیک 
به تورم باشد، امکان اینکه با این اقدامات، 
بازار ارز در آینده کنترل شود، وجود دارد اما 
اگر شرایط بین الملی با تنش همراه باشد، 
برجام احیا نشود و کسری بودجه رفع نشود، 
خود به خود تورم و نرخ ارز روند افزایشی 

خواهند داشت.  

معاونپیشینارزیبانکمرکزی:

سرمایه گذران منتظر سیگنال های اقتصادی دولت جدید

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

علی ارباب : مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مشهد گفت: وضعیت خشکسالی در مشهد 
نسبت به سایر شهرهای استان وخیم تر 
و میزان بارندگی نیز در مشهد نسبت به 
سایر شهرهای استان کم تر بوده است. طی 
سال آبی گذشته تاکنون آمار بارش ها در 
کل استان ۱۱8 میلی متر بوده که از این 
مقدار تنها 9۳ میلی متر بارندگی متعلق به 
مشهد است. در خراسان رضوی متوسط 
خشکسالی حدودا 8۱ درصد است اما در 
مشهد 99 درصد خشکسالی حاکم است.

حسین اسماعیلیان روز یکشنبه، ۶ تیرماه، 
در نشست خبری که به مناسبت هفته 
صرفه جویی در مصرف آب در تصفیه 
خانه شماره یک برگزار شد، اظهار کرد: 
میزان مصرف آب مردم مشهد نسبت به 
میزان متوسط مصرف آب در کل کشور 
و همچنین سایر کالن  شهرها کم تر است.  
الگوی مصرف آب در مشهد بر مبنای ۱۵ 
مترمکعب تعریف شده است که بر اساس 
این الگو ۷۵ درصد از مشترکین شرکت آب 
و فاضالب زیر ۱۱ مترمکعب آب مصرف 

می کنند. لذا درصد افرادی که در مشهد 
باالتر از حد مجاز آب مصرف می کنند، 

رقم کمی است.
وی با اشاره به مقدار آب اختصاص داده 
شده به آبیاری فضای سبز افزود: در مشهد 
با همکاری شهرداری در این زمینه اقدامات 
خوبی صورت گرفته، به گونه ای که ساالنه 
آمار رقم اختصاص بخشی از آب شرب 
شهری به فضای سبز روند کاهشی را طی 
می کند. از ۲۶۰ میلیون مترمکعب آبی که 
ساالنه در مشهد تصفیه می شود، مصرف 
فضای سبز شهرداری حدودا ۳ میلیون 
مترمکعب است که این نشان دهنده درصد 
بسیار پایینی از مصرف آب شرب شهری 

در فضای سبز است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
افزود: خوشبختانه یکی از اقدامات شهرداری، 
جداسازی آب فضای سبز و آب شرب شهری 

است. بیش از ۲۰۰ کیلومتر شبکه مستقل 
آبیاری در فضای سبز مشهد ایجاد شده که 
این آمار معادل شبکه آب رسانی یک شهر 
بزرگ است. از دیگر اقداماتی که با همکاری 
مسووالن آب منطقه ای پیاده سازی شده، 
انعقاد یک تفاهم نامه میان شرکت آب و 
فاضالب، شهرداری مشهد و شرکت آب 
منطقه ای است که بر اساس آن، شهرداری 
تامین آب فضای سبز را از طریق تصفیه  آب 
و فاضالب شهر مشهد و با ایجاد ۵ تصفیه 
خانه انجام می دهد. با پیش بینی های صورت 
گرفته در سال ۱۴۲۰، تخصیص ۳۷ هزار 
مترمکعب آب در شبانه روز برای آبیاری 
فضای سبز در نظر گرفته شده است. از 
طرف دیگر، شهرداری تعدادی از چاه هایی 
را که کیفیت خوبی دارند را جهت تامین 
آب شرب شهروندان در اختیار شرکت 

آب و فاضالب قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
درباره موضوع جیره بندی کردن آب 
گفت: آب با برق فرق دارد و وضعیت آن 
به گونه ای نیست که اگر ۱۰ درصد نیاز آبی 
ایجاد شود، با قطعی آب و یا جیره بندی 
کردن آن مقدار الزم دوباره تامین شود. 
ما باید تمام تالشمان را بکنیم که کار به 
جیره بندی نرسد. در سال 9۷ وضعیت 
ذخیره سدها بسیار وخیم بود و در آن 
زمان شرکت آب و فاضالب با شرکت 
آب منطقه ای جلساتی را برگزار کرد 
که طی آن جلسات برنامه های حمایتی 
تدوین شد و ما توانستیم بیش از 8۷ 
حلقه چاه جدید حفر کنیم و حدود ۱.۵ 
مترمکعب به قابلیت تامین آب مشهد 

اضافه شده کنیم. 

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی گفت: در خرداد ماه ۱۴۰۰ از نظر نوع 
تخلف کشف شده در پیگیری گزارشات و شکایات به 
ترتیب گران فروشی با ۵۲ درصد، عدم درج قیمت با ۱9 
درصد و کم فروشی با ۱۱درصد بیشترین تخلفات را 

شامل بوده است.
محمدجواد ساعدی اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح 
رضایت مندی ارباب رجوع، دریافت و رسیدگی به موقع 
گزارش ها و شکایت های مردمی از اولویت های کاری 
معاونت نظارت وبازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی بوده است و در خرداد  ۱۴۰۰ ، ۲ هزار 

و سیصدو پنجاه و هشت گزارش شکایت مردمی، ستاد 
خبری وناظرین افتخاری به صورت حضوری و تلفنی 

دریافت و رسیدگی شده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی افزود: از نظر نوع تخلف کشف شده در 
پیگیری گزارشات و شکایات به ترتیب گران فروشی با 
۵۲ درصد، عدم درج قیمت با ۱9 درصد و کم فروشی 

با ۱۱ درصد بیشترین تخلفات را شامل بوده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع گزارشات در بخش کاالیی 
شامل نان، میوه وسبزی، مرغ و مواد غذایی و در بخش 
خدمات رستوران، تعمیر خودرو، آرایشگران و پیرایشگران 

و خدمات مشاورین امالک بوده است.
ساعدی ادامه داد: بازرسان در رسیدگی به شکایات و 
گزارشات، ۵9۱ واحد متخلف شناسایی کردند و برای 
ایشان پرونده تخلف به ارزش ریالی ۳۱ میلیارد تنظیم 
وجهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی در خراسان 

رضوی ارسال شده است.

هشدار مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد 

مشهد غرق در خشکسالی

گرانفروشی در صدر تخلفات اقتصادی خراسان رضوی 
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