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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 24  تیر 1400     شماره 880

گرانی نان و صفوف طوالنی مشهدی ها را کالفه کرده است
اخیرا صف های طویل نانوایی  نیز به لیست صف های این 
روزهای کرونایی مشهد مقدس اضافه شده و بعضا شهروندان 

بدون دریافت نان صف را ترک می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، صف های 
شلوغ نان این روزها در بیشتر محالت و معابر مشهد مقدس 
قابل مشاهده است و شهروندان زیادی را شاهد هستید که 
حتی بعضا ساعت های متمادی در صف نان می ایستند تا 
نان به خانه ببرند.مسیله شلوغی صف های نان از چندی قبل 
در مشهد مقدس آغاز شده و در روزهای اخیر نیز تشدید 
شده است و این مهم را می توانید در بیشتر محالت مشهد 

مقدس مشاهده کنید.

گذران وقت در صف
یکی از شهروندان مشهدی در این زمینه می گوید: در روزهای 
اخیر از یک سو در ترافیک شهری مشهد مقدس گیر می کنیم 
که به واسطه پروژه هایی است که شهرداری قصد دارد هرطور 
شده آن ها را تمام کند و از ترافیک که خارج می شویم وارد 
صف نان می شویم!وی ادامه می دهد: بیشتر نانوایی های 
مشهد این روزها همین وضعیت را دارند و خیلی تفاوتی 
میان نانوایی باکیفیت و بی کیفیت وجود ندارد و عمدتا شلوغ 
هستند و زمان زیادی از شهروندان برای تهیه نان می گیرند.

تضمینی برای گرفتن نان نیست!
شهروند دیگری که در یکی از صفوف نان سنگک در منطقه 
الهیه مشهد است هم می گوید: اینکه مدت زمان زیادی در صف 
باشیم لزوما به این معنا نیست که حتما نان گیرمان می آید 

بلکه ممکن است مجبور شویم بدون نان به خانه بازگردیم.
چراغ های خاموش

مشکل البته صرفا به اینجا ختم نمی شود که نانوایی ها و 
صفوف آن ها شلوغ هستند بلکه برخی از نانوایی هایی که 
پیش از این در سطح مشهد بسیار هم فعال بوده اند اینک 

چراغ هایشان خاموش است و باز نمی کنند!
یکی از نانوایان مشــهدی که باب درد و دل را باز می کند 
می گوید: قیمت ها واقعی نیست؛ دخل و خرج نمی سازد؛ آرد 
هم نداریم، حمایت هم نمی شویم؛ نمی شود از جیب خورد؛ 
چرخاندن نانوایی با 3 شاگرد هزینه های خاص خود را دارد.

پای گرانی نهاده ها در میان است؟!
موضوع در نوع خود جالب دیگری که یکی از نانوایان مشهدی 
مطرح می کند هم برای خودش دنیایی دارد؛ وی معتقد است 
قیمت نهادها  زیاد شده و دامداران از نان خشک برای تغذیه دام 
استفاده می کنند و همین موضوع سبب شلوغی بیش ازحد 

نانوایی ها شده است.

افزایش هزینه ها
محمد خدایی؛ عضو اتحادیه نانوایان خراسان رضوی هم معتقد 
است وقتی مولفه ها و هزینه های نانوایان تا 300 درصد افزایش 
پیدا کرده بدیهی است این قبیل معضالت بعضا شکل بگیرد.

وی ادامه می دهد: چندی قبل درخواست خود را مطرح کردیم 
و کارگروهی نیز در استانداری خراسان رضوی تشکیل شد 
تا وضعیت تعیین تکلیف شود اما هنوز خروجی مشخصی 
نداشته است و منتظر ابالغی هستیم که گویا باید از تهران 

در مورد آن اظهار نظر شود.

مشکالت مردم مشهد درمقابل نانوایی ها هویدا شد

غم نان! 
سرمقاله

 چالش های فرهنگی
 دولت سیزدهم 

حوزه فرهنگ در هر کشور مورد احترام است چرا که بخش مهمی از 
زندگی افراد جامعه را در بر گرفته و با پیشرفت و توسعه نسبت مستقیمی 
برقرار می کند. نمی توان در یک جامعه انتظار توسعه داشت اما به 
فرهنگ آن بی توجه بود و به همین نسبت فرهنگ را می بایست از 
مسایل زیربنایی دانست که در بخش های مختلف تاثیرگذار خواهد بود. 
البته حوزه فرهنگ به همان نسبت که مهم و تاثیرگذار است،حساس 
هم هست؛ یعنی نمی توان در حوزه فرهنگ دستوری و با زور عمل کرد 
بلکه باید چالش های این حوزه را به صورت دقیق رصد کرد و با کمک 
گرفتن از افراد فعال در همین حوزه، چالش ها را برطرف ساخت. در 
شرایط فعلی کشور که وضعیت اقتصادی مردم با مشکالت فراوانی همراه 
است نباید چالش های حوزه فرهنگ از نظر دور بماند زیرا نادیده گرفتن 
این حوزه به معنای به وجود آمدن مشکالت در حوزه های دیگر است. 
در حوزه فرهنگ، کشور با نوعی انفصال مواجه شده است که این اتفاق در 
بخش های مختلف فرهنگ هم افتاده است که بیشترین نقش هم رسانه 
های کمپانی محور دارند که باعث شدند فرهنگ مردم رشد پیدا نکند. 
پس می بایست یک سازمانی باشد که در بخش های مختلف فرهنگی 
پاسخگوی مردم باشد و باعث رشد اطالعات و آگاهی های مردم شود. 
یکی از بزرگترین سازمان های کشور که در زمینه فرهنگی موثر بوده، 
صدا و سیما است. این سازمان می بایست تولیداتی که دارد به گونه 
ای باشد که مردم از آن حمایت کنند، می بایست فرهنگ جامعه ما را 
نشان دهد اما عمال این اتفاق نمی افتد و برنامه های صدا و سیما بیشتر 
مربوط به زندگی های الکچری است و لوکیشن های الکچری دارد. 
در صورتی که صدا و سیما می بایست به میان مردم برود، البته نباید 
فقط محرومیت ها را نشان دهد بلکه در کشور فرهنگ های مختلفی 
وجود دارد که می تواند به نمایش بگذارد. چالش دیگری که در حوزه 
فرهنگ در کشور وجود دارد، یک اصطالحی به نام فرهنگ فقر 
است. این فرهنگ بسیار نا امید کننده و صدمه زننده است؛ یعنی 
یک نفر که دردمند است و مشکالتی دارد، آنچنان تصور می کند 
که امیدی به روشنایی ندارد. پس مسووالن می بایست با رفتاری 
که از خودشان بروز می دهند و عملکردهایی که دارند، این احساس 
را از میان ببرند تا آن چیزی که اسمش فرهنگ فقر گذاشته می 

شود در جامعه وجود نداشته باشد.
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یادداشت

تابستان های جهنمی

لیتون دهکده ای در غرب کانادا با هوایی معتدل است. دمای 
متوسط در اوایل تابستان حدود 16 درجه سانتیگراد است 
ولی در 8 تیر امسال دمای هوا در این دهکده به 49/6 درجه 
رسیده و بدین ترتیب باالترین درجه حرارت در سراسر کانادا 
به ثبت رسید. موج گرما ناشی از فرآیندی است که به آن 
»درپوش« گفته می شود و در اثر آن منطقه ای پر فشار 
در طبقه فوقانی اتمسفر از جابجایی هوای سطح تحتانی 
جلوگیری می کند، مشابه َسِر قابلمه ای که آب داخل آن 
در حال جوشیدن است. درپوشی که در حال حاضر بر فراز 
مناطق غربی کانادا و شمال غربی آمریکا سایه افکنده ازنظر 

شدت و دوره زمانی بی سابقه است. 
اما چرا ما تسخیرکنندگان کره خاکی با چنین شرایط 
اقلیمی مواجه ایم؟ در واقع عملکرد بشر منجر به افزایش 
گازهای گلخانه ای در اتمسفر شده و نتیجه آن تغییرات 
اقلیمی است که    شاهد آنیم. دانشمندان بر این نکته اتفاق 
نظر دارند که با افزایش دمای متوسط کره زمین به میزان 
تنها یک درجه سانتیگراد نسبت به دوران قبل از انقالب 
صنعتی، جهان با موج های گرمای شدیدتر و بیشتری مواجه 
خواهد بود. ایران نیز از این پدیده مستثنی نیست و چندین 
سال است که به طور مستمر شاهد افزایش دمای مناطق 
جنوبی کشور هستیم.  تغییرات اقلیمی بدان معنی است 
که نقاط بیشتری از جهان با موج گرما مواجه خواهد بود. 
در 122 تحقیق انجام شده بیش از 90درصد به این نتیجه 
رسیده اند که گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی 
است و جهان باید در کوتاهترین زمان ممکن خود را برای 

مقابله با این پدیده آماده کند.
در سال 2015 میالدی با امضاء توافق نامه پاریس 194 
کشور متعهد شدند افزایش دمای کره زمین را به 2 درجه 
و ترجیحا 1/5 درجه سانتیگراد نسبت به قبل از انقالب 
صنعتی محدود کنند. امروز جهان به صورت خطرناکی 
به خط قرمز نزدیک شده است. در سال های اخیر افزایش 
دما در مقایسه با پایان قرن نوزدهم میالدی از یک درجه 
فراتر رفته و سازمان جهانی هواشناسی پیش بینی کرده 
است که افزایش دمای متوسط جهان تا سال 2024 به 
1/2 درجه خواهد رسید. اما افزایش درجه حرارت جهان 
به مقدار ناچیز چند دهم درجه چه اهمیتی دارد؟ در دهه 
اخیر جهان شاهد تغییرات اقلیمی گسترده ازجمله طوفان 
های شدید، باران های سیل آسا و خشکسالی بوده است. 
حتی با محدود شدن افزایش دما به 1/5 درجه، شرایط 
آب و هوایی کره زمین بحرانی تر خواهد شد. طبق تعریف 
چنانچه در هر منطقه در فصل گرما به مدت چهار روز دما 
از 99درصد متوسط دوره فراتر رود، این شرایط موج گرما 
به حساب آمده و پیش بینی می شود. با افزایش 1/5 درجه 
ای دما، احتمال بروز موج گرما در نقاط مختلف جهان از 
5 به 28 درصد افزایش یابد. هم چنین در اثر آب شدن یخ 
های قطبی و افزایش حجم آب گرم تر اقیانوس ها سطح 
آب های آزاد بین 40 تا 80 سانتیمتر باال آمده و کشورهای 
جزیره ای مثل مالدیو به زیر آب خواهند رفت. در حال حاضر 
هم بخشی از مردم جهان با چنین شرایطی مواجه اند. بیش 
از 20درصد جمعیت جهان در نقاطی زندگی می کنند که 
دمای متوسط 1/5 درجه افزایش یافته و 10درصد نیز با 

افزایش دمای 2 درجه ای دست و پنجه نرم می کنند.
 ،IPCC طبق اعالم شورای بین دولتی تغییرات اقلیمی
تفاوت فاحشی بین اثرات ناشــی از محدود شدن دمای 
متوسط کره زمین به 1/5 درجه در مقایسه با 2 درجه وجود 
دارد. چنانچه جهانیان به غفلت خود ادامه داده و اجازه دهند 
افزایش درجه حرارت به 2 درجه برسد، تا پایان قرن جاری 
میالدی، سطح آب های آزاد 10 سانتیمتر دیگر باال آمده 
و مناطق ساحلی ازجمله در بنگالدش، حاشیه رود نیل و 
بسیاری مناطق دیگر جهان را به کام خود خواهد کشید. 
شدت و مدت موج های گرما نیز افزایش یافته و هر سال 
جان 400 میلیون نفر از مردم جهان به خطر خواهد افتاد.

دکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریفدکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریف

جانشین فرمانده ناجا گفت: آرامش کامل در مناطق مرزی 
میهن اسالمی برقرار است و هیچ دغدغه ای درخصوص 

امنیت مرزها نداریم.
سردار قاسم رضایی در بازدید از مرزهای جنوب شرق 
کشور و پایانه مرزی میلک در تشریح وضعیت امنیتی 
مرزهای ایران اسالمی با کشور افغانستان، اظهار داشت: 
بنا بر گزارشات دریافتی و در بازدیدی که داشتیم، آرامش 
کامل در مناطق مرزی میهن اسالمی برقرار است و هیچ 

دغدغه ای درخصوص امنیت مرزهایمان نداریم.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به زیرساخت های مناسبی که در سال های گذشته 
در مناطق مرزی جهت پاسداری و حراست از مرزهای 
ایران اســالمی به وجود آمده، افزود: مرزداران نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران با هوشیاری تمام و با 
اشراف کامل در حال پاسداری و مراقبت از کیان میهن 
عزیزمان هستند و اجازه کوچکترین نا امنی در مناطق 

مرزی کشور را نمی دهند.وی خاطرنشان کرد: نتیجه 
حضور نامشروع آمریکا در افغانستان چیزی جز خرابی 
و ناامنی نبوده و امروز مردم افغانستان نیازمند کمک های 
انسان دوستانه کشورهای جهان هستند و بهترین کمک 
به آن ها این است که اجازه بدهند حکومتی مردمی و 
براساس خواست مردم شکل بگیرد و بیگانگان در امور 

داخلی این کشور دخالت نکنند.
وی با اشاره به شرایط به وجود آمده درافغانستان، گفت: 
کشورهای استعمارگر به رهبری آمریکای جنایتکار با 
حضور نامشروع خود درمنطقه بیش از 40 سال است که 
آرامش و آسایش را از ملت های منطقه گرفته اند و این 
چنین وضعیت اسفناکی را به مردم مسلمان افغانستان 

تحمیل کرده اند.

اجازه کوچکترین ناامنی از سوی طالبان را نمی دهیم 

مرزها امن وامان است

 محمدرضا مروجی، سید امیرحسین سعادتمند
 علی خسروشاهی
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اکنون ازدواج جوانان سخت تر از همیشه 
شده چراکه پدران و مادران پس از سال ها 
سختی ازعهده زندگی خود برنمی آیند چه 

برسد به جوان تازه ازدواج کرده.
مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان 
وزارت ورزش و جوانان سال گذشته اعالم 
کرد: بیشترین درصد افزایش در آمار ازدواج 
6 ماهه سال 99 نیز مربوط به استان های 
خراسان جنوبی با 11.1 درصد، قم و بوشهر 

با 6.3 درصد است.
به گزارش ایسنا، با اینکه خراسان جنوبی جزء 
استان های در صدر برای ازدواج است، اما هنوز 
هم طالق در آن به نسبت فرهنگ غنی این 
مردم زیاد است؛ آن هم طالق هایی در ابتدای 
سال های زندگی. سراغ ازدواج جوانان را باید 
از خود آنان گرفت. از اینکه چرا دیر ازدواج 

می کنند؛ چرا زود طالق می گیرند.

آرزوهایی که در خانه شوهر تنها آرزو 
می مانند

یکی از دختران بیرجندی که اکنون 28 ساله 
است و دانشجوی دکترا به ایسنا می گوید: 
آن قدر شرایط ازدواج سخت شده که حتی 

نمی توان به آن فکر کرد.
وی افزود: اکنون دختران بیشتر توجه به درس 
دارند تا ازدواج چرا که آن قدر مشکالت پس 
از ازدواج زیاد است که می دانند پس از رفتن 
از خانه پدری دیگر نمی توانند به آرزوهای 

شخصی خود برسند.
رحیمی اظهار کرد: نباید شرایط اقتصادی 
را این قدرسخت بگیرند تا فرد جوان اصال 
چیزی به عنوان ازدواج در فکر نداشته باشد.

هر جا بروم خانه و کار می خواهند از من 
رضا نیز 35 سال دارد و هنوز مجرد است؛ 
علی رغم آنچه پدر و مادر از او می خواهند، 

اما او معتقد است وقتی فوق لیسانس دارند 
اما هنوز کار نــدارد چگونه می تواند خرج 

زندگی را درآورد.
وی افزود: وقتی مسو.والن تنها پشت میز 
کار خود نشسته و کاری به کار جوانان ندارند 
چگونه جوان می تواند به آینده، ازدواج و 

خانواده و کار فکر کند.
رضا معتقد است تا زمانی که زیرساخت های 
فرهنگی درست نشود واقعا نمی توان فکری 
برای ازدواج کرد؛ وقتی حتی برای خرج تاالر 
عروسی پولی ندارم چرا به ازدواج فکر کنم؟

او می گوید هنوز هم به ازدواج فکر نخواهد کرد 
چراکه هم شور و شوق 10 سال پیش را ندارد 
و هم هر جا برود از او کار و خانه می خواهند 
و اگر هم ازدواج کند مشکالت اقتصادی او 

را مجبور به طالق زودهنگام خواهد کرد.

معضلی به نام ازدواج سفید 
حجت االسالم یداهلل وحدانی نیا، معاون 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان 
جنوبی به ایسنا گفت: ازدواج سفید در بین 
جوانان اکنون رایج شده و نمی توان از آن 

گذشت.
وی افزود: عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی در این امر نقش بسزایی 
دارند؛ صرف نظر از این که باورهای دینی و 

مذهبی ما ارتباط دو جنس مخالف را صرفا 
در چارچوب تعریف شده جایز دانسته و دو 
جوان دختر و پسر نمی توانند به صرف این 
که من راضی ام تو هم رضایت داری پس 

بریم با هم باشیم.
وحدانی نیا ادامه داد: دو جنس مخالف بیگانه 
با هم که مانعی از ازدواج نداشته باشند صرفا از 
طریق ایجاد عقد نکاح با شرایط خاص خود 
که برای هر یک تکلیف و مسوولیت هایی به 
دنبال دارد با یکدیگر زیر یک سقف قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: باید دستگاه های فرهنگی 
برای جلوگیری از این امر فکری بردارند؛ 
امری که مانع ازدواج دائم شده و ازدواجی به 
نام ازدواج سفید را جا انداخته؛ ازدواجی که 
دلیل اصلی اش نداشتن شرایط الزم برای 

ازدواج است.

افزایش نرخ ازدواج در سه ماهه نخست 
امسال

علیرضا مهرآور، مدیرکل ثبت احوال خراسان 
جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه 
نخست امسال 2194 واقعه ازدواج در استان 
به ثبت رسیده که از این تعداد 14۷3 واقعه 
در مناطق شهری و ۷21 واقعه در مناطق 

روستایی به ثبت رسیده است.
وی افزود: در  این مدت میانگین سن ازدواج 

مردان در خراسان جنوبی  2۷ سال و بانوان 
21.1 سال  بوده است.

 مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: 
در بیش از 81 درصد ازدواج های ثبتی در سه 
ماهه نخست امسال زوج بزرگتر از زوجه، در 
11 درصد ازدواج ها زوجین هم سن بوده و 
در۷.6 درصد ازدواج ها نیــز زوجه از زوج 

بزرگتر بوده است.
مهرآور افزود: نرخ ازدواج پارسال در خراسان 
جنوبی 8.۷ درصد بوده که این رقم در کشور 
6.8 درصد است و از این نظر خراسان جنوبی  

رتبه دوم کشوری است.
 وی افزود: سال گذشته شهرستان درمیان با 
29.2 درصد بیشترین رشد ازدواج و نهبندان 
با 3.5 درصد، کمترین رشــد ازدواج را در 

استان داشت.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان 
کرد: نرخ ازدواج در سه ماهه نخست امسال 

در استان بیش از 18 درصد افزایش یافت.

بیش از 2 هزار نفر در استان تسهیالت 
ازدواج گرفتند 

مهدی قناد، معاون امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز اظهار 
کرد: 2 هزار و 123 نفر در استان در سه ماهه 

امسال تسهیالت ازدواج را دریافت کردند.
وی افزود: در سه ماه ابتدای امسال ۷ هزار و 
9۷ نفر در استان متقاضی دریافت وام ازدواج 
بودند که 30 درصد این افراد معادل 2 هزار 
و 123 نفر این تسهیالت را دریافت کردند.

قناد تصریح کرد: هم اکنون 4 هزار و 9۷4 نفر 
در خراسان جنوبی در صف انتظار دریافت 

تسهیالت ازدواج هستند.
وی بیان کرد: سال گذشته 11 هزار و 981 نفر 
در استان متقاضی دریافت وام ازدواج بودند که 
91 درصد آنان این تسهیالت را دریافت کردند.

جوانان به تشکیل خانواده فکر هم نمی کنند

رویاهای قبل از ازدواج
 ضرورت جوانمردی

 در دفاع از  مصباح تا هاشمی

ایشان بعد از قیام 15 خرداد و در اوج خفقان رژیم طاغوت، به اتفاق آقای 
هاشمی رفسنجانی و شهید باهنر نشریه مخفی و انقالبی بعثت را منتشر 
می کردند و پس از آن تقریبا به تنهایی نشریه مخفی انتقام را با سمت 
و سوی مبارزه با استبداد و استکبار منتشر کردند. سراسر نشریه انتقام 
روشنگری شجاعانه درباره جنایات رژیم ستمشاهی بود.« این فرازی 
است از یادداشت اهل قلمی که به دفاع از مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی 
پرداخته و شان انقالبی او را ستوده است. جمالتی چند هم در تبیین 
این کسوت انقالبی گری، بر صفحه کاغذ نشانده است و به این جمله هم 
تار و پود مطلب خود را محکم کرده است که »الزم می دانم بپرسم که 
جنابعالی با کدام توشه علمی و دانش و مطالعه تاریخی در پی نقد حضرت 
آیت اهلل مصباح هستید؟! و این جمله؛ » شما چگونه به خودتان اجازه 
می دهید اذعان و تاکید صدها عالم دین شناس و فرهیخته را که جایگاه 
برجسته علمی و انقالبی حضرت ایشان را ستوده اند، نادیده بگیرید و نظر 
خودتان را که می دانید به لحاظ علمی و اسالم شناسی با آنان حتی قابل 
مقایسه هم نیست از نظر آن ها برتر بدانید؟! » گزاره های مطرح شده 
قابل تامل است اما جای این پرسش را از جناِب صاحب قلم، باز می کند 
که چرا جناب ایشان در برابر فراوانی توهین های غیراخالقی، به مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی- که اینجا نامش را وام گرفته تا شناسنامه 
انقالبی مرحوم مصباح را مُهر کند- چنین پا به میدان نگذاشته و قلم 
بر صفحه نچرخانده است؟ قطعا در سابقه انقالبیگری مرحوم هاشمی 
و شان فرماندهی ایشان بر دفاع مقدس، هیچ کس تردید نمی تواند 
داشته باشد پس چرا وقتی برخی از هم اندیشان ایشان، خاک بر چهره 
ایشان می پاشند، چشم ها را پشت پلک و قلم را در نیام می گذارد؟ نمی 
گویم که هاشمی را نباید نقد کرد که به گستره بامش، برف نشسته و 
جای نقد دارد چنانکه حضرت آقای مصباح هم باید نقد شود اما نقد با 
توهین و تخریب فرق می کند که ایشان بهتر از هرکس می دانند. اگر 
همچنان بر طریق جوانمردی پای می فشارند- که در موضوع دفاع از 
مرحوم مصباح چنین نگاهی دارند- منتظریم تا رشک قلم توانای شان 
را در دفاع - ولو منتقدانه - از هاشمی و دیگر رهبران مظلوم انقالب و 

دفاع مقدس، هم، بخوانیم!

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی 
خراسان؛ اولین دوره مسابقات دادگاه شبیه 
سازی شده )موت کورت( از ابتدای سال 1400 
با موضوع قتل توسط  گروه حقوق این موسسه 
و با حضور دانشجویان  کارشناسی رشته حقوق 
ودانشجویان گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی 

موسسه برگزار گردید. 
این مسابقات با هدف ارتقاء سطح علمی دانش 
)علمی و عملی( دانشجویان رشته حقوق و 
تقویت قدرت استدالل و دفاع آن ها در ارایه 

لوایح شفاهی و کتبی  حقوقی برگزارشد.
 ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم میان دانشجویان 
از دیگر اهداف فعالیت بود کــه با هدایت و 
همراهی گروه حقوق موسسه، طراحی و طی 
چند مرحله توسط انجمن علمی گروه حقوق 
و دبیرخانه مربوطه برنامه ریزی و اجرا گردید.

در این رقابتها؛ بیش از 100  دانشجوی داوطلب 
شــرکت نمودند و در نهایت و پس از اجرای 
رقابت ها در سه مرحله، پنج تیم برتر3 نفره؛ 
در مرحله نهایی  و در حضور تیم داوری پنج 
نفره متشکل از قضات و وکالی محترم مشهد 
به رقابت  پرداختند و به ترتیب جوایزی  به 

آن ها تعلق گرفت. 
مرحله اول این رقابت ها، از تاریخ 1400/1/14 
لغایت 1400/2/15 برگزار گردید، بر اساس 

پرسش انفرادی شفاهی 4۷ نفر موفق به راه یابی 
به دور دوم این رقابت ها شدند. در مرحله بعد 
که بیش از یک ماه به طول انجامید داوطلبان، 
پس رویت فیلمی مستند از پرونده قتلی واقعی،  
در قالب 15 تیم سه نفره، لوایح دوگانه دفاعی 
خویش را طی فرصتی 48 ســاعته به هیات  

محترم داوران ارایه کردنــد . پس از ارزیابی 
لوایح، توسط هیات داوران، 5 تیم برتر به مرحله  

رقابت های نهایی راه یافتند.
مرحله آخر در بیســتم خرداد ماه جاری، به 
صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی در محل موسسه آموزش عالی خراسان 

و با حضور مسوولین، اساتید، هیات داوران و 
جمعی از دانشجویان  برگزار شد. در این مرحله؛ 
تیم های شرکت کننده ضمن ارایه لوایح دفاعی 
کتبی خود  به محضر دادگاه کیفری1 ) شبیه 
سازی شده( به عنوان وکیل شاکی یا متهم، 
به دفاع شفاهی و پاسخ به سواالت  هیات  پنج 
نفره داوران  می پرداختند. در نهایت  تیم ها ی 
شرکت کننده با کسب امتیازی از هیات محترم 
داوری از اول تا پنجم رده بندی و معرفی شدند.

در این مرحله؛ تیم عدل اندیشان خراسان با 
سرپرستی خانم الهام رسولی و عضویت خانم ها 
ارغوان طباطبایی و مریم ســادات موسوی، 
مقام اول را کسب نمود  و تیم وکالی خبره با 
سرپرستی   حمید نصرآبادی وعضویت  خانم ها 
مهال غفوریان و زینب جالیری به مقام دوم 

دست یافتند.  
به گفته   نصرآبادی؛ دبیر کمیته برگزاری 
رقابت های موت کورت موسســه، کمیته 
برگزاری با برگزاری بیش از 145 نفرساعت 
جلسه و 9 جلسه حضوری و آنالین توجیهی 
و آموزشی حول  موضوعاتی از قبیل: الیحه 
نویســی، فن بیان و نحوه دفاع در جلسات 
دادرســی، موضوعات  حقوق جزا و جرم 
شناســی ومخصوصا موضوع قتل، مباحث 
فقهی اصولی کاربردی مرتبط ، برای شرکت 

کنندگان برنامه ریزی و اجرا نمود.
 )Moot court ( دادگاه شبیه سازی  شده
فعالیتی دانشجویی است که در آن شرکت 
کنندگان تالش می کنند فرایند یک دادگاه  
واقعی را از طریق نوشتن الیحه  حقوقی و دفاع 
حضوری در برابر قضات یا هیات داوران تمرین 
کنند. شبیه سازی دادگاه ها یکی از جذاب ترین 
و مهم ترین فعالیت های دانشکده های حقوق  
محسوب می شود. این فعالیت ها همواره در 
سطح ملی و بین المللی برگزار و اجرا می شود.

این فعالیت تحت نظارت و با هدایت، هیات 
داورانی متشکل از قضات محترم دادگاه ها و 
دادسرای مشهد؛   دکترهادی زاده،   صفری،   
جوانبخت،   عطار زاده و وکالی دادگستری 
استان خراسان رضوی؛ خانم دکتر واحد و  ان؛ 
دکتر حایری زاده،   دکتر فتوحی ،   عبدی و 
اساتید گروه حقوق   قاسمی فر و   عاقلی مقدم 

برنامه ریزی و اجرا گردید.  

تیم های برتر معرفی شدند
پایان رقابت های موت کورت در مشهد 
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رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
با اشاره به مخالفت برخی اصولگرایان با الیحه 
دائمی شدن همسان سازی، گفت: به نظر 
می رسد که خیلی هوشمندانه و درزمانی 
که الیحه برای تصویب نیاز به اجماع دارد، 

چنین خطی را به رسانه ها کشیده اند.
از روزهای آغازین ماه جاری که خبر ارسال 
الیحه دایمی شدن همسان سازی حقوق 
بازنشستگان از دولت به مجلس اعالم شد، 
»الیاس نادران« رییس کمیسیون تلفیق 
بودجه 1400 در تلویزیون حاضر شد و به 
نقد افزایش تعهدات دولت به صندوق های 
بازنشستگی پرداخت و تاکید کرد که افزایش 
بار تعهدات دولت در این حوزه        تورم  زاست. 
در همین حال روزنامه »کیهان« با انتشار 
یادداشتی به افزایش این تعهدات اشاره کرد 
و به نقد این الیحه تهیه شده توسط دولت 
پرداخت. در گفتگو با »حسن صادقی« رییس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دالیل 
مطرح شدن این دیدگاه ها را در مقطعی که 
بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر تعیین 
تکلیف همسان سازی سال های آینده از 
محل بدهی دولت هستند، پرداختیم. وی 
معتقد است که مسائل سیاسی به حوزه 
صنفی کشیده شده است؛ در حالی که اصول 
گرایان درگذشته چنین مواضعی نداشتند.  
از هفته گذشته که بحث مطرح شدن الیحه 
دایمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان 
در مجلس توسط دولت پیش کشیده شد، 
شاهد شکل گرفتن موجی از اعتراض ها 
علیه دولت هستیم؛ اعتراض هایی مبنی بر 
اینکه دولت مستقر به بهانه این الیحه، در 
حال تحمیل دائمی تعهدات خود به دولت 
آینده است. چرا تثبیت تعهداتی که دولت 
دوازدهم هم در حال اجرای آن هاست، برای 
عده ای تا این اندازه سنگین تمام شده است؟ 
بحث های پیرامون تورم زایی منابع اجرای 
همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی برای فرار به جلوست؛ منتها 
در این مقطع که دولت در آستانه ی انتقال 
است، چنین بحثی مطرح می شود؛ البته این 
بحث هیچ ارتباطی با »منافع ملی« ندارد و 
منافع جناحی اصولگرایان در آن بسیار پررنگ 
است. روزنامه کیهان در بعد رسانه ای بر تنور 
تورم زا بودن رسیدگی دولت به صندوق های 
بازنشستگی مانور می دهد. چند روز پیش 
از این آقای »الیاس نادران« از نمایندگاِن 
طیف راست سنتی، در صداوسیما مشابه 

همین ادبیات را به کار می گیرد.
به نظر می رسد که خیلی هوشمندانه و درزمانی 
که الیحه دایمی شدن همسان سازی برای 
تصویب نیاز به اجماع دارد، چنین خطی را 

به رسانه ها کشیده اند؛ درنتیجه دالیل این 
مخالفت در این مقطع جناحی است. چون 
بار مالی اجرای همسان سازی را دیدند، 
رنگ عوض کردند. از این منظر، اینکه تازه 
یادشان افتاده که بودجه بار تورمی دارد، 
چندان عجیب نیست؛ آقای نادران رییس 
کمیسیون تلفیق بودجه 1400 به خوبی در 
جریان تغییرات بودجه بود و امروز نمی تواند 
ایجاد بار مالی برای اجرای همسان سازی را 
بر روی دوش دولت روحانی بی اندازد. کیهان 
هم نمی تواند به گونه ای وانمود که تازه از 
بار مالی اجرای همسان سازی خبردار شده 
است. همین ها، دولت مستقر را به گرسنه 
نگه داشتن بازنشستگان و نادیده گرفتن 

حقوق آن ها متهم می کردند.
البته در 8 سال اخیر همین جریان ها منتقد 
وضع موجود بودند و دولت را به کوتاهی تمام 
و کمال در قبال بازنشستگان متهم می کردند. 
باتوجه به اینکه رییس دولت آینده مدعی 
است که می تواند مشکالت کشور را حل 
کند، نگرانی هایی که از ناحیه برخی جریان ها 

مطرح می شوند، فرافکنانه نیست؟ 
نمی شود که یک مقطعی وانمود کنند که در 
کنار بازنشستگان هستند و حاال در مخالفت 
با رسیدگی دولت به آن ها شعار بدهند. این 
رفتار جای سوال و ابهام دارد؛ ابهامی که 
نشات گرفته از نگرش سیاسی به موضوعات 
صنفی است. در این میان نباید فراموش 
کرد که الیحه دایمی شدن همسان سازی، 
اجرای آن را پایدار می سازد و دولت را ملزم 
به تامین منابع اجرای آن می کند. در این 
چارچوب دولت باید هرساله همسان سازی 
را با شرایط اقتصادی کشور، تورم و افزایش 
حقوق شاغالن تطبیق دهد. طبیعی است 
که این الیحه دولت و در کالِن آن، حاکمیِت 
یکپارچه را تحت فشار می گذارد اما مگر دولت 
روحانی با همین ظرفیت اقتصادی، یعنی 
بدون درآمد نفتی پیش از برجام، به همراه 
سنگین ترین تحریم ها در فضای همراه با 
منع هر نوع مذاکره در عرصه بین الملل، 

همسان سازی را به اجرا نگذاشت؟
پس چرا آقای نادران و کیهان ساز مخالف 
می زنند؟ چرا امروز مطبوعات اصولگرا سرنا 
را از سر گشادش می دمند؟ البته ایراد ندارد 
که تورم را کنترل کنند اما آیا با اجرا نشدن 
همسان سازی تورم تک رقمی می شود؟! 
عده ای همچنان تاکید دارند که با وجود 
تمام نقدهایی که به عملکرد دولت دوازدهم 
وارد است اما به هرحال کشور در این دوره 
در شرایط تحریم اداره شد. برداشت شما 

از سخنان این عده چیست؟ 
به گزارش ایلنــا، در آینده می بینیم که 

همین جریاناتی که به نقد دولت روحانی 
می پردازند، باید چراغ بردارند و مجدد به 
دنبال آن بدوند؛ دولتی که با تحریم های تا 
بن دندان فلج کننده، کشوری را که کرونا 
از همه طرف اقتصاد آن را احاطه کرده بود، 
اداره کرد؛ کشوری که اقتصاد مولد آن زیر 
بار مراودات قاچاقچیان و واردات گسترده 
کاال از مبادی غیررسمی، فلج شده است؛ 
البته در این صورت بایــد به دولت آقای 
روحانی نمره ی باالیی داد! ؛ متاسفانه 8 
سال دولت روحانی را در عرصه عمومی 
ناکارآمدترین دولت قلمداد کردند اما امروز 
که الیحه همسان سازی را دیده اند و رفع 
تحریم ها را مشکل می بینند، بنای مخالف 

با بازنشستگان را گذاشته اند.
    طنز ماجرا اینجاست که از اول هم موضوع 
را می دانستند اما فراموش کرده بودند که 
تاریخ برای بار دوم غمبارتر تکرار می شود. در 
ضمن وقتی این الیحه را می بینند و افسوس 
می کشند، یاد شعری می افتم که مردم برای 
»نصرالدین« سرودند: »از کرامات شیخ ما 
چه عجب پنجه را باز کرد و گفت وجب« و 
مصرع بعد آن: »از کرامات شیخ ما اینست 

شیره را خورد و گفت شیرین است«.
چرا فردی مانند آقای نادران که رییس 

کمیسیون تلفیق بودجه 1400 بود و در زمان 
تدوین الیحه از سوی عده ای از نمایندگان 
به تک روی و عدم دخالت دادن نمایندگان 
مخالف خود متهم شد، به نقد قانونی که 
تحت مدیریت وی تهیه شده، می پردازد؟ 
به نظر می رسد که این ها در بازی با واژگان 
استاد شده اند. اساسا هر تحرک پولی در 
اقتصاد دارای  عدم تحرک و ثبات، می تواند 
زمینه ساز تورم باشد، اما آنچه تورم را مزمن 
و ویرانگر ساخته است؛ تا جایی که امروز 
دولت ها خود را در مقابل آن ناتوان می بینند، 
رفتارهایی است که اقتصاد ایران را به عدم 
تحرک تشویق می کنند. فروش نفت و 
پیش خور کردن آن در شرایطی که هیچ 
عجله ای برای انداختن حلقه ی اقتصاد ایران 
به اقتصاد بین المللی وجود ندارد، عامل تورم 
است؛ یعنی رفتاری حاکم است که تورم 
از آن تغذیه می کند و چاق می شود؛ آیا 
این اتفاق تقصیر بازنشسته ی بی نواست؛ 
بازنشسته ای که چون سیر نمی شود هرروز 
به بازگشت مجدد به بازار کار و کنار گذاشتن 
رویاهای بازنشستگی فکر می کند. جدا از این 
بحث، اگر آقایان اقتصاد ایران را به اقتصاد 
بین الملل وصل کردند، آنگاه می توانیم 

بگوییم هنر کرده اند. 

معنای واقعی بهزیستی و تامین اجتماعی!

فردا 25 تیرماه در تقویم ما به عنوان روز بهزیستی و تامین اجتماعی 
نام گذاری شده است.

مناسبت مهم و ارزشمندی که البته فقط رنگ و لعاب گرفته چرا 
که دو تشکیالت عریض و طویل آن هیچ گاه نتوانسته اند خدمات 

درخورشایسته ای به افراد تحت پوشش خود ارایه کنند.
بهزیستی با انبوهی از مشکالت و آسیب های اجتماعی رو به  روست 
که هر یک متولی خاصی را می طلبد.در بحث معلوالن، کودکان کار و 
آسیب، زنان سرپرست خانوار و ده ها مورد دیگر توان خدمت رسانی 
مناسب ندارد و همواره در حوزه خدمات خود با کمبودها و مشکالت 
عدیده و ناتوانی مواجه است. بهزیستی هنوز در بخش معلوالن و 
خدمت به این قشر نتوانسته قدم های موثر و ماندگاری بردارد.در 
مورد کودکان کار و کودک آزاری و دیگر آسیب های اجتماعی تنها 
با کمک های مقطعی و اجرای طرح های نیم بند فعالیت کرده است.

در رابطه با کودکان بی  سرپرست و بدسرپرست اگر کمک های 
خیران و نیک اندیشان و موسسات خیریه نباشد، بهزیستی مطمئنا 
دچار مشکل خواهد شد. کمبود بودجه و امکانات همواره بهترین 
بهانه و عذر برای پوشش مشکالت است و بهزیستی از این قاعده 

مستثنی نبوده و نیست.
تامین اجتماعی هم با انبوهی از خدمات متاسفانه در بزرگترین 
معضل یعنی بروکراسی و کاغذ بازی گرفتار است و اغلب افراد تحت 
پوشش آن رضایت چندانی از این سازمان عریض و طویل ندارند.در 
مورد تامین اجتماعی همین یک نکته کافی است که چرا بدهی یک 
مربی خارجی فوتبال باید از جیب تامین اجتماعی پرداخت شود و 
جالب اینکه هیچ کس تاکنون جواب درست و قانع کننده ای نداده!

به هر حال بر حسب وظیفه این مناسبت را به مدیران و کارکنان 
خدوم این دو سازمان تبریک می گوییم و البته از آن ها می خواهیم 
برای افراد تحت پوشش خود که همگی از قشر کارگر و محروم و 

نیازمند جامعه هستند انصافا خالصانه کار کنند.

 توانمند سازی
 مهمترین رکن ایجاد اشتغال است

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت االسالم حسین معصومی 
در دیدار با 14 نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران که در قالب دیدار 
چهره به چهره در محل میز خدمت بنیاد استان صورت گرفت، گفت: 
اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران مهم ترین مشکالتی است که از 

سوی ایثارگران مطرح می شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ادامه داد: اگر 
فردی تقاضای اشتغال دارد باید حداقل های مهارت آموزی و دانش را 
نیز داشته باشد، در همین راستا بنیاد با اداره فنی و حرفه ای و میراث 
فرهنگی تفاهم نامه ای منعقد کرده است که آموزش های الزم را به 

فرزندان ایثارگران جویای کار ارایه دهد.
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود: افراد 
با تحصیالت و مدارک دانشگاهی در صورت حضور در ادارات دولتی، 
باید در آزمون های استخدامی سازمان سنجش شرکت کنند، لذا با 
توجه به تقاضای زیاد و تعداد شغل های اندک، ظرفیت قبولی در این 

آزمون ها کم است.
وی تصریح کرد: کارآفرینی بهترین فرصت برای فرزندان ایثارگران 
جویای کار است، بنیاد در این راستا تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته 

است که می تواند در این زمینه به کارآفرینان کمک کند.
سکینه نادری، عباسعلی براتی، غالمرضا شایسته، طیبه چمیمو، 
پورمند، محمد حسن بیات، حسن ساوه اولیا، محمد رضا وکیلیان، 
مریم کریمی، مریم حمامی، فاطمه اسماعیل زاده، حسینعلی جهانی 
پور، رقیه طویلی ، محمد اصغری از خانواده شهدا و ایثارگرانی هستند 
که با حجت االسالم معصومی به صورت جداگانه دیدار و مشکالت 

خود را مطرح کردند.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 12
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 31 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 11

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

 آیا کشتی همسان سازی به گل می نشیند؟

اصولگرایان علیه حقوق بازنشستگان!
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دیدگاه

گزارش

پاشنه آشیل مدیریت شهری

آن چه مسلم است یکی از مهم ترین کاستی ها و نقاط ضعف 
مدیریتی در پنج دوره گذشته استقرار شوراهای اسالمی شهر 
در سراسر کشور حوزه مدیریت منابع انسانی بوده است. 
با توجه به اینکه ورود و خروج نیروها در شــهرداری ها با 
محدودیت های قانونی و سفت و سخت )از جنس آنچه در 
وزارت خانه ها و سایر نهادهای دولتی وجود دارد( مواجه 
نیست یا به بیان دیگر در این زمینه راه های مختلفی برای 
دور زدن و یا تفســیر متفاوت از قانون وجود دارد همواره 
ترکیب نیروی انســانی و خصوصا ترکیب مدیریِت سطح 
کالن شهرداری ها )به ویژه در کالن شهرها( سیاسی، بی 
نظم و سلیقه ای بوده که این مساله آسیب های فراوانی به 
کیفیت عملکرد مدیریت شهری در کشور وارد کرده و به 
پاشنه آشیل مدیریت شهری تبدیل شده است. نشان به آن 
نشان که در طی سال های مختلف ریزش فراوان نیروهای 
شــهرداری ها چه از لحاظ ترک خدمت پس از اتمام یک 
دوره شورا و چه از لحاظ مواردی که انحرافات عملکردی از 
حیث عدم رعایت قانون بوده ضربات فراوانی به حوزه های 
تخصصی اداره شهر وارد نموده اســت. اکثرا مسیر ارتقا 
پیشرفت سازمانی در شــهرداری ها شفاف و طبیعی طی 
نمی شود و این به گروه و یا حزب خاص سیاسی هم محدود 
نبوده و نیست و گویی فرهنگ غالب همین است. هر چند 
استثنائاتی وجود داشته و دارد که فرد بر اساس روند طبیعِی 
رشد در طول سلسله مراتب سازمانی پیشرفت کرده باشد 
ولی بیشتر رویکرد همانی بود که عرض کردم. نمی خواهم 
بگویم گرایش های سیاسی در فرآیند جذب، ارتقا و انتصاب 
در مناصب مدیریتی نادیده گرفته شود و اساس کار صرفاً 
بر مبنای صالحیت، دانش، تخصص و مهارت باشد چون 
شاید خیلی رویایی و دست نیافتنی باشد. اما به هر حال 
این که فارغ از نگاه سیاسی عملکرد منابع انسانی سیستم 
همواره مورد ارزیابی قرار بگیرد و افراد شایسته دیده شوند 
و امیدوار به پیشرفت باشند هم عادالنه است هم عاقالنه. 
چرا با پیروزی هر حزبی در شورای شهر باید بخش عظیمی 
از منابع انسانی نادیده گرفته شوند، استرس پیدا کنند، به 
حاشیه بروند و کار فقط به همان گروه محدود خودی های 
شورا واگذار گردد؟ خیلی امیدواریم این رویکرد در دوره 
جدید شوراهای اسالمی مورد بازبینی قرار گیرد. در این 
راستا باید با توجه به تورم نیروی انسانی در اکثر شهرداری ها 
اوال حتی المقدور از ورود نیروهای جدید به بدنه سیستم 
پرهیز گردد، ثانیاً با سرعت زیاد فرآیند احصا صالحیت ها 
و شناسایی نیروهای انسانی فعلی در شهرداری ها صورت 
پذیرد و سپس بر اســاس یک منشــور علمی و اخالقی 
مناسب هر کسی در جایی که صالحیت آن را دارد بنشیند. 
ردای مسوولیت سازمانی نه باید برای افراد بزرگ باشد نه 
کوچک. بلکه باید هر کسی به اندازه توان و شایستگی خود 
مسوولیت داشته و پاسخگو باشد. که تحقق این مهم هم 
عدالت است و شایسته ساالری. خیلی هم سخت نیست هم 
ممکن است و هم الزم. باید قبول کنیم اصالِت بخش وسیعی 
از فعالیت های شهرداری ها کامال تخصصی، فنی و حرفه 
ای است که برای آن شــاخص تخصص مهم ترین فاکتور 
در انتصاب مدیران است. اگر قرار باشد نیروهای مجرب و 
کاربلد سیستم نادیده گرفته شوند وضعیت همانی می شود 
که االن به وجود آمده است. متاسفانه در سال های اخیر بدنه 
تخصصی و حرفه ای نیروهای شهرداری ها با همین نگاه 
حداقلی آسیب های فراوانی دیده اند و با نگاه های سیاسی 
به حاشیه رانده شده اند. شهرداری ها نیروهای اجاره ای 
که چهار سال با یک شورا بیایند و بروند نیاز ندارد و نباید به 
گونه ای عمل کرد که کارمندان با سابقه و متخصص آن به 
عنوان چرخ پنجم به حساب آیند و به حاشیه رانده شوند.

برای 4 سال آینده، از دولت چه انتظاری 
دارید؟ 

عمل به قانون! دولت متعهد است که تا پایان 
برنامه ششم توسعه یعنی سال جاری، بدهی 
خود به سازمان تامین اجتماعی را صفر کند 
و بدهی جدید هم ایجــاد نکند. در الیحه 
همسان سازی هم دولت متعهد شده است 
که سهم سازمان را در بودجه جاری کشور 
ببیند. دولت بر اساس قانون مکلف است 
افرادی را که به شــکل »من غیرحق« در 
قالب مصوبات مجلس و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، بر سر سفره تامین اجتماعی 
نشسته اند را به صندوق های بازنشستگی 
دیگر بفرستد و منابع آن را هرسال به صورت 
یکجا تامین و پرداخت کند. از دولت آینده 
انتظار داریم تعهدات حاکمیتی را به سازمان 

تامین اجتماعی تحمیل نکند.
کسانی که به نقد عملکرد دولت در حوزه 
صندوق های بازنشستگی می پردازند می گویند 
سازمان برنامه و بودجه همین دولت، به نحوی 
عمل کرده که باعث نارضایتی های امروز شده 
است. شما تا چه اندازه عملکرد وی را به پای 

دولت می گذارید؟ 
حساب نوبخت را باید از دولت روحانی جدا کرد. 
نوبخت عنصری است که توان تامین اجتماعی 

را کاهش داده و کاری کرده که به تعهداتش 
در قبال تامین اجتماعی عمل نکند. نوبخت 
صندوق خودی و غیرخودی درست کرده 
است. نوبخت با کارکردش در حوزه سازمان 
برنامه و بودجه، زمین سوخته درست کرده 
است؛ آن چیزی که آقای نادران علمش را 
ندارد، فهمیدن همین نکته در مورد نوبخت 
است. آنچه که روزنامه کیهان سواد الزم را 
برای پرداختن به آن ندارد، تمیز قائل شدن 
میان نوبخت و دولت است. نویسندگان کیهان 
باید از خود بپرسند: نوبخت با این عملکرد، 
زمین سوخته درست کرده یا باغی باصفا 

برای تمام گروه ها؟
به عقیده ی من، مدیریت آینده سازمان برنامه و 
بودجه باید ساختارهایی را که نوبت پی ریخته 
را در هم بشکنند و ساختار جدیدی را رقم 
بزنند. از جمله در مباحث کلیدی مانند یارانه ها 
و دیدن سهم بیمه مشموالن قوانین خاص در 
تامین اجتماعی. این سازمان باید بر پرداخت 
سهم صنایع از یارانه ها متمرکز شود. تا به حال 
از ابن بابت به صنایع پولی پرداخت نکرده اند. 
اینگونه اقتصاد بر ریل تقویت نیروهای مولد 
می نشیند. تقویت حوزه های غیرمولد، کشور 
را به سمت فقیرتر شدن هدایت کرده و اوضاع 

را بدتر می کند. 

زمانی که از تقویت اقتصاد مولد صحبت می کنید، 
این نکته به ذهن می آید که به هرحال اقتصاد 
مولد به وجود آمده که نیروی کار چه در زمان 
اشتغال و چه در زمان بازنشستگی زندگی مرفهی 
داشته باشد اما امروز گفته می شود که نباید 
تعهدات دولت به صندوق های بازنشستگی 
افزایش پیدا کند. پیوند بخش مولد و رفاه 
نیروی کار و بازنشستگان را چگونه می بیند؟ 
برای درک این موضوع ابتدا باید توجه داشت 
که تولید در دولت های احمدی نژاد و روحانی 
تضعیف و اقتصادغیرمولد تقویت شد. باید به 
صنایع یارانه نقدی بپردازند، تا شاهد خاموشی 
این چنینی و رفتن برق خانه ها نباشیم. یارانه 
45 هزارتومانی برای خانواده ها رقمی محسوب 
نمی شود اما بیکاری فرزندان ضرر بزرگتری 
را به آن ها وارد می کند. هر کشوری که به 
سمت غیرمولد شدن حرکت کند، هرچند 
ظاهرش به »ُدبی« شبیه باشد، در باطن در 
حال فروریختن است. این چنین اقتصادی با 
یک تلنگر فرو می پاشد؛ این را من نمی گویم، 
اقتصاددانان کالسیک و نوکالسیک می گویند؛ 
حتی اقتصاددان چپ گرا هم همین را می گویند. 
زمانی که پوسته خوش جالی اقتصاد غیرمولد 

بشکند، باطن متعفنش بیرون می پاشد.
اگر امروز به چنین وضعیتی دچار شدیم، عاملش 
سازمان برنامه و بودجه و آقای نوبخت است؛ 
البته سلف او هم چنین کرده اند. بنابراین من 
فکر می کنم که بحث های امروزی که در مورد 
تورم زا بودن رسیدگی دولت به بازنشستگان از 
محل بودجه عمومی مطرح می شوند، آدرس 
غلط دادن است. من نگرانم که همین ریل گذاری 
نوبخت را دولت بعد هم ادامه دهد. دولت بعد 
باید اصالح ساختار اقتصاد و سرازیر کردن 
یارانه های نقدی به سمت صنایع را پیگیری 

کند. جزء این راه دیگری وجود ندارد. 
با این حال، دولت آینده باید پرداخت هزینه های 
اداره کشور را به عنوان یک واقعیت بپذیرد و از 
حاال بیاموزد که به صحنه آمدن، مسوولیت هم 
ایجاد می کند؛ حاال چه در قبال بازنشستگان و 
چه در قبال صنایع و معیشت مردم. دولت بعد 
باید همچنان مطالبات تمامی اقشار جامعه را 
نمایندگی کند. دولت بداند که معیشت مردم 
لنگ رفع تحریم ها و بهبود رابطه ی ایران با 
جهان است واال هیچ بازنشسته ای نمی تواند 
با حقوق 3 میلیون تومانی و 4 میلیون تومانی 
زندگی کند و بعد همین بازنشسته به خاطر 
اینکه دولت آینده ناراحت نشود، درخواست 
منطبق ساختن حقوقش را با تورم نداشته باشد.

مگر آقای حسین شریعتمداری، مدیرمسوول 
روزنامه کیهان یا آقای نادران می توانند با حقوق 
3 میلیون تومانی زندگی شان را اداره کنند که 
حاال از بازنشستگان چنین انتظاری را دارند. 

لذا باید توجه داشت که افزایش حقوق تورم زا 
نیست بلکه نوع تقسیم بودجه تورم زاست؛ 
یعنی باید از حرکت بودجه به سمت بخش 
غیرمولد جلوگیری کرد؛ درحالی که امروز 
بیهوده همسان سازی را عامل تورم معرفی 
می کنند. به نظر می رسد که آقای نادران و 
شریعتمداری کم مطالعه و کم اطالع هستند. 
به نظر می رسد که اقتصادهای تولید بنیان 
و باثبات، نباید دائم نگران بروز طوفان های 
تورمی باشند. به همین علت اقتصادهای 
باثبات می توانند بدون هیچ نگرانی سطح رفاه 
شاغالن و بازنشستگان خود را افزایش دهند. 
بله، در ژاپن و فرانسه افزایش حقوق ها را شاهد 
هستیم اما آیا بار افزایش حقوق ها بر تورم 
سرشکن می شود؟ اگر چنین بود که ژاپن 
تورم منفی نداشت و تورم فرانسه در حدود 
1 درصد نبود. اساسا اقتصادی که در مسیر 
درست حرکت می کند، دچار نوسانات تورمی 
شدید نمی شود. در این کشورها بیشترین 
حقوق به کارکنان بخش تولید پرداخت 
می شود، اما در ایران چرخ بخش تولید از 
لحاظ توزیع متناسب درآمد در میان کارکنان، 
لنگ می زند. با این وضعیت، من فکر می کنم 
کسانی که حقوق ها را تورم زا می خوانند، به 
دنبال پاشیدن بذر فقر هستند؛ نه پاشیدن 
امید در جامعه که در حال حاضر دولت آینده 
نویدش را می دهد؛ البته اگر قرار بود که آقای 
روحانی 1 سال دیگر سرکار باشد، همین ها 
می گفتند: چرا دولت حقوق بازنشستگان را 
متناسب با تورم افزایش نمی دهد؛ کارگران 

و بازنشستگان در فقر هستند!
 واقعیت این است، کسانی که به کیهان و آقای 
نادران گوش می دهند به زودی در مسیری 
خیلی بدی قرار می گیرند. اینگونه تنها لشگر 
گرسنگان برای دولت بعد به جا می ماند و 
سرنوشت بدی در انتظار دولت بعد خواهد 
بود. حداقل وقتی کشورهای مسلمان همجوار 
را قبول ندارید، به وضعیت چین و روسیه نگاه 
کنید که قبولشان دارید. اگر افزایش حقوق 
تورم زا بود باید در روسیه و چین هم شاهدش 
بودیم اما تورم چین 1 درصد و تورم روسیه 
کمی بیشتر از چین و همچنان تک رقمی 
است؛ البته اگر در ایران تورم توام با توسعه و 
رشد باشد، حکم بهشت را دارد اما تورم همراه 
با رکود اقتصاد ایران به عجز انداخته است. در 
کل تورم توام با رکود، جنهم برای بازنشستگان 
و کارگران و بهشت برای دالالن، رانت خوارن 
و بودجه خواران غیرمولد است. غیرمولدها را 
از نظام تقسیم بودجه حذف کنید و مولدها 
را به میدان بکشید و برای آن ها سنگ تمام 
بگذارید؛ در غیر این صورت آثار زیانبار از میدان 

به درکردن مولدها را تجربه خواهید کرد.

110/1/5

دکترمهدییاراحمدیخراسانیدکترمهدییاراحمدیخراسانی

 آیا کشتی همسان سازی به گل می نشیند؟

اصولگرایان علیه حقوق بازنشستگان!
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سرپرست پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دستگیری زنی خبرداد که برای 
انتقام گیری از همسرش یک میلیارد و 
500 میلیون ریال فردی را اجیر کرده بود.

سرهنگ کارآگاه علی فرخ پور، در توضیح 
این خبر بیان داشت: 29  اسفند سال گذشته 
مرد میانسالی با پلیس110 تماس گرفت و 
مدعی شد که برای یکی از دوستانش حادثه 

ای رخ داده است.
او گفت: امروز هر چه با دوستم خشایار 
تماس می گیرم تلفن را جواب نمی دهد. 
باتوجه به اینکه باهم قرار داشتیم و او آدمی 
نبود که بی اطالع به محل قرار نیاید، نگران 
شده و راهی خانه اش شدم. اما در خانه را 
هم باز نکرد در حالی که خودرواش مقابل 
خانه اش است. می ترسم برای خشایار 

اتفاقی رخ داده باشد.
به گزارش رکنا، وی افــزود: بدنبال این 
تماس، ماموران کالنتری و آتش نشانی 
راهی محل شده و پس از هماهنگی های 
قضائی در خانه خشایار را باز کردند.  با ورود 
به خانه خشایار در محدوده وردآورد؛ آن ها 
با بدن نیمه جان خشایار دست و پا بسته 
مواجه شدند که مورد شکنجه قرار گرفته 
بود. خشایار بالفاصله به بیمارستان منتقل 
شد و با آنکه وضع جسمی اش بد بود، تحت 

درمان قرار گرفت.
 سرپرست پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران  
ابراز داشت: خشایار که تا چند قدمی مرگ 

رفته بود، پس از بهبودی نسبی در تحقیقات 
گفت:  به خاطر اختالفاتی که با همسرم 
داشتم، او مدتی است که مرا رها کرده و 
به همراه بچه ام به خانه پدری اش رفته و 

من به تنهایی زندگی می کنم.
روز حادثه داخل خانه بودم که ناگهان در 
باز شد و دو مرد وارد شدند. آن ها دست و 
پایم را بستند و یکی از آن ها به قصد مرگ 
مرا کتک زد و بعد هم وسایل خانه و اسناد 

و مدارکم را به سرقت بردند.
سرهنگ فرخ پور در ادامه عنوان کرد: در 
ادامه تحقیقات کارآگاهان پایگاه پنجم 
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و 
پس از انجام تحقیقات گسترده و باتوجه 
به ورود به خانه با کلید و اطالعات مردان 
شکنجه گر از محل مدارک و اسناد شاکی، 

این احتمال مطرح شــد که طراح این 
سرقت خشن، فردی آشنا است. در ادامه 
تحقیقات کارآگاهان به همسر 45 ساله 
شاکی مشکوک شدند اما زن میانسال هر 
بار با صحنه سازی و ادعای دروغین سعی 

در تغییر مسیر تحقیقات داشت.

مدرکی برای اثبات جرم
در ادامه کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی پایتخت مطلع شدند که همسر 
خشایار به نام بهنوش با مرد خالفکاری در 
ارتباط است. مرد خالفکاری به نام بابک که 
جرایم زیادی در پرونده خود دارد. همچنین 
مشخص شد که بهنوش حدود 150 میلیون 
تومان به حساب بابک در چندین تراکنش 

واریز کرده است.

وی تصریح کرد: زمانی که این مدارک در 
مقابل بهنوش قرار گرفت، زن میانسال چاره 
ای جز اعتراف ندید و گفت: با شوهرم اختالف 
داشتم و همین اختالف باعث شده بود که 
کینه او را به دل بگیرم. کینه از خشایار روز 
به روز بیشتر می شد و در نهایت تصمیم به 
انتقامگیری گرفتم. باید فردی را استخدام 
می کردم که برای من نقشه انتفامگیری را 
اجرا می کرد. در نهایت با بابک آشنا شدم 
و او قبول کرد که از خشایار انتقام بگیرد. 
از آنجایی که در این مدت به من عالقمند 
شده بود تصمیم گرفته بود با شکنجه مرگبار 
خشایار را از سر راه بردارد. روز حادثه کلید 
خانه را به بابک دادم و او به همراه دوستش به 
خانه رفته و نقشه انتقامگیری را اجرا کردند.

سرهنگ کارآگاه علی فرخ پور در پایان 
گفت: با اعتراف بهنوش، تحقیقات برای 
دستگیری بابک و همدستش ادامه پیدا 
کرد. اما بابک که از ماجرای دستگیری 
بهنوش با خبر شده بود، اقدام به فرار کرد 
و در نهایت کارآگاهان اداره پنجم پلیس 
آگاهی پایتخت موفق شدند مرد جوان 
و همدستش را چند روز قبل در یکی از 
شهرستان های اطراف تهران دستگیر کنند.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: 
متهمان در بررسی های اولیه پلیسی به 
جرم خود اعتراف کرده و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد. 

نقشه شیطانی زن تهرانی برای شوهرش 

حوادث

چند نکته درباره پیش خرید آپارتمان 

باید بدانید که هر مالک یا سرمایه گذار و یا مستأجرین اراضی که حق 
احداث بنا در عین مستاجره را دارند میتوانند اقدام به انعقاد قرارداد پیش 
فروش از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی نمایند اما 
اگر پیش فروشنده در موعد مقرر در قرارداد ، واحد پیش فروش شده 
را تحویل نداد یا به تعهدات خودش عمل نکرد با توجه به مورد ، دارای 
جریمه تأخیرهای مشخصی است که  پیش خریدار ضمن حق فسخ 
قرارداد می تواند آن را بر مبنای مصالحه یا برآورد کارشناس مرضی 
الطرفین دریافت کند . پیش فروشنده در قبال عیب بنا و تجهیزات آن و 
خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و ثالث 
مسوول است حتی اگر شما بعنوان پیش خریدار متوجه عدم پیشرفت 
قراردادی شدید ، می توانید پرداخت اقساط را منوط به تأییدیه مهندس 
ناظر نمایید ضمن اینکه چنانچه پیش فروشنده با وجود پرداخت تمام 
وجوه اقساطی شما ، از انتقال جلوگیری کرد ، می توانید به یکی از دفاتر 
اسناد رسمی با ارایه اسناد ایفاء تعهد مراجعه و درخواست انتقال بنام 
خود را نمایید البته عدم پرداخت اقساط در صورتیکه پیش فروشنده 
تعهدات خودش را به درستی انجام داده با شرایطی می تواند باعث فسخ 
قرارداد شود. نکته قابل توجه اینکه عرصه و اعیان واحد پیش فروش 
شده و نیز اقساط و وجوه وصول شده و یا حتی تعهدشده بابت آن، قبل 
از انتقال رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و 
تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست پس نگران بدهی های 
پیش فروشنده و از بین رفتن پول خود نباشید ضمناً پیش فروشنده 
نمی تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات خودش نسبت به واحد 
پیش فروش شده و عرصه آن را بدون اخذ رضایت از تمام پیش خریداران 
یا قائم مقام قانونی آن ها واگذار نماید . پیش خریدار نیز بدون رضایت 
پیش فروشنده نمی تواند حقوق و تعهدات خودش را نسبت به واحد 
پیش خریداری شده به دیگری واگذار نماید در غیر اینصورت خود ، 
مســوول پرداخت بهاء یا عوض قرارداد است . نکته مهم دیگر اینکه 
مشاوران امالک نمیتوانند رأساً اقدام به انعقاد قرارداد پیش فروش نمایند 
و باید طرفین را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند در غیر اینصورت 
با ضمانت اجراهای تعلیق پروانه کسب از یک تا دو سال و نهایتاً ابطال 
پروانه کسب روبرو می شوند از طرفی اشخاص هم  نمی توانند بدون 
تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز 
اقدام به درج یا انتشار آگهی پیش فروش نمایند و در غیر اینصورت به 

حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند.

رمزگشایی  414 فقره سرقت  در 48 ساعت 
فرمانده انتظامی مشهد از اجرای طرح عملیاتی ثامن برای ارتقای امنیت 
محله محوردراین کالن شهرو رمزگشایی 414 فقره سرقت خبرداد. 
به گزارش خبرنگارپایگاه خبری پلیس، سرهنگ »حسین دهقان پور« 
گفت:مرحله دیگری از طرح عملیاتی ثامن با بررسی گزارش های 
مرکز فوریت های پلیســی 110  و مطالعه مطالبات مردمی که در 
تحقیقات میدانی انجام شد در دستور کارپلیس مشهد قرار گرفت. 

این مقام انتظامی افزود: با طراحی یــک عملیات ضربتی و پس از 
اقدامات اولیه تحقیقاتی و همچنین با هماهنگی مراجع قضایی ، این 
عملیات گسترده در کالن شهر مشهد اجرا شد و پلیس 52 معتاد 
متجاهر را در مرحله اول جمع آوری و به مراکز بازپروری تحویل داد. 
فرمانده انتظامی مشهد گفت: ماموران انتظامی در این عملیات ضربتی 
که 48 ساعت به طول انجامید 395 متهم سرقت های خیابانی را 
دستگیرو با رمزگشایی از 414 فقره سرقت  14 دستگاه موتورسیکلت 

و 21 دستگاه خودروی مسروقه را نیز کشف کرد. 

مشاور

خبر

مخاطبین عزیز از این پس می توانید سواالت 
و مسایل حقوقی خود را با مشاور حقوقی ما 

در میان بگذارید.
مشاور حقوقی موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست :

دکتر امین قاسمی فر 
کارشناس حقوقی برنامه های رادیو و تلویزیون خراسان رضوی 

09155206580

رضاالهامیان-وکیلدادگستریرضاالهامیان-وکیلدادگستری

رییس پلیس آگاهی استان از شناسایی و دستگیری 
2 سارق در حرکت غرب کشور که با نقشه دستبرد 
به خانه های مسکونی وارد شهر مشهد شده بودند 
خبر داد. سرهنگ »جواد شفیع زاده« گفت: در ادامه 
پي گیري پرونده هاي سرقت خانه های مسکونی در 
محدوده مناطق قاسم آباد و بولواردانشجو با شگردی 
خاص کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهي خراسان 

رضوي  وارد عمل شدند.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی در بررسی های 
علمی پرونده ، رد پایي از یک خودروي ام وي ام 
سفید رنگ با پالک مخدوش  که در مشهد مورد 
اســتفاده متهمان بوده را در یکی از استان های 

غربی کشور پیدا کردند.
سرهنگ شفیع زاده افزود: کارآگاهان با اقدام های 
گسترده اطالعاتی و بهره گیري از سامانه هاي کنترلی 

انتظامی دریافتند سارقان با خودروي مورد نظر در 
چهاردهم تیرماه1400 خوزستان را به سمت مشهد 

دوباره ترک کرده اند.
وي گفت:کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهي و 
اداره جنایی پلیس آگاهی با همکاری عوامل پلیس 
راه توانستند خودروي مورد نظر راسایه به سایه 
رصد و درعملیاتی غافلگیرانه خودروی مذکور را 

در ورودی شهر مشهد شناسایی و به راننده دستور 
ایست دادند.رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
گفت: متهمان بدون توجه به دستور ایست پلیس 
قصد فرار از صحنه  داشتند که پلیس با رعایت 
قانون بکارگیري سالح و شلیک تیر هوایي  و سپس 
هدف قرار دادن  الستیک عقب خودرو، 2 سارق را 
دستگیر و از بازرسي داخل خودرو تعدادي دیلم 
، مقداري زیورآالت و حدود 25 گرم ماده مخدر از 

نوع تریاک کشف کنند.
سرهنگ شفیع زاده گفت:  کارآگاهان در بررسی 
های اولیه دریافتند متهمان  تحت تعقیب قضایي 
بوده اند و این 2 متهم در نهایت با مشاهده ادله و 
مستندات  پرونده به ناچار لب به اعتراف گشوده و 
به سرقت هاي خود در مناطق مختلف شهر مشهد 

اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مشهد گفت: با هوشیاری و 
سرعت عمل ماموران کالنتری معراج شهرستان مشهد 
2 متهم به سرقت محتویات داخل خودرو در حال سرقت 

شناسایی و دستگیر شدند. 
سرهنگ حسین دهقانپور در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس در تشریح این خبر بیان داشت: یکی از 
تیم های گشت کالنتری 43 معراج هنگام گشت زنی 
در محدوده بلوار توس به 2 مرد جوان که در اطراف یک 

دستگاه سواری پراید در حال پرسه زنی بودند، مشکوک 
شدند.وی افزود: مظنونان به سرقت با مشاهده خودرو 
پلیس از محل متواری که با سرعت عمل ماموران انتظامی 
قبل از فرار دستگیر و با توجه به تناقض گوئی هایشان 

آن ها را به مقر انتظامی منتقل کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان در بازجوئی 
های به عمل آمده در مواجهه با ادله و مستندات پلیس 
به 4 فقره سرقت محتویات داخل خودرو در محدوده 

بلوار توس و فروش اموال مسروقه در بازار روزها به افراد 
مالخر اعتراف کردند.

سرهنگ دهقانپور با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی 
و دستگیری افراد مالخر از شهروندان خواست موارد ذیل 

را در پیشگیری از سرقت جدی بگیرند:
1- اتومبیل خود را به لوازم ایمني ضدســرقت مانند 
سیستم دزدگیر، قفل فرمان، قفل پدال، سوئیچ مخفي 

و سایر لوازم تاخیري و بازدارنده مجهز کنید.

دستگیری متهم به سرقت محتویات داخل خودرو  

باند سارقان در حرکت از غرب کشور درمشهد  متالشی شد
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زمانبندی پرداخت سود سهام موسسه 
ملل اعالم شد

موسسه اعتباری ملل زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی 
منتهی به سی ام اسفند ماه سال 1399 را اعالم کرد.

به گزارش صدای پول ، موسسه اعتباری ملل زمانبندی پرداخت 
سود سهام سال مالی منتهی به سی ام اسفند ماه سال 1399 

را اعالم کرد.

صدور ضمانت نامه بانکی

صدور ضمانت نامه بانکی در سه ماه نخست سال 1400 در موسسه 
 اعتباری ملل نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 38 درصدی داشته است.

به گزارش صدای پول از  روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این 
موسسه به منظور کمک به فعاالن اقتصادی و تسریع در انجام معامالت 
و قراردادها نسبت به صدور انواع ضمانت نامه بانکی اقدام می نماید 
که در سه ماهه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 
 گذشته شاهد رشد 38 درصد در صدور انواع ضمانت نامه هستیم.

این گزارش می افزاید کلیه بنــگاه ها و فعاالن اقتصادی می 
توانند با دریافت ضمانت نامه از موسسه اعتباری ملل سهولت 
 بیشتری در چرخه امور اقتصادی و بازرگانی خود ایجاد نمایند.

گفتنی است موسسه اعتباری ملل در راستای گسترش خدمات 
بانکداری الکترونیک و تســهیل ارایه خدمات به مشتریان، 
 سامانه استعالم ضمانت نامه بانکی را راه اندازی نموده است.

مشتریان محترم برای اصالت ضمانت نامه های صادره می توانند 
از طریق کد سپام )سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی( بصورت 

آنالین استعالم نمایند.

با انجام پرواز شرکت هواپیمایی تابان از مشهد به مقصد کرج
نخستین پرواز فرودگاه پیام کرج 

عملیاتی شد
علی ارباب:مدیرکل فرودگاه های خراســان رضوی در 
حاشیه مراسمی به خبرنگاران گفت: در پی شیوع ویروس 
کرونا از حدود دو سال قبل، شرکت هواپیمایی پرواز این 

مسیر را متوقف کرده بود.
محمود امانــی افزود: این پرواز از امــروز هجدهم تیرماه 
توسط شرکت »قشــم ایر« با یک فروند هواپیمای فوکر 

100 از سرگرفته شد.
وی ادامه داد: این پرواز جمعه هر هفته ساعت هفت و 15 
دقیقه صبح وارد فرودگاه مشــهد شده و ساعت 11 و 15 

دقیقه نیز از مشهد به مقصد کرج انجام می شود.
روزانه 40 هزار مسافر در شرایط عادی پیش از شیوع ویروس 
کرونا از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد 
به مقاصد گوناگون جابه  جا می شــدند و به  طور میانگین 
روزانه 180 پرواز و در زمان اوج مسافرت ها تا 250 پرواز 

ورودی و خروجی در این فرودگاه انجام می شد.
حسن جعفري روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با 
انجام پرواز شرکت هواپیمایی تابان از مشهد به مقصد کرج، 

نخستین پرواز فرودگاه پیام کرج عملیاتي شد.

بانک 

خبر

محمدحسین روشنک  با اشاره به تحوالت 
سیاسی اخیر در کشور افغانستان افزود: هر 
حکومتی که در افغانستان قدرت را در دست 
داشته باشد، مسیر تامین کاالهای آن کشور 
از جمهوری اسالمی ایران می گذرد، اگر هم 
دولت افغانستان مسیر پاکستان را جایگزین 
مسیر ترانزیتی ایران کند باز هم ایران در تامین 
نیاز کاالیی افغانستان نقش حیاتی دارد و 
آن کشور به تامین بخشی از کاالهای خود 

به ایران نیازمند است.
وی اظهار داشت: بازرگانان خراسان رضوی 
در درازمدت نگرانی برای تجارت خود از 
مسیر افغانستان ندارند و با توجه به وضعیت 
ناامن کنونی در مسیر افغانستان، سهم این 
مسیر در ارسال کاالهای ایرانی به کشورهای 
آسیای میانه چندان هم زیاد نبوده است، 
مسیرهای زمینی دیگر برای رسیدن به 
آسیای میانه، جز مرز سرخس و لطف آباد 
با کشور ترکمنستان، مسیر زمینی مطلوب 

دیگری وجود ندارد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
بهترین مسیر برای تجارت زمینی خراسان 
رضوی و ارسال کاال به کشورهای آسیای 

میانه، مرز ترکمنستان است و درخواست 
بازرگانان این استان از دولت جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین دولت های ترکمنستان و 
تاجیکستان،  این است که برخی اختالف 
نظرات را کنار گذاشته و ترتیبی دهند تا 
بتوان از این مسیر تجاری )ترکمنستان( 
برای ارسال بار به کشورهای آسیای میانه 

به نحو واقعی بهره گرفت.
وی یکی از مشکالت موجود در مسیر تجارت 
ریلی از طریق ترکمنستان را کمبود واگن 
ذکر و بیان کرد: هم اینک صادرکننده هر 

واگن را به قیمت 450 تا هزار دالر در بازار 
سیاهی که برای آن به وجود آمده، به دست 
می آورد و در صورتی که مشکل واگن حل 
شود، دیگر صادرکنندگان برای صادرات کاالی 
خود از مسیر ریلی سرخس مشکلی نخواهند 
داشت.روشنک از وزارت راه و شهرسازی، 
به ویژه راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
خواست تامین واگن برای صادرات کاال 
را تســهیل کرده و به وظیفه خود در این 

زمینه عمل کنند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع 

و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره 
به محدودیت های اعمال شده از سوی کشور 
ترکمنستان در ارسال زمینی کاال گفت: در 
صورتی که رانندگان ایرانی گواهی تزریق 
واکسن داشته باشند و دولت ترکمنستان آن 
را بپذیرد، دیگر مشکلی برای عبور کامیونهای 
ایرانی از ترکمنستان و نیازی به آمدن کشنده 
ترکمنی و حمل کامیون ایرانی و معطلی 

راننده در مرز نیست.
روشنک اظهار داشت: در مجموع تجار ایرانی 
از مسیر افغانستان برای ارسال کاالهای خود 
به کشورهای آسیای میانه کمتر استفاده 
می کنند و در این راستا باید دولت ایران 
با دولت ترکمنستان وارد مذاکره شده و 
مشکالت و محدودیت های موجود در مرز 
زمینی با ترکمنستان را برای انتقال کاال از این 
طریق به کشورهای آسیای میانه، حل کند.

به گزارش ایرنا، خراسان رضوی دارای پنج 
مرز رسمی شامل یک مرز دوغارون )زمینی(  
و یک مرز شمتیغ )ریلی( با افغانستان، مرز 
سرخس )ریلی(، مرز لطف آباد )زمینی( و 
مرز باجگیران )زمینی( با ترکمنستان است و 
افغانستان و ترکمنستان دو شریک اول و دوم 
خراسان رضوی در تجارت خارجی هستند.

طالبان هم نیازمند کاالی ایرانی است

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

در حالی که نــرخ مصوب دولتی مرغ 
24900 تومان است آشفتگی بازار نهاده 
باعث شد قیمت مرغ در بازار کیلویی 3۷ 

هزار تومان افزایش یابد.
قیمت مرغ در بازار تهران علیرغم اینکه 
دولت نرخ دولتی 24900 تومان تعیین 
کرده، اما به قیمت 3۷ هزار تومان رسیده 
و در حقیقت بازار نرخ مصوبات دولتی را 

قبول ندارد و راه خود را می رود.
تنها مرغ نیست که نرخ های دولتی را 
قبول ندارد؛ بلکه محصوالتی مانند شیر، 
گوشت و محصوالت لبنی هم سرکش 
شده و از قیمت های تعیین  شده پیروی 
نمی کنند. خوراک دام که ۷0 درصد 
هزینه تمام شده تولید این محصوالت 

را شامل می شود، نیز در بازار آزاد به چند 
برابر قیمت به فروش می روند، سامانه 
بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی که قرار 
بود خوراک دام ذرت، سویا و جو را به 
نرخ دولتی به دامداران بدهد، به طور 
کامل نمی تواند نیاز آن ها را تامین کند.

به گفته مرغداران علت اصلی افزایش 
قیمت مرغ در بازار ، گران شدن نهاده و 
خوراک دام است که به نرخ  دولتی در 
اختیار مرغداران قرار نمی گیرد و آن ها 
مجبور می شوند، به قیمت های گران تری 

از بازار تهیه کنند.
سعیده مشایخی مرغدار اصفهانی به 
خبرنگار فارس گفت: » دولت از مرغداران 
تعهد می گیرد که مرغ زنده را کیلویی 
1۷100 تومان بفروشند، اما هزینه تولید 

آن ها باالست.«
وی افزود: دولت در یک ماه نخست دوره 
تولید مرغ نهاده به مرغدار نمی دهد و در 
این مدت مرغدار مجبور است، دست به 
دامن محتکران گرانفروش نهاده شود که 
هزینه زیادی را روی دست تولید کننده 

می گذارد و مرغدار دو راه دارد یا گرانتر 
می فروشد و یا صبر می کند تا وزن مرغ 
به بیش از 2.5 کیلوگرم برسد و بفروشد 
تا شاید بخشی از هزینه اش جبران شود.

در یکی دو ماه گذشته کمبود و گرانی 
نهاده در بازار جدی شده و مشکالتی را 
برای تولید کنندگان دام و مرغ ایجاد کرده 
است. خوراک دام ۷0 درصد هزینه های 

تولید  مرغ را شامل می شود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر نگاه 
جبران ضرر و خروج از بازار تا حدی جای خود را به نگاه 
بازدهی 20 الی 30 درصد مثبت داده و شاهد آن هستیم 
که برخی از سهام داران حتی با نیت انتقام پول های جدیدی 

را به بازار تزریق می کنند.
مهدی سوری درباره دالیل رشد شاخص در چند روز اخیر 
اظهار داشت: مجموعه عوامل انتشار گزارش شرکت های 
بورسی و اعالم سوددهی بسیاری از شرکت ها، تعیین 
تکلیف در انتخابات ریاست جمهوری و روند مذاکرات 
وین از دالیل رشد بازار سرمایه و صعودی شدن شاخص 

محسوب می شوند.
 وی ادامه داد: در طول چند ماه اخیر با ریزش شدید قیمت ها 
در بازار سرمایه مواجه بودیم و در کنار آن افزایش سودآوری 
شرکت ها را داشتیم و گزارش ها نشان می دهد که شرکت ها 
عملکرد نسبتا خوبی داشتند اما گفتمان رایجی در بازارسرمایه 
شکل گرفته و سهامداران نسبت به بازار بی اعتماد شدند که 
البته این فضای بی اعتمادی تا حدودی با انتخاب رییس 

جمهور جدید کاهش یافته و امیدها را به بازار برگردانده  است.  
این کارشناس بازار سرمایه افزود: علی رغم گفتمان اشتباهی 
که در بازار برای همبستگی رشد شاخص شکل گرفته، 
افزایش مقطعی قیمت دالر به دلیل به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات وین تا این لحظه، انتخابات ریاست جمهوری و 
گزارش شرکت ها دست به دست دادند تا بازار رشد داشته 
باشد. اما این رشد بازار به حدی نیست که اعتماد را به طور 
کامل برگرداند و فضای بازار را به سمت سرمایه  گذاری امن 
و مطمئن تغییر دهد بلکه در حال حاضر سرمایه گذاران 
با نگاه بازدهی 20 الی 30 درصدی در بازار حضور دارند و 

هنوز تقاضای خرید شکننده است.
سوری با بیان اینکه این پارامترهای روانی فقط در صورت 
تداوم رشد بازار می توانند اثرگذار و پایدار باشند، اظهار داشت: 
امیدواریم امسال حذف قیمت گذاری دستور در بسیاری 
از گروه ها و همچنین حذف تدریجی ارز 4200 تومانی به 
اجرا برسند و در این صورت می توانیم رشد نسبتا جذابی را 
برای بورس شاهد باشیم.وی تاکید کرد: تا زمانی که نگاه 

سهام داران به بازار سودآوری در کوتاه مدت باشد و فقط به 
دنبال این باشند که زیان چند ماه ریزش جبران شود و بعد 

از آن از بازار خارج شوند، حال بازار سرمایه خوب نیست.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر نگاه جبران 
ضرر و خروج از بازار تا حدی جای خود را به نگاه بازدهی 20 
الی 30 درصد مثبت داده و شاهد آن هستیم که برخی از 
سهام داران حتی با نیت انتقام پول های جدیدی را به بازار 
تزریق می کنند. تا همین نقطه که از نگاه جبران ضرر به 
نگاه بازدهی 20 الی 30 درصدی رسیده ایم هم اقدام مثبتی 
است اما زمانی این گفتمان تغییر می کند که سهامداران 
بتوانند به بازار سرمایه اعتماد کنند و در این شرایط می توانیم 

بگوییم حال بازار سرمایه خوب است.

خوراک دام دولتی در بازار سیاه 

آشفته بازار قیمت مرغ 

تهدید خروج یکباره سهام داران خرد از بازار

انتقام از بورس با پول پاشی 




