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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    سه شنبه 29  تیر 1400     شماره 881

سخنگوی منتخبین ششمین دوره شورای شهر مشهد گفت: 
ما امانت دار رای مردم هستم، این رای به معنای تغییر و تحول 
در نظام مدیریت شهری است، شاخص های ما در حرکت به 
سمت جلو استفاده از افراد جهادی، پاکدست و مردمی است.

حسن موحدیان در نخستین نشست خبری منتخبین دوره 
ششم شورای اسالمی مشهد افزود: کاری می کنیم که در 
پایان چهار سال مردم ما را به عنوان شورای شهر بشناسند 
نه شورای شهرداری، به همین منظور در تالشیم از همه 

ظرفیت ها استفاده کنیم.

موحدیان با اعالم اینکه شورا ششم محل تعامل و همراهی با 
سایر سازمان هاست، نه محل تقابل برای هدر رفت بیت المال، 
گفت: خود را موظف به هماهنگی با دولت می دانیم تا بتوانیم 

از ظرفیت دولت به نحو مطلوب استفاده کنیم.
سخنگوی دوره ششم شورای اسالمی مشهد در مورد نقشه 
راه اذعان کرد: در نقشه راه تا ۱۴ مرداد بنده به عنوان رییس 
سنی و سخنگو انتخاب شدم، همچنین دبیری جلسه به عهده 
حسین حسامی نهاده شده است؛ تشکیل دبیرخانه برای 
متمرکز سازی جلسات و هماهنگی ها صورت پذیرفته است.

موحدیان گفت: درصدد تشکیل کارگروه هایی هستیم که 
متناسب با کمیسیون های شورای شهر فعالیت دارند؛ باید 
از ظرفیت افرادی که در مسیر انتخابات آمدند ولی برگزیده 

نشدند در کارگروه های تخصصی استفاده کنیم.
وی در مورد انتخاب شهردار مشهد بیان کرد: کارگروه تدوین 
شاخص های شهردار مشهد شروع به کار کرده است، ما باید به 
عنوان خادم در شهر مشهد درک درستی از فرهنگ رضوی 
داشته باشیم؛ به زودی شاخص ها به اتمام می رسد و فرایند 

انتخاب شهردار آغاز می شود.

همچنین دبیر هماهنگی متخبین مردم در ششمین دوره 
شورای اسالمی مشهد هم گفت: رسانه را عضو ۱۶ شورای 
اسالمی شهر مشهد به شمار می آوریم، ما در مجموعه منتخبین 
شورای ششم یکسری فرضیات را قائل هستیم و بر این اساس 
وارد کار می شویم. اعتقاد داریم مشهد مقدس، ام القرای جهان 

اسالم و پایتخت معنوی ایران است.
حسین حسامی تاکید کرد: لزوم تدوین نظام مدیریت شهری 
براساس مولفه های شهری و اسالمی است که در مشهد به 
عنوان موضوع اساسی و زیر ساختی بدان پرداخته می شود.

حسامی با اعالم اینکه توجه به رشد و پیشرفت اقتصادی 
در همه ابعاد، مولفه های ایجاد درآمد های پایدار و جمعی و 
استفاده از ظرفیت اقتصاد و زیارت را در دستور کار داریم، گفت: 
توجه به مناطق کم برخوردار و حاشیه، ایجاد شیب خدمات به 
سمت پهنه های حاشیه شهر و تعریف خدمات زیر ساختی 

در حاشیه شهر از جمله سیاست های شورای ششم  است.

مهدی ناصحی دیگر عضو شورای منتخب ششم مشهد نیز 
با بیان این که امور فرهنگی را به مردم واگذار و شورا نقش 
تسهیل کنندگی خواهد داشــت، افزود: در مشهد خرده 
فرهنگ های متعددی وجود دارد که از همه این ظرفیت ها 

برای رشد شهر استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد، نخبگان جوان در زمینه مسایل دانش بنیان و 

فعالیت های نوآورانه حمایت خواهند شد.
ناصحی در خصوص مالک های انتخاب شهردار برای مشهد 
تاکید کرد، شهردار مشهد در طراز مشهد و منطبق بر گام دوم 
انقالب گزینش خواهد شد و ما به دنبال ارتقای برندینگ 

مشهد در سطح بین المللی هستیم.

موسی الرضا حاجی بیگلو، یکی دیگر از اعضای منتخب 
شورای ششم، درباره مسایل اقتصادی مشهد اظهار کرد: 
پیگیر خواهیم بود تا دولت و مجلس با توجه به شــرایط 
زائرپذیری شهر مشهد و خدماتی که در این شهر به همه 
مردم ایران ارائه می شود، بودجه مستقلی برای مشهد تعریف 
کنند. وی ادامه داد: این روزها شاهد خام فروشی زمین در 
مشهد هستیم و شاهدیم که برخی اقدامات برای هبه زمین 
۱8 هکتاری به دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام است. 
تأمین این زیرساخت ها کار دولت است و ما تا کی باید جور 
دولت را بکشیم و چرا باید این زمین ۱000 میلیارد تومانی 

هبه شود؟

در نشست خبری منتخبین شورای ششم اسالمی شهر عنوان شد

 شهردار در طراز مشهد و منطبق
سرمقاله بر گام دوم انقالب انتخاب می شود

خبر

قدردان رای ملت باشیم

چند روز از انتصاب دبیر کل فدراسیون فوتبال نگذشته که او با  کسانی 
تماس گرفت که به وی  تبریک گفته بودند و ضمن تشکر از آن ها استمداد 
دعا در حرم رضوی داشت.بیشتر خوانندگان حسن کامرانی فر را می 
شناسند ،کمک داور بین المللی فوتبال ایران از سال ۲00۳ تا سال 
۲0۱۵ و تنها کمک داور ایرانی که در جام های جهانی ۲0۱0 آفریقای 
جنوبی و ۲0۱۴ برزیل به عنوان کمک داور حضور داشته است. وی پس 
از بازنشستگی به مدت یک سال از ۲0۱۶ تا ۲0۱۷ رییس دپارتمان 
داوری فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران بود و هم اکنون به 
عنوان ناظر و مدرس داوری AFC فعالیت دارد. وی در روز ۲۳ تیر ماه 
۱۴00 از سوی شهاب الدین عزیزی خادم رییس فدراسیون فوتبال به 

عنوان سرپرست دبیرکل فدراسیون منصوب شد.
کار وی از این جهت اهمیت دارد که بایستی الگو برای سایر مدیران شود 
 ،چراکه برخی هستند تا به جایی می رسند چنان شیفته میز و مقام 
می شوند که همه چیز را به فراموشی می سپارند ،حتی قول هایی که به 
 مردم دادند!شماره تلفن خویش را تغییر می دهند و به منشی دفترشان 
می گویند که به ارباب رجوع بگویند که جلسه دارند! درحالیکه در اتاق شان تنها 
نشسته و چای می نوشند.مدیران عزیز که با رای مردم برگزیده شدید ،بدانید 
 مسوولیتی که برعهده شما است به گفته بنیانگذارکبیر انقالب اسالمی ،نوعی 
بیت المال است و همه ما می دانیم مسوولیت خطیر حفظ بیت المال 

برعهده مدیران و مسووالن می باشد.
امید است که همه مدیران کنونی و آتی ،قدردان انتخاب مردم شریفی 

باشند که در شرایط فعلی ،چشم به تالش این افراد بستند.
بدون شــک تالش برای خدمت به مردم در عرصه های گوناگون 
 هم می تواند پاسخی به انتخاب مردم باشد و هم بهترین راه حفظ 

بیت المالی که در غالب مسوولیت به وی واگذار شده است.

برجام  را تطهیر نکنید
امام جمعه مشهد گفت: برجام عامل مشکالت کنونی است و دشمن را 

بر ما مسلط کرد اما برخی می خواهند برجام را تطهیر کنند.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی بیان کرد: در هفته گذشته، سالروز امضای 
توافق برجام که ریشه تمام فشارهای اقتصادی و معیشتی امروز ما هست.

وی به عملکرد دولت در برجام اشاره کرد و گفت: عزیزان مسوول ما در این 
دولت و مملکت به قصد خدمت حرکت کردند و خیانت نکردند، مبنای 
دولت یازدهم از ابتدا این بود که مشکالت اقتصادی ما به خاطر برخورد 
با جریان های قدرت در دنیا است، با حل شدن مساله هسته ای و حل 
برخوردهایی که با قدرت های دنیا وجود دارد، مشکالت اقتصادی نیز 
حل می شود.آیت اهلل علم الهدی با اشاره به دو سیاست اشتباه دولت و 
مذاکره کنندگان در موضوع برجام، خاطرنشان کرد: دولت بر مبنای دو 
محاسبه عمل کرد، اگر تحریم ها برداشته بشود، مشکالت حل می شود 
و دوم، اگر از فناوری هسته ای مان صرف نظر کنیم، مشکل آمریکا با ما 
حل می شود.وی با تأکید بر این که از همان ابتدا رهبر معظم انقالب، 
اشتباه دولت در این دو سیاست را به آنان متذکر شده بودند، تصریح 
کرد: رهبر معظم انقالب از همان ابتدا گفتند در هر دو اشتباه می کنید، 
مشکل آمریکا مشکل اسالم و نظام اسالمی است و اگر فکر می کنید همه 
مشکالت ما معلول تحریم است و اگر تحریم ها برداشته شود، مشکالت 

ما حل می شود، آنان تحریم ها را برنمی دارند.

*عليپاکبازخسروشاهي*عليپاکبازخسروشاهي

  صاحب امتیاز و مد   یرمسوول: دکتر علی پاکباز خسروشاهی
  زیر نظر شورای سردبیری

  مدیر هنری: حامد همایونی
  د   فترتهران: پاسد   اران، بوستان8، پالک 120، طبقه 2  واحد   7   

 تلفن: 6- 22760895)021(
  د   فترمشهد   : احمد   آباد   ، خیابان قائم، قائم 14، پالک 46 

  تلفن: 8437711 3)051(
  نمابر: 8444020 3)051(  -   پیامک: 30007981 

  کد پستی: 9183893319
nakhost@yahoo.com  -  Info@nakhostnews.ir :ایمیل  

www.nakhostnews.ir : وب سایت  
@Nakhost newsir   :کانال اطالع رسانی  

خبر

باحضور در نشست تخصصی اندیشه پالس 
کانون تاش:

ضرورت استفاده از نیروهای متخصص 
در روابط عمومی شهرداری 

دکتر علی پاکباز خسروشاهی ،مدیر مسوول موسسه 
مطبوعاتی رسانه گستر نخست در نشست تخصصی 
اندیشــه پالس کانون تاش به نقش روابط عمومی در 

سازمان ها تاکید کرد.
وی گفت: مدیریت شهری یک شهر مدرن نیازمند برخورد 
سنجیده با شهروندانی است که موظف به ایفای نقش خود 
هستند. االن نمی توانیم ابزار قهری و تشویقی برای پرداخت 
عوارض و پسماند بگذاریم. شهر نشینی مدرن ، مدیریت 

شهرنشین مدرن طلب می کند.
خسروشاهی اضافه کرد: عملکرد رسانه ها نسبت به رودیداهای 
مدیریت شهری منعکس کننده نیازها، تقاضاها و مطالبات 
مردم است و همچنین از دیگر سو عامل اطالع رسانی 

فعالیت ها است.
وی افزود: مدیران شهری باید برای اداره روابط عمومی 
فردی متخصص این کار و نه بر اســاس روابط حزبی و 
سیاسی را انتخاب کنند تا  با ارتباط مستقیم خود با رسانه 

ها به مقوله توسعه شهری کمک کند.
این فعال رسانه ای اظهار داشت: مدیریت شهری به واسطه 
پیچیدگی های خاص و روز افزون خود نیازمند یک ابزار 
جامع با شکل های نوین مسایل شهری است که این ابزار 

هم نرم افزاری و هم سخت افزاری است. 
وی گفت: ابزار نرم افزاری در ارتقای مدیریت شهری مورد 
توجه کافی مخاطبین و مردم است. این رسانه ارتباطی  در 
همه گوشی های موبایل پیدا می شودواین آنالین بودن 
و پرشتاب بودن انعطاف پذیری زیادی را برای مخاطبین 

ایجاد می کند.
مدیر مسوول موسسه رسانه گستر »نخست« یادآور شد: 
االن عکس ها و پست های تولیدی و نوشتن مطالب به 
مدیران فرصت می دهد تا بتواند مشکالت جامعه خود را 
به راحتی بفهمد و از این طریق یک چرخه مکمل برای 

همکاری بین شهروندان و مسوولین ایجاد شود. 
این مدرس دانشگاه بیان کرد: وقتی شهروندی در رسانه ها 
اقدامات انجام شده در مدیریت شهری را ببیند باعث ایجاد 
و تقویت حس همکاری  می شود و به راحتی عوارض خود 
را پرداخت می کنند و این از فاکتورهای مهم رسیدن به 
درآمد پایدار و نظام مند است لذا نقش محوری شهروندان 
و پایداری محالت شهری حد و سقفی ندارد و می تواند در 

جامعه تعمیق پیدا کند. 
وی گفت: یکی ازنقدهای جدی وارده به این دوره مدیریت 
شهری،نداشتن استراتژی مشخص و انتصاب مدیران 
ضعیف درحوزه های روابط عمومی و فرهنگی بود.باید 
در حوزه روابط عمومی و رسانه شهرداری مشهد ازافراد 
متخصص وباتجربه که رسانه رامیشناسند و دغدغه مردم 

شهر رااطالع دارند، استفاده کرد.
وی افزود:  استفاده از همه فضاها و ابزارهای رسانه ای 
موجود برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری کالنشهر 
مشهد مقدس یک ضرورت است. یکی از مهمترین 
عناصر خبر تازگی خبر است که مورد توقع همه رسانه 
هست تااخباررابه صورت دســت اول دریافت کنند 
اماوقتی شهردار یا هر مدیری بخواهد ابتدا خبر را درپیج 
یاکانال خودش کارکند دیگر می شود خبر سوخته و 

آنوقت رسانه ها استقبال نخواهند کرد. 

معاون بهره وری امالک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: 
آستان قدس برای احداث بیمارستان در حاشیه شهر مشهد 
مساعدت می کند.مرتضی حقیقی با اشاره به تاکیدات تولیت 
معزز آستان قدس رضوی برای کمک به ساماندهی مناطق 
کمتر برخوردار شهر اظهار داشت: تاکنون اقدامات گسترده ای 
در این زمینه انجام شده و بخشی از اراضی موقوفه برای اجرای 
پروژه های شهری و توسعه خدمات عمومی در این مناطق 
در اختیار دستگاه های مسئول قرار داده شده است.حقیقی 

تصریح کرد: برای رفع محرومیت از منطقه کمتر توسعه یافته 
شهرک شهید رجایی تاکنون ۲۱ هکتار از اراضی آستان 
قدس رضوی برای ساخت ۶ هزار واحد مسکونی اختصاص 
یافته است، همچنین با هدف بهبود وضعیت ترافیکی این 
منطقه، مسیر خیابان ۴۵ متری جدید االحداث معروف به 
بازوی چهارم و مسیر تقاطع مصلی، با رعایت حقوق موقوفه در 
اختیار مدیریت شهری قرار گرفته که اجرای پروژه های مذکور، 

کمک موثری به حل مسایل ترافیکی منطقه خواهد کرد.

همکاری آستان قدس در  احداث بیمارستان حاشیه شهر
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رییس بیمارستان کودکان اکبر گفت: در 
حال حاضر با توجه به ورود به موج پنجم 
کرونا، موارد ابتال و بستری کودکان در این 

مرکز افزایش یافته است.
به گزارش مهر، حسین محسن زاده با اشاره 
به افزایش تعداد مراجعه و بستری بیماران 
مبتال و مشکوک به کرونا در بیمارستان 
کودکان اکبر، اظهار کرد: کودکان به دلیل 
بروز دیرهنگام عالئم می توانند منتشر کننده 

بیماری کرونا باشند.
وی با بیان این که پذیرش و بستری کودکان 
مشکوک به کرونا در فضایی جدا از بیماران 
غیر کرونایی در این مرکز انجام می شود، 
ادامه داد: در حال حاضر با توجه به ورود 
به موج پنجم کرونا، موارد ابتالء و بستری 

کودکان در این مرکز افزایش یافته است.
رییس بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر 
اضافه کرد: بهترین راهکار برای پیشگیری از 
ابتالء به کرونا، اجتناب از حضور در دورهمی ها 
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.

وی با تأکید بر این که در صورت بروز عالئم 
مشکوک به کرونا باید به نزدیک ترین مرکز 
درمانی مراجعه شود، خاطرنشان کرد: بیماری 
کووید -۱۹ می تواند در کودکان با عالئم 
غیر اختصاصی و یا دیرهنگام بروز کند که 
همین امر موجب انتشار بیماری در میان 

سایر اعضای خانواده می شود.

کودکان در جدال با دلتا!
خیز پنجم کرونا با سویه دلتای هندی در حال 
اوج گیری در تمام مناطق کشور است. موج 
قرمز روزبه روز از نوار جنوبی کشور به سمت 
شمال نقشه کرونایی پیشروی می کند و 
البته باموج شکنی های گسترده در کمتر 
از چند روز ۲۶ شهر را به فهرست شهرهای 

قرمز کرونایی اضافه کرد.
براساس گزارش وزارت بهداشت، در حال 
حاضر ۱۶۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۱۶۶ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۱۳ شهر 
در وضعیت زرد قرار دارند. از سوی دیگر پیک 
پنجم کرونا در حالی در کمتر از دو هفته با 
شیب تندی به  سمت قله بیماری پیش 
می رود که روزبه روز رکوردهای پی درپی 

و بی سابقه ای از تعداد مبتالیان و بیماران 
بدحال در آمارهای روزانه وزارت بهداشت 
ثبت می شود. براساس اعالم دیروز وزارت 
بهداشت، در یک شبانه روز اخیر ۱۹۹ نفر 
جانشان را از دست داده و ۲۱ هزار و 88۵ 

مبتالی جدید ثبت شده است.
عدد و رقم ها وضعیت وخیمی را برای هفته های 
آتی پیش بینی می کنند. در پی افزایش موارد 
بستری و بیماران حاد، منحنی تلفات بیماری 
نیز روندی تصاعدی برداشته است. ۲۴ تیرماه 
کرونا ۲0۱ بیماررا راهی قبرستان ها کرد، این 
یعنی جهش های ادامه دار ویروس و واریانت 
دلتا در همان آغاز مسیرش با جهشی فزاینده 
پیش می رود. ۱0 خرداد ماه امسال آخرین 
مرتبه ای بود که عدد مرگ بیماران کرونایی 
۲۱۷ نفر بود. همه اینها در شرایطی است که 
ویروس در گردش در نقاط مختلف کشور، 
کرونای دلتا است. بررسی ها نشان می دهد 
که مبتالیان به این نوع از ویروس، بیشتر 
به بیمارستان نیاز پیدا می کنند و احتیاج 

به بستری شدن دارند.
 آمار رسمی مبتالیان به کرونا در روزهای 
گذشته به بیش از ۲۳ هزار نفر رسیده، 
افزایشی که از وضعیت وخیم کشور از 
نظر شــیوع کرونا دلتا حکایت می کند. 
در همین حال گزارش هــا حاکی از پر 
شدن آی سی یو بیمارستان ها در تهران 
است. آن طور که رؤسای بیمارستان ها در 

پایتخت به »ایران« اعالم کرده اند با گردش 
ویروس کرونای دلتا و افزایش بستری ها، 
تخت های آی سی یو در بیمارستان های 
پایتخت پر شده است. این در حالی است 
که هنوز آرایش شهر قرمز در تهران با وجود 
اعمال محدودیت های کرونایی هنوز شکل 
نگرفته و در حال حاضر در تهران میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی حدود ۷0 

درصد گزارش می شود.

 افراد 60 سال به باال واکسن می زنند
در این شرایط، بنا به گفته سخنگوی سازمان 
غذا و دارو روند واکسیناسیون گروه های 
هدف با واردات واکسن های جدید و تولید 
داخل، به باالی ۱۲ و نیم درصد رسیده 
است. همچنین حدود دو میلیون و ۲00 
هزار نفر از گروه های سنی فراخوان شده 
هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند 
و تاکنون نیز ۷ میلیون و ۹۳8 هزار و ۲۶۳ 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده 
است. اگرچه وقفه چند هفته ای در روند 
واکسن های وارداتی ایجاد شده بود، با این 
حال با ورود محموله های واکسن در روزهای 
اخیر شاهد شتاب روزافزون واکسیناسیون 
در کشور هستیم، به طوری که ۲۴ تیر رکورد 
تعداد دوز تزریق واکسن با ثبت عدد ۲0۳ 
هزار و 8۱8 دوز در روز شکست. مسووالن 
وزارت بهداشت بر این نکته تأکید دارند که 

برای گروه های سنی باالی ۶0 سال هیچ 
کمبود واکسنی نخواهیم داشت. پیرو همین 
اظهارنظرها پنجشنبه گذشته ششمین 
محموله واکسن تهیه شده توسط هالل 
احمر شامل یک میلیون و ۱۴۲ هزار و 800 
دوز واکسن کرونا وارد کشور شد و مجموع 
واکسن های وارداتی از سوی هالل احمر 
به ۷ میلیون دوز رسید. در چنین شرایطی 
از روز گذشته با تداوم واردات واکسن به 
کشور، ثبت نام برای واکسیناسیون سنین 
۶0 سال به باال آغاز شده است و طبق اعالم 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
واکسیناسیون این گروه ها کمبود واکسن 

وجود ندارد.

افزایش درگیری کودکان با واریانت دلتا
ویروس دلتا در حالی خود را به پایتخت و 
اغلب استان ها رسانده که مستندات اخیر 
از بیمارستان های پایتخت نشان می دهد 
درگیری نوزادان و کودکان نیز با سویه دلتا 
افزایش یافته است. طبق اعالم متخصصان 
کودکان، نوع ویروس دلتا در بچه ها شایع تر 
است و این روزها بیشتر دیده شده است. شمس 
اله نوری پور رییس بیمارستان کودکان مفید 
نیز ضمن تأیید افزایش ابتالی کودکان به 
سویه دلتا به »ایران« می گوید: واریانت دلتا 
بیش از گذشته شیرخواران و نوزادان را درگیر 
می کند و چون این موج بسرعت واگیردار 
است بیشتر از چهار موج قبلی درگیری را 

در کودکان افزایش داده است.
نوری پور می افزایــد: از ۳۷ تخت بخش 
بیماران کرونایی هم اینک ۱۷ تخت در 
اشغال شیرخواران، نوازدان و کودکان مبتال 
به کووید۱۹ است. ما عدم رعایت خانواده ها 
و مسافرت ها را دلیل ابتالی گروه های سنی 
زیر ۱۴ سال به ویروس کرونا می دانیم. همین 
بی توجهی خانواده ها منجر به انتشار بیماری 
شده و چون موج پنجم با سویه دلتا واگیری 
بیشتری دارد تعداد تخت های بستری ما به 
نسبت موج های قبلی بیشتر اشغال شده 
و پیش بینی می کنیم موارد بستری در 
گروه های سنی زیر ۱۴ سال نیز روند افزایشی 

خواهد داشت.

قربانیان جدید  کرونا دلتا

عشق راز استغنای انسان است

انسان برای رها شدن از »خود« باید »عاشق« بشود. چشم از خویش بردارد 
و در دیگری، به تماشا بگشاید. همین دیگری را دیدن خود قدم اول است که 
گام دومش می تواند بر سر گردون گذاشته شود. خدا بیامرزد شاعر شوریده 

حال و عاشق اهل بیت، مرحوم آقاسی را که می گفت؛
یک دو گام از خویشتن بیرون زنم 

گام دیگر بر سر گردون زنم 
واقعیت هم همین است. انسان اگر بتواند از خویش برون آید خواهد 
توانست کاری بکند و از اســارت دنیا تا امیری بر دنیا را به کوتاه مدتی 
بپیماید. ماجرای » ره صد ساله را یک شبه پیمودن« حکایت انسان هایی 
است که از خویش به درآمده و به قدرت عشق استغنا یافته اند. بدون 
عشق، انسان فقیر است حتی اگر همه دنیا را داشته باشد. خدا بیامرزد و 
درجاتش را متعالی کند حضرت آیت اهلل صفائی حائری)ره( را از این نگاه 
در صفحه۶۷ کتاب مسوولیت و سازندگی، چنین پرده گشایی می کرد که: 
»برای ساختن بشر باید در او عشقی آفرید که از تمام غریزه  ها نیرومندتر 
باشد. قرآن می گوید: »َو الَّذیَن آَمُنوا أَشدُّ ُحّباً...«)۱( آن  ها که به سوی 
حق گرویده  اند و به سوی ا... آمده  اند، از عشق، از محبت شدیدتری نسبت 
به حق برخوردارند. ما از محبوب  های خود به خاطر محبوب  تری چشم 
می  پوشیم و خوب را فدای خوب  تر می  کنیم و آنچه بااهمیت  تر است، 
انتخاب می  کنیم. با آنکه پول را دوست داریم، آن را می  دهیم تا به آنچه 
بیشتر می  خواهیم، برسیم. با آنکه جان خود را دوست داریم، از جان خود 
می  گذریم تا به آزادی دست یابیم.« استاد از یک مثال و نمونه قرآنی هم 
سخن می گوید: »ابراهیم)ع( با آنکه اسماعیل)ع( را دوست دارد و خیلی 
هم دوست دارد، در راه حق و به خاطر دستور او قربانی می  کند.« درسی 
را که از این حرکت حضرت ابراهیم)ع( می گیریم، استاد در نتیجه گیری 
این سطور چنین تبیین می فرمایند: »عشق شدیدتر و حب »ا...«، ما را 
از اسارت غرایز و حب نفس و حب دنیا آزاد می  کند.« فلسفه عید قربان 
می تواند همین باشد که در مسیر عشق بزرگتر قرار بگیریم. ابراهیم، با 
همه عظمتش، باید از اسماعیل بگذرد. اسماعیلی که به مثل همه وجود 
اوست باید از این »همه وجود« بگذرد تا بتواند گام دیگر را بردارد. حاال هم 
باید به همان شیوه پا در راه بگذاریم. از ابراهیم بیاموزیم گذشتن از جان 
جانان خود را و بیاموزیم از اسماعیل تسلیم شدن در برابر خدا را و استغنا 
یافتن به از جان گذشتن را. راه این است و هرکه می خواهد به مقام واالی 
عبودیت برسد باید به فلسفه قربان، بار یابد. باید از خود بگذرد و در صراط 

مستقیم »اشد حبا هلل« هر روز عاشق تر شود.....

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

 بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری 
نیاز به یک نقشه راه منسجم و تعریف شده 
دارد که تاکنون به عنوان یک حلقه مفقوده به 
آن توجه نشده است ، راهنمایی که می تواند 
در راستای جذب گردشگر موفق عمل کند.

رییس اسبق کمسیون گردشگری،صنایع دستی 
خانه صنعت،معدن و تجارت استان با بیان این 
مطلب گفت: متاسفانه در دستگاه های دولتی 
و غیر دولتی در زمینه گردشگری به دلیل تعدد 
زنجیره های مدیریتی،موازی کاری صورت 
می گیرد و اقدامات مطالعاتی،ســاختاری و 
زیر بنایی منسجمی صورت نگرفته است تا از 
همه ظرفیت ها و پتانسیل گردشگری شهر 
مقدس مشهد در جهت توسعه پایدار استفاده 
و بهره وری کند. از سوی دیگر به دلیل همه 
گیری کرونا از دوران طالیی خود در سال های 
۹۷-۹8 فاصله گرفته است و تصور می کنم 
چنانچه بخواهد حداقل به شرایط آن دوران 

بازگردد، با فرض عادی شدن شرایط به ۵سال 
زمان نیاز است.

پیروز سینی چی خاطر نشان کرد: ما در مشهد 

دچار یک دوگانگی و جدایی و به نوعی اختالف 
نظر بین زیارت و گردشگری شده ایم. وقتی 
فردی)چه ساکن مشهد و چه از سایر مناطق 

ایران و جهان( به قصد زیارت به بارگاه ملکوتی 
حضرت رضا)ع( مشرف می شود  زایر است. 
چنانچه موطن اصلی این زایر مشهد نباشد و 
حداقل یک شب یا ۲۴ساعت در مشهد اقامت 
داشته باشد به عنوان گردشگر هم شناخته می 
شود. از این رو بدیهی است که گردشگری مشهد، 
قطعا زیارت محور است. اما باید توجه داشت 
در همه جای دنیا گردشگری از هر نوع آن، 
تک بعدی نیست و با سایر انواع دیگر آن نیز 

هم پوشانی دارد. 
این فعال در حوزه صنعت گردشگری در پاسخ 
به این سوال که  آیا تلقی »گردشگری زیارت«  
برای فعال کردن بخش دیگر گردشــگری 
در مشهد محدودیت ایجاد می کند گفت: 
معتقدم مقوله ها باید منفک شوند و برای 
هرکدام تعریفی جداگانه بیان شود نمی توان 
تفریح را از شهروندی که به مکانی به قصد 
زیارت سفر می کند گرفت بلکه باید برای 
همه نیازهای گردشگر برنامه داشت در واقع 

تولید و رونق اقتصادی،فرهنگی و حتی سیاسی 
یک منطقه می تواند از صنعت گردشگری وام 
بگیرد. به عنوان مثال چرا گردشگر شیعه ای 
که گاه چند مرتبه در سال با عشق و به قصد 
زیارت به مشهد سفر می کند، نباید بداند که 
این شهر چندین شهرک صنعتی دارد و دارای 
چه توانمندی های صنعتی و تولیدی است. 
آیا اگر از این توانمندی ها هم استفاده کند، 
باید گفت او گردشگر صنعتی و تجاری است 
و نه زیارتی؟ مقوله زیارت عام است و انکار 
ناپذیر و گردشگر تعریف خاص خود را دارد. 
سینی چی تصریح کرد: شهرستان مشهد،کالت، 
درگز و قوچان می تواند به آزاد راه گردشگری 
بدل شود.ما در این مسیرها آبشارها،جنگل 
ها،دره ها ،آب گرم،سدها و ابنیه های تاریخی 
و فرهنگی بســیار قابل توجه ای را داریم 
که متاســفانه مغموم واقع شده اند و بخش 
خصوصی در این راســتا مــی تواند نقش 

پررنگ تری ایفا کند.

نقشه راه ، حلقه مفقوده صنعت گردشگری مشهد

ری
فقا

ذوال
فر 

لو
: نی

س
عک

مجید خروشی
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»اباذر اشتری« جامعه شناس در تحلیل 
بروز خشونت میان جوانان و نوجوانان که 
نمونه اخیر آن ویدیوی زدوخورد چند دختر 
نوجوان بود، روی چند محور ازجمله نقش 
گروه های مرجع تاکید کرد و اظهار داشت: 
ما در جامعه با ساختن گروه های مرجع با 

مشکل مواجهیم.
خشونت های اجتماعی به واسطه فضای مجازی 
در سال های اخیر به شکلی عیان تر و گسترده تر 
دیده و شنیده می شود؛ خشونت هایی که 
شاید در سال های قبل بیشتر در میان اراذل و 
اوباش دیده می شد، اما حاال مدتی می شود که 
خشونت کالمی و حتی فیزیکی و زدوخوردها 
در میان نوجوانان و جوانان هم به چشم می آید؛ 
وضعیتی که باید ریشه های آن را در بطن 
جامعه جست وجو کرد و از سطح گذشت.

بارها ویدیوهایی از زورگیری با سالح سرد و 
گرم در فضای مجازی منتشر شده است، شاید 
عربده کشی در فضای مجازی هم باب شده 
بود، شاید خشونت پنهان جامعه با اکانت های 
تقلبی و بدون نام در توییتر و اینستاگرام در 
قالب کامنت ها بارز می شد، اما حاال کمی این 
ماجرا تغییر کرده و عربده کشی و زدوخورد 
میان نوجوانان دیده می شود که در نمونه 
اخیر ماجرا میان چند دختر نوجوان که 
یکی از آنان »هلیا« نام داشت، اتفاق افتاد.

برخی نوجوانان به دنبال شخصیت سازی 
هستند

در واکاوی الیه های رخدادهایی نظیر آنچه 
تحت عنوان زدوخورد دختران نوجوان و 
قمه کشی یکی از آنان اتفاق افتاد برخی نکات 
از سوی صاحب نظران مسایل اجتماعی و 
روان شناختی مطرح می شود. نکته قابل توجه 
این که به نظر می رسد شماری از نوجوانان 
حاال به سمت شخصیت سازی یا شکل گیری 
یک شخصیت قدرتمند از طریق رفتارهای 

ناهنجار و از طریق خشونت هستند.
مهدی ویسی، فوق تخصص روان پزشکی 
در کالب هاوس درباره ماجرای ویدیوی 
قمه کشی نوجوانان بیان کرد: زمانی که 

در زندان های نوجوانان در انگلستان کار 
می کردم، با گروه های خالفکار مختلفی 
مواجه بودم و ماجــرای این ویدیو نیز بر 
اســاس قدرت طلبی و گروه سازی قابل 
بررسی است. حتی این موارد قابل ریشه 

یابی در مسایل اجتماعی بزرگتر است.
وی ادامه داد: برخی از کودکان یا نوجوانانی 
که از مناطق اقتصادی ضعیف می آیند، 
به دنبال وضعیت بهتر و شخصیت سازی 
هستند و گاهی وارد گروه های نامناسبی 
می شوند. این مسایل می تواند به مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی برگردد. 
باید ببینیم چه مراکز فرهنگی و اجتماعی 
داریم که کودکان یا نوجوانان وارد این مراکز 
شوند، نه این که به دنبال فردی بروند که یک 

سالح سرد یا قمه به همراه دارد.

فضای مجازی خشونت پنهان را آشکار 
می کند

نباید از این نکته غافل شد که خشونت 
در جوامع چه ایران و چه سایر کشورها 
همواره وجود داشته و دارد. همان طور که 
پس از بازی فینال یورو ۲0۲0 در ورزشگاه 
ویمبلی لندن مشاهده شد و هواداران تیم 
فوتبال انگلستان پس از باخت در برابر ایتالیا، 
از هواداران ایتالیایی را مورد ضرب و شتم 
قراردادند و همان طور که چند روز پیش 
ویدیوی زورگیری در اتوبان کرج به تهران 
به وسیله سالح سرد و گرم از اتومبیلی که در 
ترافیک مانده بود، در فضای مجازی منتشر 
شد. همه این ها عالوه بر واکاوی دالیل به 
این نیاز دارد که بدانیم فضای مجازی این 
خشــونت را عریان تر نمایش داده و باید 
مسووالن مربوطه ریشه های این خشونت 
پنهان را شناسایی کرده و آسیب ها را حل 
کنند، نه این که فقط به دنبال منتشرکننده 

ویدئوها در فضای مجازی باشند.

نوجوانی و نسبت آن با پرخاشگری 
و افسردگی

اگر شرایط و زمینه های اجتماعی را در 

نظر بگیریم، می توان عوامل زمینه ای را بر 
اساس آن تحلیل کرد. سه عامل زمینه ای 
در این زمینه وجود دارد. اول این که این افراد 
نوجوان هستند و در دوران بلوغ و پرخاشگری 
قرار دارند. این دوران در نوجوانان، دوران 
پرخاشگری، اضطراب و تنش است. برخی 
که برون گرا هستند، پرخاش کرده و افراد 

درون گرا، افسردگی می گیرند.
عامل زمینه ای دوم این که در حال حاضر در 
دوران شیوع ویروس کرونا به سر می بریم. 
دورانی که آثار اجتماعی ناشی از افسردگی 
کرونا بر ما مسلط شده و بیش از یک و سال 
نیم است که هیچ تفریح دسته جمعی یا 
سفر یا معاشرت و مدرســه و دانشگاه و 

سینما نرفتیم. در این دوران مدام اخبار 
بد و کمبود واکسن و تحریم ها و مواردی 
از این دست را تحمل کردیم که همه این 

موارد می تواند زمینه ساز باشد.
عامل زمینه ای سوم این که شرایط جامعه 
ما، به جز کرونا، به دلیل تحریم ها و مسایل 
دیگر، شرایطی دارد که آینده را تبدیل به 
سراب کرده و درواقع امیدی به آینده وجود 
ندارد. وقتی آینده قابل ترسیم نباشد،      در 
این شرایط نمی توان برنامه ای برای آینده 
داشت. وقتی برنامه ای برای آینده نداشته 
باشیم، در حالتی قرار می گیریم که افراد 
در صورت برون گرا یا درون گرا بودن، دچار 

پرخاشگری یا افسردگی می شوند.

قرار نیست آرامش داشته باشیم!

نمی دانم چه دست یا دست هایی در کار است که نمی خواهند و 
دوست ندارند مردم ما در آرامش باشند.این دست ها اگر خارجی 
هستند خدا لعنت شان کند و اگر داخلی هستند خدا هدایت شان 

کند و اگر هدایت پذیر نیستند خدا ....
انصافا در این شرایط چرا مردم ما نباید آرامش داشته باشند؟ یک روز 
دغدغه نان و صف طویل نان، یک روز کمبود شدید روغن و گرانی 
غیرمنتظره شکر، یک روز افزایش قیمت لبنیات و خالصه هر روز و 
هرلحظه گرانی و گرانی. حال این گرانی چه زمانی می خواهد متوقف 
شود گویا ترمزی برای این مشکل وجود ندارد و تاکنون هیچ رییس 
جمهوری ، وزیر ، مدیر و مسوولی نتوانسته طی ۴0 سال اخیر حداقل 

قیمت ها را تثبیت کند!
این کرونا لعنتی هم که همه معادالت و برنامه ها را به هم ریخته و 

بیکاری و تورم را دامن زده است.
به هر جهت این روزها حال مردم خوب نیست و با نگرانی و دغدغه 

روزگار را پشت سر می گذرانند.
اخبار و رصد رویدادها و تحلیل و بررسی آن ها هم تماما منفی و 
ناامیدکننده است.در همین صداوسیمای خودمان 80 درصد اخبار 
آن منفی و پر از یاس و ناامیدی است به گونه ای که به جای نشاط 

و شادابی همواره احساس بدبختی می کنی.
تورم، کمبودها و نبودها، جنگ و خونریزی در کشورهای همسایه، 
مرگ براثر کرونا، آثار تحریمی بر دارو، کاالهای اساســی و دیگر 
مایحتاج و نیازهای مردم،اختالفات داخلی، سوء مدیریت ها و.... 
انصافا جامعه ای را شکل داده که در آن همگی باهم درگیرند و تنها 

به دنبال پول هستند و بس!!

ضرورت همدلی مسووالن برای رفع مشکالت
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت االسالم حسین معصومی 
در جریان سفر به بجستان با خانواده شهید » علی اصغر فرهادی«، 
و جانبازان سرافراز »علی صالحی«، »رمضان نوری زاده« و »احمد 
حیدری« در روستای فخرآباد دیدار کرد و گفت: رفع مشکالت جامعه 
ایثارگری این شهرستان همدلی مسووالن را می طلبد و امروز خدمت 

به جامعه ایثارگران، خود نوعی ایثارگری است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی بابیان اینکه طرح 
ایثار اجتماعی برای نخستین بار از روستاهای شهرستان بجستان آغاز 
شده است، افزود: در این طرح فرماندار، امام جمعه، رییس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
و بخشداران هر هفته به یک روستا می روند و ضمن ادای احترام به 
مقام شامخ شهدا، مشکالت خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان را در 
قالب میز خدمت بررسی می کنند.مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در بنیاد خراسان رضوی افزود: در بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه 
معکوس بین جامعه هدف و کارکنان بنیاد وجود دارد که کارکنان 

بنیاد با حضور درمنزل ایثارگران مشکالت آنان را بررسی می کنند.
وی ضمن قدردانی از مسووالن شهرستان بجستان تصریح کرد: سفرهای 
شهرستانی توسط معاونین بنیاد خراسان رضوی در ۳0شهرستان انجام 
می شود اما شهرستان بجستان پیشتاز بررسی وضعیت ایثارگران 
روستایی در میان سایر شهرستان های استان خراسان رضوی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: طرح 
ایثار اجتماعی که همراه دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و برگزاری 
میز خدمت است، یک فرصت مناسب برای رفع مشکالت ایثارگران 
روستایی است.وی در پایان این دیدار با اهدای لوح سپاس از رشادت 

و ایثارگری های ایثارگران تجلیل کرد.
در این دیدار ابراهیمی فرماندار، سید حسین شوقی رییس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران حجت االسالم پور عابدین امام جمعه شهر یونسی، و 
طوریان رییس دفتر مدیرکل و روابط عمومی بنیاد خراسان رضوی 

نیز حضور داشتند.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 13
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 6 مرداد  1400  
به شماره زیر ارسال نمایند   

09033831861 
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ايايي اهد   ا مي شود   . 
پاسخ جد   ول  شماره 12

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

بی پروایی نوجوانان بازتاب خشونت اجتماعی

چگونه آدرس غلط ایران را به بهشــت ماینرها و جهنم 
صنایع نوین تبدیل کرد؟

کمبود برق حاال دیگر تنها به خاموشــی چراغ  خانه ها 
محدود نمی شود، قطع برق در حال تبدیل به مساله ای 

امنیتی - اجتماعی، با ابعادی گسترده در ایران است.  
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سیاست گذاری انرژی 
در سالیان طوالنی زمینه را برای شکل گیری چنین بحرانی 
مهیا کرده است. هر چند اگر کمی واقع بینانه به ماجرا نگاه 
کنیم، درمی یابیم دومین دارنده مخازن عظیم نفتی و گازی 
در جهان، در آغاز راه اجرای طرح راهبردی انرژی است و 
برآوردها نشان می دهد ایران یکی از باالترین یارانه های 

پنهان و آشکار را در بخش انرژی پرداخت می کند.
شاید اگر سیاست گذار تنها به یک سوال پاسخ دهد، نقشه 
راه روشن شود. چرا بخش خصوصی در ایران تمایلی به 

حضور در صنعت برق ندارد؟
نکته مهم اینجاست که افزایش قیمت حامل های انرژی در 
ایران همواره با حساسیت افکار عمومی همراه است ازاین رو 
صحبت از سیاست گذاری نادرست انرژی در کشور از سوی 

افکارعمومی به موضوع »قیمت« تقلیل داده می شود.
 این در حالی است که برخی نیز با دمیدن بر تنور عدالت خواهی 
همواره از سیاست گذاری کنونی دفاع کرده و حتی برای جلب 
اعتماد افکار عمومی بعضا به اجرای طرح هایی روی آورده 

اند که داللت بر عدم تغییر قیمت حامل های انرژی دارد 
اما در عمل، وضعیت کنونی به تعمیق نابرابری اجتماعی 

در ایران منجر شده است.  
 وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شرایطی اعالم کرده که 
قیمت گذاری دستوری صنعت برق را زیان ده کرده است 
که بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت کنونی تولید 
برق، حتی مانعی بر سر راه توسعه صنعتی و بازگشت اقتصاد 

داليل بروز بحران برق در ايران
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دیدگاه

گزارش

اقتصاد در بخش مراقبت های ويژه 

دیگر نه می شود پنهان کرد نه الپوشــانی، نه انکار قابل 
قبول است نه توجیه، اصاًل هم فرقی ندارد که تقصیر دولت 
و تحریم است یا برجام و مذاکرات. رهبری و مردم از شرایط 
گله دارند و راضی نیستند و اکنون همه این واقعیت تلخ را 
می دانیم و به گونه ای گرفتار آن شده ایم که حال اقتصاد 
کشور خوب نیست. سفره مردم کوچک و کوچک تر شده و 
حتی بسیاری از اقالم مهم نیز از سر سفره ها برداشته شده 
و سبد کاالی خرید خانوار محدود به موارد خیلی خیلی 
ضروری گردیده اســت. این نه زیبندۀ کشور است و نه در 
شأن مردم صبور و شریف ایران. پس دولت جدید یک بیمار 
اورژانسی دارد در بخش مراقبت های ویژه که باید قبل از هر 
چیزی مانع بدتر شدن حال یا مرگش شود و آن »اقتصاد« 
است. این که جنگ اقتصادی به راه افتاده را قبول داریم، 
این که تحریم ها ناجوانمردانه به اقتصاد کشور آسیب زده 
جای انکار ندارد، این که دشمنان سنگ اندازی می کنند 
چیز جدیدی نیست، ولی این که برخی آقایان می گویند به 
این دالیل نمی شود خوب زندگی کرد هرگز مورد پذیرش 
مردم و نخبگان اقتصادی نیست. فرض کنید رانت خواری و 
ویژه خواری نبود، آقازادگی و ژن های خوب وجود نداشت، 
احتکار و اختالس انجام نمی شد، سلطان چه و چه خلق 
نمی گردید، وابستگان برخی مسوولین انحصار برخی امور 
را در اختیار نداشتند، بی کفایتی، بی تدبیری و تنبلی نبود، 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال می شد و همه مسایل 
را در قالب برجام و خارج کشور دنبال نمی کردیم و ... آیا 
باز هم شرایط اقتصادی همین گونه بود؟ قطعاً پاسخ این 
سؤال مشخص است و نیازی به توضیح ندارد. به هر حال 
االن در این شرایط قرار گرفته ایم که مسأله معیشت به عالوۀ 
مسایل ناشی از کرونا روحیه مردم را تضعیف کرده، قدرت 
خرید آن ها محدود شده، بسیاری از خانواده ها داغدارند و 
خالصه نیازمند تحول اساسی برای تغییر اوضاع هستیم. 
رویکرد اساسی دولت باید »انقالب اقتصادی« باشد. یعنی 
کل کابینه باید دغدغه معیشت مردم را درک کنند و برای 
بهبود اقتصاد کشور راهکار داشته باشند. دیگر زمان نداریم 
که  برای نظریه پردازی و مدیریت انتزاعی تلف کنیم همه 
اعضای کابینه دولت سیزدهم باید پای کار باشند، روحیه 
جهادی داشته باشند و با تعصب و دغدغه مدیریت نمایند. 
این که رییس جمهور منتخب در زمان ریاست بر دستگاه 
قضا و هم چنین آستان قدس وسط میدان بود و پای کار 
نشان داده است می تواند امیدوار کننده باشد که اعضای 
کابینه ایشان نیز پشت میزی و انتزاعی نباشند. باور کنید 
اگر وزیری قیمت نان و برنج و سایر اقالم ضروری مردم را 
نداند و فارغ از اوضاع اقتصادی کشور خودش زندگی رو به 
راهی داشته باشد و حال و روز بازار را نداند هرگز نمی تواند 
درد مردم را بفهمد. البته معیشت و رفاه مردم و سفره رنگین 
مطابق شأن خانواده ایرانی که حداقل ضروری برگردن دولت 
است. امیدواریم با تالش مجاهدانه رفاه عمومی مردم تأمین 
گردد، کشور به سمت شکوفایی و رونق اقتصادی حرکت 
کند، چرخ تولید بچرخد و کسب و کارها رونق یابد تا کم و 
کاستی های مردم جبران شود. اگر دولت منتخب ضمن 
پرهیز از حاشیه ها و امور دست چندم بر توسعه اقتصادی 
کشور متمرکز شود و با اصالح و پاکسازی امور، فساد مالی و 
اداری را از میان بردارد شک نداریم در همین شرایط تحریم 
اوضاع بسیار بهتر خواهد شد. این ها بخشی از وعده های 
منتخب مردم در دولت سیزدهم است که قطعاً توانایی و 
انگیزه ی الزم برای تحقق آن را دارند و می دانیم که می 

خواهند آن را عملی سازند.

نوجوانان و موضوع الگوی مناسب 
نکته قابل تامل دیگر این که نوجوانان در 
این سن حساس، در جامعه ما دچار فقدان 
یا ندیدن الگوی مناسب هستند؛ الگوهایی 
که باید از گروه های مرجع تعریف شود 
و در شرایط حاضر فرهنگی و اجتماعی، 
تمام این الگوها به واسطه طنز ساختن و 
خندیدن در فضای مجازی تخریب می شوند.

اباذر اشتری، جامعه شناس در این زمینه به 
پژوهشگر ایرنا گفت: ما در جامعه با ساختن 
گروه های مرجع با مشکل مواجه هستیم. 
به دلیل تاکید بیــش از حد روی برخی 
مسایل و از طرفی غلبه مسایل سیاسی 
بر موارد فرهنگی و اجتماعی، گروه های 

مرجع برای ما ساخته نشده یا در صورت 
ساخته شدن، به سرعت تخریب شده و 

قدرت اثرگذاری را از دست می دهند.
وی ادامه داد: گروه های مرجع افرادی 
هســتند که نوجوانان و جوانان از آن ها 
الگوبرداری کرده و درواقع عالقه دارند 
که شبیه آن ها شوند. به طور مثال معموال 
ورزشکاران با توجه به فرهنگ هر جامعه، 
یکی از این گروه های مرجع هستند. در 
کشــور ما، فوتبال به عنوان یک ورزش 
جمعی اهمیت دارد، اما رسانه ها با برخی 
شیطنت ها، فوتبالیست هایی مثل علی 
دایی یا خداداد عزیزی را با انتشار برخی 
ویدیوها تخریب می کنند. به همین دلیل 

افراد نمی توانند از گروه های مرجع داخلی 
الگوبرداری کرده و از آن طرف، آن چه در 
فضای مجازی مشاهده می شود، الگوهایی 
هستند که خشونت و غیره را رواج می دهند.

در جست وجوی هویت مستقل
هویت یابی در دوران نوجوانی نیز اهمیت 
دارد. هویت از زمانی که نوزاد به دنیا می آید 
به کمک پدر و مادر شکل می گیرد، اما 
یکی از دوران مهمی که می تواند هویت 

را تغییر بدهد، نوجوانی است.
اشتری در این زمینه اظهار کرد: در این 
دوران مهم ترین مساله این که خانواده و 
مدرسه جزو مهم ترین گروه های هویت 
ساز هستند، اما هیچ کدام از این ها نقش 
هویت سازی خود را ایفا نکرده اند. زیرا پدر 
و مادرهای این نسل در دوران نوجوانی و 
جوانی خودشان سختی زیادی کشیده 
و امکانات کمی داشتند و همه تالش شان 
این است که فرزندان را در پر قو نگه داشته 
و اجازه ندهند دست به هیچ چیزی بزند. 
در حالی که این موضوع منجر به تخریب 
کودکان و نوجوانان می شود و اعتبار و 

هویت را از خانواده نمی گیرند.
وی افزود: دختری کــه در خیابان قمه 
می کشد، یعنی این که آبرو و حیا خانواده 
برای او اهمیتی ندارد. از طرفی مدارس نیز 
بیش از حد روی آموزش تالش می کنند تا 
این نوجوانان وارد دانشگاه شوند و درنتیجه 

به مسایل اجتماعی توجهی نمی کنند.
این جامعه شناس بیان کرد: در تحقیقی 
که انجام شده، هویت سازی و هویت یابی 
در دوره دبیرستان تا نوجوانی در پسران 
با قلدری اتفاق می افتد، اما در دختران 
برعکس است و عالیم و ویژگی های زنانه 
مثل نظم و حیا بارز می شود. حاال مشاهده 
می شود که این موضوع نیز به هم ریخته و 
دختران هم می خواهند هویت یابی خود 
را با قلدری یا سیگار کشیدن یا دوست 

پیدا کردن نشان بدهند.

اشتری گفت: هر یک از افراد جامعه دارای 
نقش های مهم و متعدد اجتماعی هستند. 
به طور مثال یک فرد هم نقش پدر بودن 
و هم نقش همسری و هم نقش فرزندی 
و هم نقش برادری و خواهری و هم نقش 
همسایه بودن و شهروندی و غیره دارد. 
این نقش های مختلف را افراد یا خودشان 

کسب کرده یا جامعه به فرد می دهد.
وی اظهار کرد: متاســفانه هیچ کدام از 
مبادی جامعه پذیری این نقش ها را به 
درستی تفکیک نکرده و آموزش نمی دهند. 
مبادی جامعه پذیری از مدرسه و خانواده و 
رسانه و دانشگاه تشکیل می شود که روی 
نقش های اجتماعی توجه چندانی ندارند. 
بنابراین افراد نقش های خود را به درستی 
پیدا نکرده و به همین تناسب منجر به بروز 
خشونت و تنش می شود. به هم ریختگی 
نقش های اجتماعی در این شرایط رخ 
می دهد و اگر یک دختر این را تجســم 
کند که دختر یک خانواده است و آبروی 
یک خانواده را نمایندگی می کند، قطعا 

این رفتار را نشان نمی دهد.
بنابراین غیر از این که پرخاشــگری یا 
افسردگی الزمه سن نوجوانی است، باید 
توجه کنیم که عوامل بیرون از فرد نیز در 
شکل گیری شخصیت نوجوانان اهمیت 
دارند. حتی بر اساس گفته های جامعه 
شناسان، عوامل اجتماعی و ساختاری 
اهمیت بیشتری به نسبت عوامل فردی 
دارند. این در شرایطی است که جامعه 
ما از فرهنگ سازی به سمت و سوی ضد 
فرهنگ سازی در حال حرکت است و 
تقریبا از هر چیزی طنز می سازیم و برای 
کاهش دردهای اجتماعی و اقتصادی، 
لبخندی گذرا حواله همه چیز می کنیم.

در این شرایط به نظر می رسد ماجرای 
»هلیا« و دوستان او را نمی توان آخرین 
مورد دانست و شاید موارد بسیاری دست 
به دست نشــده و هرگز شنیده یا دیده 

نمی شود.

110/1/۵

دکترمهدییاراحمدیخراسانیدکترمهدییاراحمدیخراسانی

بی پروایی نوجوانان بازتاب خشونت اجتماعی

به مدار رشد تلقی می شود. نکته اینجاست که منافع کوتاه 
مشترکان صنعت برق، منافع بلندمدت اقتصاد ایران را در 

معرض خطری جدی قرار داده است.
کمتر کسی را می توان یافت که اطالعی درباره وضعیت 
اقتصادی کره جنوبی در نیم قرن قبل نداشته باشد. کره 
جنوبی اتفاقا با سیاست گذاری درست و اصالح ساختار 
تصمیم گیری توانست انبوهی بنگاه اقتصادی صادراتی 

را در خود بپروراند اما منتقدان عقب ماندگی ایران از کره 
جنوبی همچنان بر سیاســت قیمت گذاری دستوری و 

مداخله ویرانگر در اقتصاد تاکید می کنند.
تاثیر قیمت گذاری دستوری بر صنعت برق ایران چیست؟

قیمت گذاری دستوری تنها صنعت برق ایران را تحت تاثیر 
قرار نداده است. دامداران، مرغداران، تولیدکنندگان لبنیات، 
واحدهای روغن کشی، تولیدکنندگان الستیک و حتی 
خودروسازان متاثر از این سیاســت هستند و تداوم این 
روند یکی یکی صنایع ایران را در معرض زیان دهی قرار 
می دهد کما اینکه خودروسازی که صنعتی سودآور در جهان 

است، در ایران در جرگه صنایع زیان ده قرار گرفته است.

 سیاست مداخله دستوری در صنعت برق اما فارغ از دولت ها 
در تمام نیم قرن گذشته تداوم داشته است. دولت همواره 
نسبت به پرداخت یارانه ای پنهان اما عظیم به مشترکان 
خانگی، کشاورزی، صنعتی و تجاری اقدام می کند. یک 
آمار ساده حجم یارانه پرداختی به صنعت برق در ایران را 
نشان می دهد.قیمت خرید برق از نیروگاه های حرارتی در 
ایران از سوی دولت در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۳۶ تومان بوده 
است. دولت هر کیلووات ساعت برق را به طور متوسط به 
بخش کشاورزی به قیمت ۲۷ تومان، به بخش خانگی 8۱ 
تومان، به بخش صنعتی ۹۴ تومان، به بخش عمومی ۱00 

تومان و به بخش تجاری ۲۹0 تومان می فروشد.

داليل بروز بحران برق در ايران
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مدیر دفتر توسعه محله کشاورز و شهید 
رجایی مشهد با اشاره به اینکه مساحت 
بافت خالی محله شهید رجایی ۲۳0 هکتار 
و مربوط به باغ آستان قدس است، گفت: 
این زمین های رهاشده معضالت اجتماعی 
فراوانی را برای محله ایجاد کرده است. بخش 
خیلی زیادی از معتادین متجاهر  پشت دیوار 
باغ آستان قدس در زمین های خالی گور 
خوابی می کنند. این دیوار باغ آستان قدس 
برای معتادین یک مکان ایمنی است که 
هرکاری بخواهند می توانند انجام دهند و 
این دیوار برای آن ها حکم سرپناه و دیوار 

مسکونی دارد.
سهیل برومندی در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص دفتر توسعه محله کشاورز و شهید 
رجایی، اظهار کرد: از اواخر بهمن ۹۹ دفتر 
ما به طور رسمی شروع به فعالیت کرد. 
شناخت اولیه را با کمک معتمدین و بزرگ 
مالکان محلی به دست آوردیم. نقاط ضعف 
و قوت محله را در آن طرح اولیه شناسایی 
کردیم که از این نقاط قوت و ضعف بتوانیم 
بهترین استراتژی ها را برای بهبود وضعیت 

محل بچینیم.
وی ادامه داد: مدیر دفتر توسعه محله کشاورز 
و شهید رجایی اظهار کرد: تراکم جمعیتی 
باال، متراکم بودن منازل مسکونی، عرض کم 
معابر، کمبود سطوح سرانه های خدماتی 
و ناپایدار بــودن کالبد محالت  از جمله 
ویژگی های مناطق حاشیه شهر مشهد است.  
مدیر دفتر توسعه محله کشاورز و شهید 
رجایی مشهد خاطرنشان کرد: محله کشاورز 
و شهید رجایی از حر ۱۳ که اصطالحا به آن 
کوچه حمام می گویند، شروع می شود و تا 
حر ۳۱ ادامه دارد. مساحت بافت پر محله 

کشاورز بیش از ۷۳ هکتار است که تقریبا 
منازل مسکونی داریم. مساحت بافت خالی 
محله شهید رجایی ۲۳0 هکتار و مربوط 
به باغ آستان قدس است که این زمین ها 
رهاشده معضالت اجتماعی فراوانی را برای 
محله ایجاد کرده است. این منطقه بیش 
از ۲۱هزار و ۴۴۴ نفر جمعیت دارد. ۷0 
درصد این جمعیت اقوام مختلف ایرانی 
از جمله ترک، کرمانی، لر و... هستند. ۳0 
درصد باقی  مانده شامل مهاجرین، اتباع 

خارجی و چلوها می شود.
برومندی در خصوص اقداماتی که در راستای 
توسعه محل انجام شده است، عنوان کرد: 
در گام اول ابتدایی ترین اقدامی که انجام 
دادیم، معضالت و مشکالت محله را با 
کمک مردم  شناسایی کردیم که یکی از 
مشکالت محله، عرض کم معبر حر ۱۹ و 
حر ۱۳ است. همچنین این معابر، یک طرفه 
به داخل محله هستند و این عرض کم و 
یک طرفه بودن معابرمشکالت زیادی را 
ایجاد کرده است. با رایزنی هایی که انجام 
دادیم، امیدواریم بتوانیم مشکل وضعیت 

تعریض معبر مخصوصا در ابتدای معبر 
حر ۱۹ را حل کنیم.

نبود عدالت فضایی 
وی اشاره کرد: معضل بعدی در این منطقه، 
موضوع عدم عدالت فضایی است. محله کشاورز 
از نظر سطوح زمین های کاربری خدماتی، 
 از لحاظ ارقام و اعداد سطح مقبولی دارد.

در این منطقه یک لکــه بزرگ فضای 
سبز به نام پارک رجا با عدم دسترسی 
مناسب برای ساکنین و عابرین وجود دارد، 
همچنین امنیت فضایی در داخل پارک 
وجود ندارد. با رایزنی هایی که انجام دادیم 
توانستیم تعداد شیفت و نگهبان های پارک 
را افزایش دهیم، اما مجددا این پارک مورد 
مقبول مردم نیست. یک لکه بزرگ سبز که 
دسترسی اش هم دور است، سرانه فضای 
سبز محله را تامین کرده اما عمال عدالت 
اجتماعی و عدالت فضایی آن تحقق پیدا 
نکرده است و مردم نمی توانند از فضای 

سبز این محله استفاده کنند.
برومندی با بیان اینکه عدم عدالت فضایی در 

کاربری ورزشی نیز وجود دارد، ادامه داد: سه 
مجموعه ورزشی در محله کشاورز و شهید 
رجایی داریم؛ ورزشگاه شهید رجایی واقع 
در انتهای حر ۱۹، سالن ورزشی بوستان رجا 
و دیگری استخر آستان قدس است که به 
دلیل باال بودن قیمت استخر این مجموعه، 
تمکن مالی ساکنین محل این اجازه را به 
آن ها نمی دهد که بتوانند از این فضا استفاده 
کنند و این مجموعه بالاستفاده مانده و این 
قسمت محله را اشغال کرده است. به همین 
دلیل سالن ورزشی دیگری که یک زمین 
خاکی ۳000 متری است، وجود دارد که 
بچه ها در این زمین مشغول بازی می شوند و 
با توجه به وضعیت این منطقه، در این زمین 

کارهای خالف زیادی صورت می گیرد.

وی بیان کرد: سالن ورزشی داخل پارک 
و سالن ورزشی انتهای کشاورز دو مقوله 
مجزا هستند. سالن ورزشی پارک رجا 
جای گذاری نامناسب داشته و در انتهای 
پارک قرار دارد. این مکان در قدیم االیام 
محلی برای تجمع معتادین متجاهر بوده 
و بعدازاین که به پارک تبدیل شده کماکان 
پشت دیوارهای باغ آستان قدس مشکل 
گور خوابی وجود دارد، به همین دلیل یک 
ذهنیت منفی از وجود این پارک در ذهن مردم 
محل نقش بسته  که با تغییر کاربری نیز، این 
ذهنیت عوض نشده است. باید اتفاق هایی 
بیفتد که باعث از بین رفتن این ذهنیت 
در بین مردم محل شود. یکی از بزرگترین 
 اتفاقاتی که در حال حاضر رخ می دهد،

 دوشنبه بازار کنار پارک است که این امر 
می تواند ذهنیت مردم نسبت به پارک را 

عوض کند.

مدير دفتر توسعه محله شهید رجايی مشهد مطرح کرد

گور خوابی و اعتیاد پشت دیوار باغ

حوادث

چگونه  وکال  را شناسايی کنیم
نحوه استعالم افرادی که خود را وکیل معرفی می کنند ، با 
توجه به عنوان پایه یک یا کار آموز ، چگونه است و این امر 

چه اهمیتی دارد ؟
وکیل؛ مشاور، امین و مدافع حقوق مردم است. اصل ۳۵ قانون اساسی 
برخورداری از وکیل را جزو حقوق اولیه شهروندان دانسته است. این 
اصل می گوید که در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای 
خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند 

باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
در دنیای پیچیده امروز هرکس برای انجام کارهایش با مشکالت زیادی 
روبه رو می شود. در این میان راهی که عقل پیش روی ما قرار می دهد 
این است که برای مقابله با مشکالت و رفع نواقص و گرفتاری ها باید با 
افراد خبره و کاردان در آن زمینه مشورت کنیم. چه بسا گره هایی که 
بدون تدبیر نه تنها باز نشده اند بلکه پیچیده تر نیز شده اند. مشاوره با 
وکالی کارآزموده دادگستری راهکاری است که هم عقل و هم قانون 
به ما پیشــنهاد می کند. بخصوص زمانی که کارمان به راهروهای 

پرپیچ وخم مجتمع های قضایی می افتد.
متأسفانه افرادی از این شرایط سوء استفاده می کنند و خود را به عنوان 
وکیل معرفی می کنند که الزم است با ورود به سامانه استعالم وضعیت 
وکیل ، از این موضوع آگاه شد . همچنین با یک جستجو ساده در 
صفحات مجازی من جمله گوگل و جستجوی وکیل به همراه وارد 
کردن نام و نام خانوادگی ، می توان پی برد به اینکه شخص وکیل پایه 
یک می باشد یا کارآموز و آیا اصال وکیل است یا خیر . برای ورود به 
حرفه وکالت الزم است پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق یا سایر 
رشته های مرتبط حقوق ، در آزمون وکالت شرکت کرد و پس از طی 
مراحل قبولی و انجام تکالیف کارآموزی ، پروانه وکالت پایه یک را 
کسب کرد . لذا افرادی ک می گویند رشته دانشگاهی مرتبط با حقوق 
دارند و یا مدارک دکتری حقوق دارند ، امکان دارد وکیل نباشند و تنها 
راه وکیل شدن اخذ مراحل سخت و پیچیده آزمون و اختبار می باشد  
بسیاری از دالالن پرونده های حقوقی در سطح شهر وجود دارند که 
با وعده های وسوسه انگیز در جهت پیروزی دعاوی حقوقی و کیفری 
، با هر ترفندی مردم را فریفته و با کسب پول های هنگفت ، به منافع 
خود توجه می کنند و هیچ تعهدی برای مراجعه کننده قایل نیستند 
و برای رهایی از چنگال چنین افرادی توصیه می شود فقط و فقط به 
وکالی مورد اعتماد مراجعه کنند و از مراجعه به واسطه یا موسسات 
حقوقی پرهیز کنند تا هم هزینه کمتری پرداخت کنند و هم مستقیم 
با وکیل مد نظر خود در ارتباط قرار بگیرند . در انتخاب وکیل با توجه به 
نوع کار و پرونده باید عوامل مختلفی رو بررسی کرد تا وکالی شناخته 

شده و با سابقه در هر مورد شناسایی شوند . 
در موارد مختلف، اشخاص حقیقی یا حقوقی به خاطر عدم مراجعه 
به وکال و بی توجهی یا عدم آگاهی از مقررات قانونی اقداماتی انجام 
داده اند که جبران ناپذیر بوده است. اگر در جامعه ای مردم جایگاه وکیل 
را به خوبی بشناسند و بدانند که باید برای رفع معضالت حقوقی خود 
به وکیل مراجعه کنند قطعا معضالت اجتماعی جامعه کم می شود و 
اثر مستقیم آن به فرد و سپس به جامعه می رسد. اگر برای هر شهروند 
فرهنگ استفاده از وکیل )وکیل خانواده( در جامعه جا بیفتد نه تنها 
حق افراد پایمال نمی شود بلکه چون هرکسی با جرایم و ضمانت 

اجراها آشناست، شاهد جرائم کمتری خواهیم بود.
افرادی که از این قبیل به اصطالح عامه ، کارچاق کن ها ضربه خورده اند 
نیز ، می توانند با مراجعه به وکیل با تجربه به حق زایل شده خود برسند 

و سریعا موضوع را به کانون وکال اعالم نمایند .

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

قاضی ویژه قتل عمد دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد گفت: یک 
مرد ۳۵ ساله به همراه دختر ۵ 
ساله اش با مصرف متادون اقدام 
به خودکشی می کند، اما مرد زنده 
می ماند و دختربچه فوت می کند.

حسن زرقانی با اشاره به اینکه این 
ماجرا شب گذشته و در منطقه 
کشف رود مشهد رخ داده است، 
اظهار کرد: این مرد ۳۵ ســاله 
با همسرش اختالف داشته و او 
یک هفته پیش منــزل را ترک 

کرده است.
وی با اشاره به اینکه مرد اعتیاد دارد، 
ادامه داد: او به دختر پنج ساله اش  
۲0 سی سی شربت متادون می دهد 
و خودش هم متادون می خورد. 
دختر به دلیل مسمومیت فوت 
می کند، اما مرد زنده می ماند  و 
در حال حاضر در بیمارستان امام 

رضا بستری است.

قاضی ویژه قتل عمد دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد بیان کرد: 
در دست نوشته ای که مرد هنگام 
خودکشی برجای گذاشته است، 
نوشته که به خاطر اختالفاتی که 
با همسرش داشته و آینده ای که 
مشخص نیســت تصمیم گرفته 
 هم خودش و هــم دخترش را 

بکشد.
زرقانی با اشاره به اینکه مرد می گوید 
 همسرش نیز اعتیاد دارد، ادامه داد:

 برادر این مرد هنگامی که برای سر 
زدن به خانه وی می رود مشاهده 
 می کنــد که آن هــا روی زمین

 افتاده اند.

رییس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: 
دختر 8 ساله مشهدی با خرید غیرمجاز 

اینترنتی حساب پدرش را خالی کرد.
سرهنگ جواد جهانشیری اظهار داشت: 
یکی از اتباع خارجه با در دست داشتن 
دستور قضایی سراسیمه به پلیس فتا 
استان مراجعه و درخواست رسیدگی 
به شکواییه خود مبنی بر برداشت یک 
میلیارد ریالی از حسابش که به صورت 
خرید غیرمجاز اینترنتی صورت گرفته بود 
را داشت.وی افزود: با بررسی های صورت 
گرفته از اظهارات شاکی و مستندات فنی 
موجود کارشناسان تحقیقات فنی خود 
را آغاز و پس از بررسی های الزم دریافتند 
تمام وجه مورد نظر صرف خرید اینترنتی 
لوازم تحریر و برخی کاالهای خانگی شده 
است.سرهنگ جهانشیری ادامه داد: در 
بررسی بعدی کارشناسان دریافتند نام 
کاربری که خرید اینترنتی از آن صورت 
پذیرفته منطبق با دختر بزرگ خانواده 
شاکی می باشد که با انجام تحقیقات 

بعدی مشخص شد عالقمندی دختر 
8 ساله به خرید اینترنتی و لوازم تحریر 
سبب بروز اتفاق موصوف شده و وی 
برای پنهان ساختن هویت خود از نام 
کاربری خواهرش برای خرید اینترنتی 

سوء استفاده کرده است.
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت:  
بنا بر تحقیقات صورت گرفته عامل 
برداشت غیرمجاز خرید اینترنتی با 
رقم ۱ میلیارد ریال کسی نبود جز 
دختر 8 ساله شاکی که بدین ترتیب 
پدر خانواده که از رفتار دختر کوچک 
خود متعجب شده بود، تقاضای لغو 
خرید اینترنتی صورت گرفته و برگشت 

وجه به حساب خود را داشت.

خودکشی پدر و دختر ۵ ساله با متادون در مشهد  دختر ۸ ساله مشهدی حساب پدرش را خالی کرد

شهریارطاهری-وکیلدادگستریشهریارطاهری-وکیلدادگستری
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خريد مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات 
با طرح آفاق 1 موسسه اعتباری ملل  

به منظور رونق تولید و کسب وکار، موسسه اعتباری ملل به 
تولیدکنندگان تسهیالت تامین سرمایه در گردش و خرید مواد 

اولیه و ماشین آالت و تجهیزات پرداخت می نماید.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل اولویت موسسه 
اعتباری ملل در حوزه تخصیص منابع در سال جاری، تالش 
در جهت اشتغال زایی و رفع موانع تولید است که بدین منظور 
نسبت به اعطای تسهیالت جهت خرید مواد اولیه و ماشین آالت 

و تجهیزات در قالب طرح آفاق ۱ اقدام کرده است.
 متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به شعب موسسه اعتباری 

ملل در سراسر کشور از این تسهیالت بهره مند شوند.

 چرا سهام موسسه ملل
 ارزنده شناسايی می شود؟

موسسه اعتباری ملل گزارش های سال ۹۹ را با سود خالص چهار 
هزار و ۱0۵ میلیارد ریالی بست. این سود شرکت از مجموع درآمد 

۱۶ هزار میلیارد ریالی موسسه به دست آمده است.
در بازار سهام، برای ارزندگی سهام شرکت های بورسی، شاخص ها 
و نما گرهای مختلفی وجود دارد.به گزارش پایگاه خبری تریتا 
نیوز  ،  یکی از این نما گرها »پی بر اس« یا P/S است که نشان 
می دهد که سهام آن شرکت بورسی دارای چه ارزشی است و از 

فروش خدمات و کاالی شرکت استخراج می شود.
بر همین اساس ارزش سهام موسسه ملل طبق گزارش های 
پایان سال ۹۹ ارزنده تشخیص داده شد.موسسه اعتباری 
ملل گزارش های سال ۹۹ را با سود خالص چهار هزار و ۱0۵ 
میلیارد ریالی بست. این سود شرکت از مجموع درآمد ۱۶ 
هزار میلیارد ریالی موسسه به دست آمده است.بر اساس این 
گزارش، وضعیت پی بر اس، موسسه ملل را به یکی از بهترین 
موسسه در صنعت بانکداری تبدیل کرده که نشان می دهد 
که وضعیت سهام این موسسه در شرایط ارزندگی قرار دارد.

فروش کاال و خدمات در صورت های مالی موسسه ملل رقم 
۴۹ هزار و ۴۱8 میلیارد ریال بود. تعداد سهام موسسه ملل 
نیز ۱0 میلیارد سهم است لذا پی بر اس موسسه ملل حدود 
۲.۵ واحد می شود که یکی از بهترین پی بر اس های بورس 
و صنعت بانکداری ایران است چرا که نشان می دهد ارزش 
سهام موسسه در جای مطلوبی قرار دارد.قیمت سهام ملل 
در یک سال گذشته باالترین رقم یعنی حدود۲0000 ریال 
را تجربه کرده بود و در حال حاضر روی رقم ۱۴000 ریال 

نوسان می کند.
توجه: این گزارش سیگنال خریدوفروش نیست بلکه تنها به 
مساله ارزندگی سهام تمرکز داردسود خالص موسسه در پایان 
سال ۹۹ رقم چهار هزار و ۱0۵ میلیارد ریال محقق شده که برای 

هر سهم حدود ۴۱۱ ریال شناسایی شده است.
مجموع درآمدهای موسسه ملل در سال گذشته ۱۶ هزار و 
۴۵۱ میلیارد ریال بوده که درنهایت سود عملیاتی موسسه 
به رقم یک هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال شده است.تسهیالت 
اعطایی موسسه ملل در ســال ۹۹ معادل 8۶ هزار و ۷۵۱ 
میلیارد ریال بوده که درمجموع ۲0 هزار و ۹۴۷   میلیارد 
ریال درآمد را در پی داشته است. در مقابل حدود ۱۳ هزار 
ئ ۹۳۶ میلیارد ریال سپرده جذب کرده است که حدود ۲8 
هزار میلیارد ریال هزینه پرداخت شده است.یکی از مواردی 
که نشان دهنده وضعیت مناسب موسسه ملل است، وضعیت 
سود انباشته موسسه است. در سال ۹8 شرکت دارای 8۶0 
میلیارد ریال زیان انباشته بود، اما در سال ۹۹ این موسسه 
توانست ۹۶۳ میلیارد ریال سود انباشته کرده و از وضعیت 
زیان انباشته شده به سود انباشته رسیده و از وضعیت زیان 

ده بودن خارج شد.

بانک  رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با تاکید 
بر اینکه اگر نرخ ارز نوسان چندانی نداشته 
باشد شاهد ثبات قیمت طال و سکه خواهیم 
بود گفت: با توجه به کاهش قیمت ها در بازار 
طال و انتظار مردم به ادامه این روند حجم 

تقاضا به شدت کاهش یافته است.
ابراهیم محمدولی درباره وضعیت بازار طال 
در اولین روز معامالت هفته بیان کرد: امروز 
ارزش اونس جهانی با اندکی افزایش به 
۱8۱۳دالر رسیده اما ازآنجاکه دالر بعد از 
مدت ها از کانال ۲۵هزار تومان فاصله گرفته 
و نوسان آن کاهشی شده، قیمت طال و سکه 
هم نسبت به هفته گذشته ارزان شده است.

به گفته محمدولی، بر همین اساس قیمت 
طالی ۱8عیار در مقایسه با هفته گذشته 
حدود ۲0هزار تومان در هر گرم، سکه امامی 
و طرح قدیم تقریبا ۲00هزار، نیم و ربع سکه 
۱00هزار و سکه یک گرمی ۵0هزار تومان 

کاهش یافته است.
رییس اتحادیه طال با اشاره به حجم داد وستد ها 
تصریح کرد: میزان تقاضا به انتظارات بستگی 

دارد یعنی در مواقعی که قیمت ها کاهش 
می یابد مردم منتظر ادامه روند نزولی هستند 
و به همین دلیل تقاضا کم می شود و بالعکس؛ 
اما در کل بازار طال از ابتدای سال رونق خوبی 
نداشته است و میزان خرید مصنوعات طال 

و سکه با انتظارات ما فاصله زیادی دارد.
محمدولی ادامه داد: البته بازار در مقایسه با 
 مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتری دارد

 و امیدواریم با اعتماد مردم به ثبات قیمت ها 
دوباره شاهد رونق بازار و افزایش سرمایه گذاری 

در بخش طال و سکه باشیم.
این فعال بازار طال درباره آینده قیمت ها نیز 
پیش بینی کرد: در حال حاضر بحث برجام 
مهم ترین مساله تاثیر گذار بر قیمت دالر 
و به تبع ارزش طال و سکه است؛ بنابراین 
چنانچه این موضوع به سرانجام خوبی برسد 

و بهای اونس هم افزایش چندانی نداشته 
باشد انتظار داریم قیمت طال و سکه هم 
اندکی کاهش یابد.وی تاکید کرد: البته به 
نظر نمی رسد نوسانات افزایشی یا کاهشی 
قیمت طال و سکه در سال جاری در حد سال 
گذشته باشد؛ همچنین تا پایان هفته هم 
اگر دالر مجددا افزایش قیمت نداشته باشد 
پیش بینی می شود که طال و سکه هم در 
سطح فعلی باقی بماند.محمدولی در پایان 
با اشاره به قیمت های امروز گفت: در جریان 
معامالت بازار طالی تهران، قیمت هر قطعه 
سکه امامی به ۱0میلیون و ۵۵0هزار و سکه 
طرح قدیم به ۱0میلیون و ۴00هزار تومان 
کاهش یافته است.رییس اتحادیه طال اضافه 
کرد: همچنین قیمت نیم سکه پنج میلیون و 
۵00هزار، ربع سکه سه میلیون و ۴۵0هزار و 
سکه یک گرمی دو میلیون و ۲00هزار تومان 
است؛ در بازار امروز قیمت هر مثقال طالی 
۱۷عیار هم به چهار میلیون و ۵۷۲هزار و 
بهای هر گرم طالی ۱8عیار به یک میلیون 

و ۵۵هزار تومان رسید.

پیش بینی قیمت طال در نخستین هفته مرداد 

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

نشست تخصصی کارگروه ملی زعفران با 
حضور حسین زینلی، مجری طرح ملی گیاهان 
دارویی، محمدرضا اورانی، رییس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی، جواد فالح، 
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالیی ایران، 
احسان مصطفوی، مدیر طرح سازمان جهانی 
اوسک و سایر معاونین و کارشناسان ستادی 
و بخش خصوص به منظور تفویض وظایف 
اعضای کارگروه زعفران باتوجه به نزدیکی 
فصل برداشت این محصول استراتژیک در 
سالن جلسات معاونت امور باغبانی وزارت 

جهاد کشاورزی برگزار شد. 
در این نشست حسین زینلی با اشاره به 
چهار کمیته تشکیل شده در ذیل کارگروه 
ملی زعفران، تصریح کرد: به منظور انجام 
اقدامات تخصصی چهار کمیته تولید، فرآوری 
و بسته بندی، تحقیق و توسعه و بازار و تجارت 
ذیل کارگروه ملی زعفران تشکیل شده تا هر 
یک از این کمیته ها به صورت تخصصی در 
حوزه ها و وظایف سپرده شده اقدام نمایند. 
در ادامه این نشست، محمدرضا اورانی با بیان 

این موضوع که بهره گیری از تکنولوژی و 
استفاده از دستگاه های مکانیزه در کاشت، 
داشت، برداشــت و نیز جداسازی کالله 
زعفران از اهمیت باالیی برخوردار هستند، 
عنوان کرد: متوسط سطح تولید در استان 
۴ کیلوگرم است و باید راندمان در واحد 

سطح افزایش یابد. 
وی ادامه داد: به منظور خرید مستقیم محصول 
کشاورز توسط تاجران و صادرکنندگان، باید 
تسهیالت و مشوق هایی در نظر گرفته شود. 

در بخش دیگری از این نشست، جواد فالح 
با بیان اینکه زعفران ایرانی هم اکنون در بازار 
جهانی قیمت پذیر است، عنوان کرد: باتوجه  
به میزان تولید و سهم صادرات زعفران ایرانی 
در بازار جهانی، ایران باید قیمت گذار این 

محصول در جهان باشد. 
وی گفت: به منظور توانمندسازی اقتصادی 
کشاورزان و زعفران کاران با همکاری برخی 
از بانک های عامل، اعطای وام به پشتوانه 
توثیق زعفران در حال انجام بوده تا مانع 

کاهش قیمت این محصول در بازار شود. 
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالیی 
ایران با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی، 
استانداردسازی و ایجاد اتحاد میان صادرکنندگان 
زعفران و سازمان بورس کاال در خراسان 
رضوی، ابراز کرد: باتوجه  به اتحاد ایجاد شده 
میان صادرکنندگان و فعاالن حوزه زعفران 
کشور در تالش هستیم تا با استانداردسازی 
و شفافیت، قیمت این محصول ارزشمند 
را در بازار داخلی و نیز بازارهای جهانی به 

جایگاه اصلی خود بازگردانیم. 
در پایان این دیدار، احسان مصطفوی نیز 
ضمن بیان ساختار و مزیت های وجودی 
سازمان جهانی اوسک، آمادگی کامل این 
سازمان را جهت همکاری با کارگروه ملی 
زعفران و کمیته های تخصصی ذیل آن 
اعالم کرده و تصریح کرد: این سازمان نهایت 
همکاری خود را با کارگروه ملی زعفران به کار 
بسته و تالش می کند با ایجاد هم افزایی میان 
مسووالن و فعاالن حوزه زعفران کشور، طالی 
سرخ ایران را به جایگاه اصلی خود برساند.

هفته گذشته درحالی که رییس صندوق ذخیره فدرال 
ایاالت متحده اظهاراتی در مورد مقررات احتمالی ارائه 
داد و دولت ایتالیا نیز فعالیــت یک صرافی محبوب ارز 
رمزنگاری شده را ممنوع کرد، رمزنگاری توجه بین المللی 
را به خود جلب کرد.به گزارش نکســت ادوایزر، رییس 
فدرال رزرو اظهار کرد: ایاالت متحده ممکن  است به تنظیم 
مقررات رمزنگاری بیشتری نیاز داشته  باشد، اما کارشناسان 
می گویند هولدرهای بلندمدت سکه های بزرگ مانند اتریوم 
و بیت کوین احتماال نباید نگران تغییر استراتژی خود باشند.

براساس بیانیه تنظیم کننده های مقررات ایتالیا، بایننس، 
صرافی عمده ارز رمزنگاری شده در ایتالیا، دیگر مجاز به 
فعالیت در ایتالیا نیست. این حرکت نشان می دهد که 
قوانین جدید ملی به راحتی می توانند بر زیرساخت های 

ارز رمزنگاری شده فعلی تاثیر بگذارند.
طبق توییت های مدیر عامل شرکت جک دورسی، شرکت 

اسکوئر اعالم کرد که با استفاده از بیت کوین یک واحد مالی 
غیرمتمرکز جدید ایجاد می کند. این آخرین نمونه از یک 
سرمایه گذاری بزرگ حوزه بالک چین و ارز رمزنگاری شده است.

شرکت اسکوئر با پیوستن به Seller، Cash App و 
Tidal در حال ایجاد مشاغل جدید با هدف ایجاد یک بستر 
توسعه دهنده آزاد با هدف ایجاد خدمات مالی غیرحضوری، 

عمومی و غیرمتمرکز است.
این شرکت اعالم کرد: تمرکز اصلی ما بیت کوین است.

طبق گفته کوین دسک، قیمت بیت کوین در این هفته 
نوسانات معمول خود را تجربه و از باالترین قیمت، حدود ۳۴ 
هزار و۴۶۳ دالر به حدود ۳۱ هزار و ۱08 دالر سقوط کرد.

بیت کوین، بزرگترین ارز رمزنگاری شده ازنظر ارزش جاری 
بازار سهام و به طور کلی شاخص خوبی برای بازار رمزنگاری 
است، زیرا سایر سکه ها مانند اتریوم و آلت کوین های کوچکتر 

تمایل دارند روند آن را دنبال کنند.

اگرچه تقریبا ۱0 درصد کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های 
عادی قابل توجه است، اما کاهش ارزش، روند طبیعی برای 
بیت کوین محسوب می شود و در ماه های گذشته بیش از ۵0 
درصد کاهش ارزش داشته است.البته این بدان معنا نیست 
که سقوط ۱0 درصدی موردی ساده  است و به همین دلیل 
کارشناسان سرمایه گذاری توصیه می کنند، افراد فقط در 
رمزنگاری هایی سرمایه گذاری کنند که قابل اعتماد باشند.

فضای ارزهای رمزپایه هنوز بسیار جدید است و همه چیز 
از نوآوری گرفته تا مقررات بر سرمایه سرمایه گذاران تاثیر 

بسیار زیادی خواهد داشت.  

همکاری اوسک با شورای ملی زعفران

بر بازار رمزارز چه گذشت؟




