فکری برایش داشت  .بنابراین نگاه ما در شورای ششم بر آن است که از طریق دولت و مجلس با در
نظر گرفتن شرایط خاص مشهد مقدس ردیف بودجه مستقلی برای مشهد ایجاد شود تا بتوان به
مسایل بهتر رسیدگی کرد و اگر این اتفاق نیفتد با مسایل و مشکالت اجتماعی همچنان مواجه
خواهیم بود .وی با بیان اینکه شهرداری مشهد کسری بودجه قابل...
2

دو عضو منتخب ششمین دوره شورای شهرمشهد درحاشیه نشست بررسی بافت پیرامون
حرم مطهررضوی که با حضور رییس کمیسیون عمران مجلس در شهرداری ثامن برگزار
شد ،با اشاره به نقش فراملی کالنشهر مشهد بر ضرورت بهرهمندی این شهراز بودجه های
ملی تاکید کردند .به گفته این دو عضو شورا پایتخت معنوی کشور هرساله پذیرای میلیونها
زائرازتمام کشوراست وبه تمام مردم کشور خدمات ارایه میکند  ،تا زائران بارگاه منور
رضوی بتوانند زیارتی ناب را تجربه کنند و به همین منظور باید در شهر خدمات مضاعفی
ارایه شود و این درحالی است که اکنون بودجه شهر فقط از منابع شهرداری تامین میشود
و دولت هیچ بودجه ای برای خدمات ملی مشهد درنظر نگرفته است .
منتخب ششمین دوره شورای شهر مشهد مقدس گفت :مشهد یک شهر ملی است اما
بعضا شاهدیم که بودجههای اختصاص یافته به این شهر در حد محلی است.
موسیالرضا حاجیبگلو  ،با بیان این که جمعیت مشهد بیش از  3میلیون و 500هزار
نفر است ،اظهار داشت :اداره این شهر ،با این ساختار و وضعیت بودجه واقعا کار سخت
و دشواری است.حاجی بگلو ادامه داد :شهری که ساالنه حدود  30میلیون زائر دارد حتما باید
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چالش فعلی دولت چینش کابینه است
سرمقاله
سرمقاله

توصیه طالیی به رییسی

پاسخگوییدربرابرمسوولیت

* عل ي پ اکب ا ز خس روش اه ي

یکی از مهمترین شاخصهای کارآمدی و حکمرانی عادالنه در نظامهای
سیاســی که میتواند منجر به جلب اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه
اجتماعی شود ،حساسیت دستگاههای نظارتی و در راس آن قوه قضاییه
نسبت به فساد ،رفتار خالف قانون یا ترک فعل و عدم انجام وظایف محوله
از سوی مسووالن سطوح مختلف و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است.
بررسی عملکرد دستگاه قضایی در جمهوری اسالمی ایران طی ادوار مختلف
نشان میدهد که برخورد با مسووالن فاسد یا متخلف حتی در ردههای باالی
حاکمیتی به اشکال مختلف مسبوق به سابقه است و موضوعی به عنوان
خط قرمز در این زمینه وجود ندارد.به عنوان نمونه ،در خصوص مشکالت
پیش آمده در استان خوزستان با وجود در نظر گرفتن پیشامدهای طبیعی
متاثر از تغییرات اقلیمی ،آنچه واضح است و رهبر انقالب نیز نسبت بدان
تذکر مستمر دادهاند؛ این است که برخی مسووالن استانی و البته کشوری
نسبت به بخشهایی از وظایف خود بیاعتنا بوده و با ترک فعلهای مداوم
شرایط را برای بروز مشکالت و تشدید فشار بر مردم فراهم آوردهاند.
این مساله طبعا یکی از مهمترین مطالبات عمومی جامعه است که در
صورت انجام ،هم به بازسازی اعتماد مرد ِم خسته از ناکارآمدی کمک
میکند و هم در آینده مسیر را برای کسانی که شیفته احراز مسوولیت
هستند ،اما اصل خدمت به مردم را فراموش کردهاند ناهموار خواهد ساخت.
در صورتی که دستگاههای نظارتی فارغ از رودربایستی و مماشات ،برای
احقاق حقوق مردم پیش از آن که شهروندان احساس کنند که باید با صدای
بلند لب به اعتراض بگشایند ،وارد عمل شوند ،اساسا ضرورت شکلگیری
جریانات اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند نیز هست ،موضوعیت
خود را از دست خواهد داد و مسوولین سطوح مختلف نیز متوجه این واقعیت
میشوند که «مسوولیت و پاسخگویی» اصول الینفک بوده و عدم توجه به
آن میتواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد.

حجت االسالم والمسلمین

«مرتضی طالیی» ،چهره سیاسی اصولگرا ،در رابطه با
چالشهای پیش روی دولت سیزدهم درابتدای کار ،اظهار
کرد :به نظر میرسد تا زمانی که آقای رییسی کابینه خود
را معرفی نکند بزرگترین چالش مساله کابینه دولت آینده
خواهد بود .برای برون رفت از مشکالت امروز جامعه که
خواسته و ناخواسته بر سر راه دولت ایجاد شده و عده ای
ایجاد می کنند .مهمترین چالش کابینه ای است که انشااهلل
مسیر تحقق خواسته های مردم و تحقق وعده های رییس
جمهور منتخب را عملیاتی کند.
او افزود :در حال حاضر فرض را بر این می گیریم که این
امر در چند روز آینده محقق و دولت مستقر شود .احساس
من این است که جریاناتی از بیرون و از داخل قصد ملتهب
کردن اوضاع رادارند .نمی توان به شکل عادی به اتفاقاتی
که این روزها در گوشه و کنار کشور رخ می دهد نگاه کرد
این فشاری است که بر دولت آینده وارد می کنند و دولت
را در برابر حجم باالیی از مطالباتی قرار می دهند که دولت
یازدهم و دوازدهم نتوانست به آن ها عمل کند و موجب
نارضایتی مردم شد ،این مطالبات امروز به طرف دولت
آقای رییسی سر ریز می شود.
طالیی تصریح کرد :این یک مشکل و مساله است که باید

با تدبیر با آن برخورد کرد و مشکل را حل و فصل کرد .آرام
سازی فضای کشور و ایجاد روزنه های امید به فردایی
بهتر و ارتباط گرفتن با مردم و پاسخگویی به مردم همه
در کنارهم از مسایلی است که برای دولت وجود دارد در
عرصه مدیریت کشور اقتصاد کشور مهمترین مساله ،چالش
و بحران است .اقتصاد کشور بدهی هایی با حجم غیر قابل
تصوری برای دولت سیزدهم به وجود آورده است حجم
نقدینگی باال در کشور و نرخ بیکاری باال و مشکالت دیگری
که بر سر راه دولت قرار دارد و نباید این تصور را ایجاد کرد
که این مشکالت یک شبه ،حل می شود.
او ادامه داد :باید به دولت سیزدهم نیز زمان داد تا بتواند با
برنامه ریزی هایی که دارد از مشکالت موجود عبور کند.
این چهره اصولگرا در پایان در رابطه با چینش کابینه
گفت :خوشبختانه آقای رییسی از لحظه ثبت نام در
انتخابات به گونه ای عمل کردند که خود را وامدار هیچ
جریان خاصی نبینند و این موقعیت خوبی ایجاد می کند
تا آقای رییسی فارغ از توقعات و چانه زنی ها در تحقق
رویکرد فرا جناحی خود بگردند و نیروهایی را که به
درد کشور می خورند شناسایی و انتخاب کنند و به کار
بگیرند .این افراد می توانند از گروههای مختلفی باشند
ما باید دولتمردانی والیی و انقالبی و کارآمد و هماهنگ
با رییس جمهور داشته باشیم .اگر چنین شرایطی وجود
داشته باشد ما می توانیم کابینه ای فراجناحی داشته
باشیم منظور ما این نیست که چند نفر از این حزب و
چند نفر از آن حزب بیاورند بلکه منظور ما این است
که نگاهی سیاسی به احزاب و افراد وجود نداشته باشد
و انتخاب ها مبتنی بر تخصص و تعهد و انقالبی بودن
و شاخص هایی این چنینی ،باشد.

منتخبانششمیندورهشورایشهرتاکیدکردند

جناب آقای سید عیسی طالعی

بودجه ملی برای مشهد

با کمال تاسف و تاثر ،مصیبت فقدان والده گرامیتان را تسلیت
عرض نموده ،از درگاه ایزد منان برای ایشان رحمت واسعه الهی و
برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مسایل مشهد نیازمند اختصاص
ردیف بودجه ملی است
منتخب ششمین دوره شورای شهر مشهد
مقدس گفت :مشهد یک شهر ملی است
اما بعضا شاهدیم که بودجههای اختصاص
یافته به این شهر در حد محلی است.
موسیالرضا حاجیبگلو  ،با بیان این که
جمعیت مشهد بیش از  3میلیون و 500
هزار نفر است ،اظهار داشت :اداره این
شهر ،با این ساختار و وضعیت بودجه
واقعا کار سخت و دشواری است.
حاجی بگلو ادامه داد :شهری که ساالنه
حدود  30میلیون زائر دارد حتما باید
فکری برایش داشت  .بنابراین نگاه ما در
شورای ششم بر آن است که از طریق دولت
و مجلس با در نظر گرفتن شرایط خاص
مشهد مقدس ردیف بودجه مستقلی
برای مشهد ایجاد شود تا بتوان به مسایل
بهتر رسیدگی کرد و اگر این اتفاق نیفتد
با مسایل و مشکالت اجتماعی همچنان
مواجه خواهیم بود .وی با بیان اینکه
شهرداری مشهد کسری بودجه قابل
توجهی دارد افزود :بیش از یک میلیون
و  700هزار نفر در حاشیه شهر مشهد
سکونت دارند و بافت فرسوده حرم مطهر
رضوی بیش از  26سال است که طرح
ارایه شده اما این بافت آن قدر مشکل
دارد که باید برایش فکر اساسی شود.

مدیر محترم شعب منطقه یک موسسه اعتباری ملل

مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست

همکارگرامی

جناب آقای سعید کوشافر
مصیبت گرامی وارده را به شما و خانواده گرامی تسلیت
عرض می کنیم.
مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست

خانم بنفشه اکبرزاده

مسوول محترم ارتباط با رسانه روابط عمومی شهرداری
مشهد درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض می نماییم .
مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست

صاحب امتیاز و مدیرمسوول :دکتر علی پاکباز خسروشاهی
زیر نظر شورای سردبیری
مدیر هنری :حامد همایونی
دفترتهران :پاسداران ،بوستان ،8پالک  ،120طبقه  2واحد7
تلفن)021(22760895 -6 :
دفترمشهد :احمدآباد ،خیابان قائم ،قائم  ،14پالک 46
تلفن)051(3 8437711 :
نمابر - )051(3 8444020 :پیامک30007981 :
کد پستی9183893319 :
ايميلnakhost@yahoo.com - Info@nakhostnews.ir :
وب سايت www.nakhostnews.ir :
کانال اطالع رسانی@Nakhost newsir :

دو عضو منتخب ششمین دوره شورای
شهرمشهد درحاشیه نشست بررسی
بافت پیرامون حرم مطهررضوی که با
حضور رییس کمیسیون عمران مجلس
در شهرداری ثامن برگزار شد ،با اشاره
به نقش فراملی کالنشهر مشهد بر
ضرورت بهرهمندی این شهراز بودجه
های ملی تاکید کردند .به گفته این
دو عضو شورا پایتخت معنوی کشور
هرساله پذیرای میلیونها زائرازتمام
کشوراست وبه تمام مردم کشور خدمات
ارایه میکند  ،تا زائران بارگاه منور رضوی
بتوانند زیارتی ناب را تجربه کنند و به
همین منظور باید در شهر خدمات
مضاعفی ارایه شود و این درحالی است
که اکنون بودجه شهر فقط از منابع
شهرداری تامین میشود و دولت هیچ
بودجه ای برای خدمات ملی مشهد
درنظر نگرفته است .

حاجی بگلو با بیان این که باید به مشهد
توجه ویژهای شود گفت :مشهد بهعنوان
یک کالنشهر بسیاری از زیرساختها،
مسایل و امکاناتش دراختیار تنها شهروندان
مشهدی نیست بلکه دراختیار تمام
شهروندان کشور و حتی زایرانی است
که از خارج کشور به این شهر میآیند.
بنابراین با توجه به این موضوع که تمام
امکانات مشهد به صورت ملی استفاده
می شود باید نگاهمان به مشهد هم نگاه
ملی باشد ،اگر این نگاه را نداشته باشیم
این مشکالت باقی خواهد ماند و حتی
بیشتر خواهد شد.
وی اظهار کرد :به یقین بارگاه ملکوتی
حضرت ثامنالحجج علی بن موسیالرضا
(ع) یگانهای بیهمتا در کشور و کمنظیر در
دنیا است .هرچند شایسته و بایسته است
موضوعات بافت پیرامونی حرم مطهر
رضوی در اولویت اول متولیان امر قرار گیرد.
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شهر

دیدگاه
هشدار به شهردار آینده مشهد

مجید دبیریان منتخب ششمین دوره شورای
اسالمی شهر مشهد مقدس

اولین و مهمترین سوالی که این روزها از اعضای منتخب
شورای ششم پرسیده میشود گزینههای جدی شهرداری
شهر امام رضا (ع) است اما بهزعم حقیر ،مهمتر از پاسخ این
سوال ،طرح نکاتی جهت استحضار مردم عزیز شهر ،تذکر
برخی مسایل به شهردار آتی شهرمان و ایضا عالقهمندان
تصدی این مسوولیت خطیر است.
شهردار مشهد باید هرساله تفریق بودجه سال قبل را
وفق قانون تا پایان اردیبهشت سال بعد به شورا ارایه
نماید و تنها در سال آخر دوره خود ،به این مهم اکتفا
نکند تا سراسیمه ،تفریق بودجهها را با هماهنگی شورا
به تصویب برساند.
ث دارچند
شهردار بعدی مشهد حتماً باید بداند که میرا 
هزار میلیارد ریال بدهی است و حتماً خواهد دانست که
بخش عمدهای از این بدهی ،وامهایی است که فقط در
ماههای پایانی کار شورای پنجم اخذشده است و خیلی
نباید برای اداره شهر به گرفتن وام در ماههای ابتدایی
کار ،دل خوش کند.
شهردار مشهد باید بداند ظاهرسازی شهر و خوش رقصی
از پول بیتالمال و نیز پولپاشی ممنوع است.
شهردار مشهد باید بداند که هزینه تمام شده پروژههای
افتتاحی در واپسین روزهای مدیریت عالی سابق شهر،
چقدر و چرا بیشتر از برآوردهای اولیه آن ها است که البته
پرواضح است اصلیترین دلیل آن نیزافتتاح پروژهها
به هر قیمت تا قبل از شروع بکار دوره جدید مدیریت
شهری بوده است.
شهردار باید بداند که دوره عدم نظارت شورای شهر بر
اجرای پروژهها گذشته است.
شــهردار باید بداند که ثبات در مدیریت در این شهر
مهم است و نباید ســالی یک بار ،اصلیترین معاونین
خود را عوض کند.
شهردار باید بداند که اولویت توسعه و ارایه خدمات ،با
حاشیهنشینان عزیز و ساکنین بزرگوار مناطق کم برخوردار
است و در این راستا باید شیب خدمت را بهصورت یکسان و
با محوریت مناطق پیرامونی و کم برخوردار توسعه بخشد.
شهردار مشهد باید قطعا قبل از انجام پروژهها ،مهندسی
ارزش آن ها را انجام داده و به تأیید شورای شهر برساند،
در غیر این صورت شورا مخالف انجام چنین پروژههایی
خواهد بود.شهردار مشهد باید مدیریت هزینه و بهایابی
واقعی خدماتی که از سوی شهرداری صورت میپذیرد
را اصالح نماید ،شورای شهر با جدیت بر این امر نظارت
میکند و جلوی هزینههای اضافی ،مازاد و سربار و ایجاد
فرآیندهای موازی میایستد.
شهردار کالنشهر مشهد باید خود را ملزم به رعایت نظر
کارشناسی بدنه متخصص و متعهد شهرداری بداند و
از پیگیری و اجرای طرحهای خلقالساعه در جلسات
غیررسمی و غیرکارشناسی اجتناب کند.
شهردار مشــهد باید به مدیریت «شهروند محوری»
ایمان داشته و مشارکت شهروندان را به معنای واقعی
عملیاتی سازد.
و نهایتا اینکه شهردار مشهد باید در چهارچوب خط
مشیها ،راهبردها و سیاستهای دوره ششم حرکت
نماید و اقدامات خود را بر آن استوار سازد که در این راستا،
تالش برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشگام بودن در
این امر جزو مهمترین اولویتهاست.

جامعه
شیوع ویروس کرونا ،از نوع سویه دلتای هندی
در مشهد و استان خراسان رضوی ،به پیش
بینی متولیان حوزه سالمت در روزهای آتی
و هفته پیش رو اوج گرفته و به قله موج پنجم
این بیماری میرسد.
این در حالی است که مشهد عالوه بر پذیرش
بیماران کرونایی این کالنشهر و دیگر شهرستانهای
خراسان رضوی ،تاکنون مبتالیانی را از استانهای
همجوار و بهخصوص مناطق جنوبی ازجمله استان
سیستان و بلوچستان نیز پذیرش کرده است.
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
هم اکنون بخشی از بیماران کرونایی بستری در
بیمارستانهای مشهد غیربومی و مسافر هستند.
از سوی دیگر کمبود امکانات درمانی و تجهیزات
بهداشتی در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان،
از علل روی آوردن بیماران کرونایی این استان
به مشهد ،برای برخورداری از خدمات درمانی
این بخش شده است که خود ،خطر گسترش
بیماری را در پی دارد.
بر اساس آخرین گزارش نرمافزار ماسک وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اکنون مشهد و
هشت شهرستان خراسان رضوی شامل سرخس،
سبزوار ،گناباد ،درگز ،کاشمر ،بینالود ،قوچان و
چناران در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
بر اساس داده های همین منبع ،هماینک از
مجموع  ۳۳شهرستان خراسان رضوی۱۲ ،
شهرستان در وضعیت نارنجی و  ۱۲شهرستان
نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
مسووالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد هفته
پیش رو را سختترین روزهای کرونایی موج
پنجم کرونا در مشهد و خراسان رضوی پیش
بینی می کنند به طوری که در این هفته تعداد
مبتالیان کرونا به باالترین حد و اوج قله خود
خواهد رسید.
استاندار خراسان رضوی بر این باور است که
باوجود تمامی مشکالت و ترددهای بسیار به
خراسان رضوی ،وضعیت کرونایی این استان
نسبت به استانهای دیگر بهتر است اما این شرایط
حساس بوده و باید به درستی مدیریت شود.
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بیمارستانها به حال آماده باش درآمدند

طغیان کرونای هندی درمشهد

محمدصادق معتمدیان با بیان این که ترددها
خطر شیوع گسترده بیماری را به دنبال دارد گفت:
متاسفانه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در
این استان نیز کاهشی چشمگیر یافته است که
این خود تهدید جدی دیگری به شمار میرود.
در حال حاضر بیش از  ۳۳۰هزار نفر از اتباع
خارجی ،که بیشتر آن ها افغانستانی هستند
زیرپوشش خدمات سالمت دانشگاه علوم پزشکی
مشهد قرار دارند و خطر انتقال سویه جدید از
این جانب نیز وجود دارد.
مدیر گروه پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در این خصوص گفت :از ابتدای همه
گیری ویروس کرونا حدود  ۴۷هزار نفر از اتباع
خارجی مبتال و یا مشکوک به بیماری کووید-
 ۱۹زیرپوشش غربالگری کرونا قرار گرفته اند
و برای آن ها تست پی سی آر و یا رپید تست
انجام شده است.
دکتر محمدجعفر صادقی افزود :از این تعداد،
نتیجه آزمایش  ۶هزار و  ۵۰۰نفر مثبت شده است
که زیرپوشش خدمات مراقبتی قرار گرفته اند.
بیماران کرونایی غیربومی در مشهد
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :هماینک
شمار قابل توجهی از بیماران کرونایی بستری
در بیمارستانهای مشهد را مسافران و افراد

غیربومی ،بهویژه شهروندان استان سیستان
و بلوچستان تشکیل میدهند.
دکتر محمدحسین بحرینی افزود :افزایش بیماران
غیربومی مراجعه کننده به بخش سرپایی مراکز
منتخب کرونای مشهد نیز در هفتههای اخیر
مشهود بوده است .وی بیان کرد :هم اکنون
به دلیل کمبود امکانات درمانی در استان های
دچار بحران کرونا به ویژه سیستان و بلوچستان،
شماری از بیماران مبتال برای درمان به دیگر
شهرها ازجمله مشهد مراجعه می کنند.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به شرایط خاص
مشهد ،که به بیماران زائر و مسافر کرونایی و
غیرکرونایی از همه نقاط کشور خدمات می
دهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شرایط
کنونی نیازمند حمایت و کمک بیشتری است.
دکتر بحرینی گفت :ضروری است در خصوص
شمار زیادی از مسافران مبتال به کرونا که برای
درمان به مشهد سفر میکنند چارهاندیشی شود
در غیر این صورت شیوع گسترده کرونا با سویه
دلتا در کالنشهر مشهد و استان خراسان رضوی
دور از ذهن نیست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:
استان خراسان رضوی باوجود ترددهای بسیار
و چالش های مختلف ،تاکنون در مدیریت
کرونا عملکرد خوبی داشته است اما به یقین

از نیاز تا ضرورت
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین توسعه و ترویج
آموزشهای فنی و حرفهای ،با وجود  8هزار واحد تولیدی
فعال دارای مجوز در حوزه صنعت نساجی در کشور ،حدود
 10درصد از کل صنایع در کشور به صنعت نساجی تعلق
دارد که نشان از اهمیت آن در جامعه دارد .این در حالی
است که در پیشینهی تاریخی این سرزمین نیز نساجی از
جایگاهی درخشان برخوردار بوده است .
با وجود  360واحد تولیدی فعال دارای مجوز در حوزه
صنعت نساجی استان ،در زمینههای مختلف فرش ،پوشاک،
فرآوردههای رنگرزی ،ریسندگی ،بافندگی و...
 67واحد صنعتی فعال در زمینه چرمسازی ،حدود 500
واحد تولیدی زیرپلهای انواع پوشاک و...
وقت آن است که مدیران و برنامهریزان حوزه صنعت با
راهبردهای علمی و اثرگذار ،در جهت توسعه و گسترش
صنعت نساجی در این استان پهناور اقدام نمایند و کارگاههای
زیرپلهای را که با سرمایه و تولید اندک ،همتی بلند را به
تمرین نشستهاند ،حمایت و توسعه دهند تا زمینهی ایجاد
کارگاهها و کارخانجات و مراکز تولیدی شاخههای مختلف
این رشته فراهم آید.
وجود نام و نشانهای تجاری مهم ملی در استان ،مزیت و
توان تولیدی باالی مواد اولیه صنعت نساجی به ویژه شاخه
بسیار مهم الیاف و منسوجات مصنوعی ،وجود واحدهای
تولیدی و تشکلهای خصوصی قدیمی و اشتغالزایی با
هزینه پایین و  ...از جمله شرایط خوب این سرزمین است

که میتواند گامهای اولیه توسعه را آسان نماید.
اما آنچه در فراراه این مسیر مشکل ایجاد میکند کمبود
نیروی انسانی متخصص به این صنعت و عدم تدوین نقشه راه
و مشخص نبودن وظایف نهادها در توسعه نساجی و پوشاک
و ...از جمله مواردی است که در این رابطه خودنمایی میکند.
در این بین آغاز پروژه احداث ساختمان گروه مهندسی
نساجی ،در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و
تاسیس دپارتمان ویژه پژوهش صنایع نساجی در مورخه
 23مرداد  ،1400به همت بلند گروه خیرین رعد -میراقا
نیکنژاد حسینی و یاران -و همراهی خوب بنیاد دانشگاهی
دانشگاه فردوسی مشهد و مجمع خیرین توسعه و ترویج
آموزشهای فنی و حرفهای خراسان رضوی و تالش ستودنی
رییس دانشکده مهندسی ،جناب دکتر پوررضا و عزیزانی
که همت واالیی را به اشتراک گذاشتند ،چراغی است که
با روشن شدن آن افقهای روشنی را در زمینه نساجی
فراهم میآورد.
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هر غفلتی از شرایط موجود ،می تواند زبانه های
آتش شیوع گستردهتر بیماری در این استان را
شعلهورتر سازد.
پایان هفته آینده ،خراسان رضوی در
اوج قله کرونا
دبیر کارگروه مراقبت و درمان کووید  ۱۹دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت :طبق پیشبینی های
انجام شده طی هفته آینده کرونا در استان
گسترش یافته و در روزهای پایانی این هفته،
موج پنجم کرونا در مشهد خراسان ضوی به
اوج قله خود میرسد.
دکتر علی اصغر انجیدنی افزود :همه شواهد
نشان می دهد که در حال حاضر موج پنجم
بیماری کرونا با سویه دلتا در مشهد و خراسان
رضوی به سرعت در حال گسترش است و در
هفته آینده شاهد گسترش این موج در استان
خواهیم بود.
وی بیان کرد :تعداد بیماران بستری کرونایی
زیرپوشش این دانشگاه هم اکنون از مرز هزار
نفر گذشته و این تعداد در استان خراسان رضوی
به هزار و  ۳۰۰نفر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد :بخشی از بیماران بستری در
بیمارستانهای زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی
مشهد مسافر و از استانهای همجوار هستند که
حدود یک پنجم مبتالیان را شامل می شوند.
وی اظهار کرد :اکنون روزانه  ۳۰۰بیمار جدید
کرونایی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی
مشهد واقع در این شهرستان و  ۱۵شهرستان
تابعه بستری میشوند.
انجیدنی افزود :از این تعداد یک چهارم ،بیماران
بدحال هستند که در بخش مراقبتهای ویژه
تحت معالجه قرار می گیرند.
وی ادامه داد :هماکنون تمامی بیمارستان های
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به حالت
آمادهباش درآمدهاند و دستور داده شده تمامی
اعمال غیرضروری و الکتیو کنسل شود و همه
ظرفیتهای بیمارستانهای عمومی و خصوصی
به درمان کرونا اختصاص یابد.

یادداشت
سرمقاله

غدیر و  تکریم انسان

غالم رض ا ب ن ی  اسد ی

غدیر را باید از نو شناخت .نوشناســی غدیر است که می تواند
امروز مان را چنان تدبیر کند که فرداها هم به قاعده غدیر ،نظم
و نسق پیدا کند .نگاهی چنین ما را از برگزاری مناسکی غدیر
به سمت فهم معرفتی و عمیق از رویدادی تاریخی و تاریخ ساز
خواهد برد که فراتر از برگ های تاریخ ،انسان بسازد .چیزی که
هدف رسالت همه انبیای الهی بوده است و پیامبر اعظم خدا نیز
فلسفه رسالت خود را در اکمال مکارم اخالق انسان ها تعریف و
تبیین فرموده است .بدین قرائت است که می توان گفت :غدیر
یعنی اگر رسول هم نباشد ،خط رسالت در والیت امتداد می یابد.
این ترجمان همان حقیقت است که زمین هرگز خالی از حجت
نیست و خدا هرگز آدمیان را بی سرپرســت و بی الگوی تام و
تمام رها نمی کند .لذا می توان گفت نوخوانی غدیر نه تکلیف
ســاالنه مومنان که وظیفه هر روزه ماست تا خود را بدان تراز،
تنظیم کنیم .این هم هرگز با برگزاری جشن و لبخند و چرخش
شیرینی تمام نمی شود که در آغاز می نشاند ما را تا برخیزیم
و چون علی(ع) زندگی کردن را تجربه کنیم که هر سلوکی به
همان اندازه به خدا نزدیک است که به علی گونگی شبیه باشد.
خدا در غدیر ،می خواهد دیوار بنای رفیع انسانیت را از پایین
به باال بچیند و همه آدم ها را در سرنوشت خود صاحب قدرت
تشــخیص کند تا در هزاره های بعد هــم راه را گم نکنند .می
خواهد در غدیر ،نظام حکم کردن در قیامت را تعریف کند که
سنگ محک ترازو ،حقیقتی است که علی زیسته است .همو که
افطاری سه شــب را به یتیم و فقیر و اسیر می بخشد و خود به
آب افطار می کند و خانواده را هم با خویش همراه دارد .اویی که
در تولید ثروت برای جامعه ،کوشا ترین است و نخلستان های
او هنوز تراز کشاورزی منطقه را تعریف می کند اما خود از همه
این دنیا به کفه نان و ذره ای نمک ،قناعت می کند تا بیاموزاند
ما را که باید بسیار کارکرد .باید بسیار گذاشت و کم برداشت.
این منطق اقتصادی اســت که هم جامعه را به برخورداری می
رساند و هم انسان را به سیادت بر دنیا ،توانا می کند.

گذرکرونا از موج به امواج

محمدحسین روشنک:این روزها وزرا و مدیران
دولت دوازدهم در مرکز ،به فکر آینده خود هستند؛
لذا دولت مستقر با ناهماهنگی درونی مواجه است،
دولت منتخب نیز مشغول سازماندهی و انتخاب وزرا
و تیم همراه آن هاست ،این شرایط باعث گردیده
کشور بیش از قبل در وضعیت نامناسب مدیریتی
برای مقابله با کرونا قرار گیرد ،لذا مردم مظلوم و
فداکار ایران چارهای ندارنــد به جز اینکه خود به
هموطنان و عزیزان گرفتار و قربانی امواج گوناگون
کرونا کمک کرده و بدون سر و صدا کشتههای این
ویروس منحوس را به قبرستانها بسپارند.
بیانگیزگی پایان کار مدیران دولت دوازدهم و عدم
شروع به کار دولت سیزدهم ،وضعیت اداره کشور را
در بسیاری امور ،به ویژه کرونا که موضوع یادداشت
قلم است از کنترل خارج نموده ،به طوری که تصور
نمیرود در حال حاضر کنترل موج پنجم کرونا توسط
دولت مستقر ممکن گردد؛ بلکه بنظر میرسد موج
پنجم به موج ششم متصل و شیوع ویروس کرونا در
ایران بجای موج ،به امواج تبدیل شود.
بالتکلیفی پایان کار دولت دوازدهم و عدم شروع
کار دولت منتخب باعــث گردیده این روزها هیچ
فرد و نهادی در هیچ جای کشور خود را موظف به
نظارتی بر تجمعات خانگی و غیرخانگی ،عروسیها،
عزاها ،عید دیدنیها ،مسافرتهای گسترده ،کنار

دریا رفتنها ،شلوغی مشهد مقدس و حرم مطهر و
دیگر شهرهای زیارتی و حرمها ،کنکور و آزمونها،
بازارها ،رستورانها ،هتلها و از همه مهمتر رعایت
پروتکلهای مقابله با کرونا نداند و حساسیت پیگیری
رعایت رفتار های جلوگیری از شــیوع ویروس به
حداقل برسد.
اکنون فقط و فقط تنها مردم هستند که میتوانند
مراقب سالمتی و جان خود و اطرافیان و جامعه
باشند و چون نظارتی از طرف مقامات مسوول بر
رعایت پروتکلها وجود نــدارد ،خود به یکدیگر
کمک کنند و منتظر بمانند تــا دولت منتخب،
مستقر شده و از برنامههای مقابله با کرونای خود
رونمایی کند.
در شرایط فعلی قلم تصور میکند ،مردم ایران آخرین
مردمی خواهند بود که به واکسیناسیون کامل دست
پیدا خواهند نمود ،مگر اینکه دولت آقای دکتر رییسی
تدبیر ویژه برای تامین واکسن از خارج داشته باشد.
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مردم در صف مرغ :خدا باعث و بانی این
وضع را لعنت کند!
محم د ب اق ر عط ا ر ی ا ن ی

این مرغ  ،چند قیمتی بودن آن و تشکیل دوباره صف خرید مرغ
تنظیم بازار در شهر مشهد به همه ثابت کرده که مدیران و مسووالن
ی لیاقت و بیکفایت هستند.
ی ربط کامال ب 
ذ
نگارنده در صف مرغ تنظیم بازار  ،بیشترین صدا و حرفی را که شنیدم
آه و نفرینهای شهروندانی بود که نثار مدیران و مسووالن میشد.
مردمی که سزاوار این بیمهری و جفا نیستند!
آقای مسوول که پشت میز ریاست تکیه زدی میدانی مردان و زنان
پیر و کهنسال در گرمای این فصل توی صف مرغ چه میگویند.
اگر نمیدانی من برایت میگویم.مردم میگویند خدا باعث و بانی
این وضعیت را لعنت کند.
چرا مسووالن در حل مشکل مرغ عاجز هستند.اگر بیعرضه هستند
آن ها را عوض و برکنار کنید.اگر جرئت حرف زدن و بیان واقعیتها
را ندارند مردانه استعفا دهند.
در صف مرغ به جز گالیه و انتقاد و آه و ناله چیز دیگری به گوش
نمیرسد ضمن اینکه فاصله مردم با مسووالن روز به روز بیشتر شده
ی اعتمادی است و بس!
و حاصل آن ب 
این وضع و صفهای مرغ که طی سال جاری بارها و بارها تکرار شده
باعث بدبینی مردم به نظام هم شده و نشان میدهد دستهایی در کار
است که هدفشان بدبینی نسبت به حاکمیت میباشد.
مردم میگویند وضع موجود هیچ ربطی به تحریمها ندارد و هر
مشکلی هست داخلی است.
دالل بازی و واسطهها ،طمع مرغ داران ،گرانی و کمبود دان و نهاده ها،
کم کاری و ضعف دستگاه قضا در برخورد شدید ،بی لیاقتی مدیران
دولتی در جهاد کشاورزی ،سازمان صمت و...از جمله مشکالتی
است که هنوز با گذشت چندین سال و اجرای انواع طرحها و آزمون
و خطا ،متاسفانه همچنان الینحل مانده است.
خدا وکیلی مدیرانی که نتوانستهاند قیمت مرغ را فقط تثبیت کنند
به چه دردی میخورند.
ت تنظیم بازار ،قیمت آزاد ،قیمت خیلی آزاد،
االن در بازار ،مرغ به قیم 
قیمت قطعه بندی ،قیمت بدون آنتی بیوتیک و...عرضه میشود و
نشان میدهد که کنترل بازار از دست مسووالن خارج شده و هرج
و مرج مرغ کامال مشهود است.
چه تضمینی وجود دارد که این اوضاع در آینده شامل شکر ،قند،
لبنیات ،برنج و...نشود!!
آیا مسببان وضع موجود به آخرت اعتقاد دارند؟

ایثار
باالتریندرجهانفاق؛
جانفشانی و از خودگذشتگی شهدا است

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی ،حجت االسالم حسین معصومی
در دیدار چهره به چهره با تنی چند از خانواده شهدا و ایثارگران که
در سالن شهید هاشمی نژاد اداره کل بنیاد خراسان رضوی به صورت
جداگانه برگزار شــد ،ضمن عرض تبریک عید سعید قربان و ادای
احترام به مقام شهدا گفت :ایثار و فداکاری ابعاد مختلف دارد عالوه بر
رحمانیت و پاداش پروردگار ،میتواند شخصیت ،اخالق و رفتار افراد
جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود :خانواده
های شهدا ،جانبازان و آزادگان سمبل روحیه گذشت هستند ،که باید
این فرهنگ متعالی را در جامعه رواج دهند.
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود:
انفاق نوعی گذشت و فداکاری است ،که باالترین درجه آن جانفشانی
واز خودگذشتگی شهدا است.
وی ادامه داد :اگر روحیه انفاق ،جهاد و بسیج در جامعه رواج و نهادینه
شود ،سازندگی برای جامعه اسالمی به دنبال خواهد داشت.
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گویا این چند مدت کریم همتی که به جای
علیاصغر پیوندی سکاندار هاللاحمر شده
بود ،آتش زیر خاکستری بوده که حاال زبانه
کشیده است .آتشی که هرچه بیشتر زبانه
میکشد ،بیشتر به این نتیجه میرسیم
که این ظرفیت عظیم و آن همه توانمندی
سرمایه آنطور که باید زیر ذرهبین نهادهای
نظارتی نیست.
ماجرا از یک خبر منتشرشده در سایت تابناک
آغاز شد .خبری با این محتوا« :کریم همتی
که فروردینماه سال گذشته و پس از گذشت
دورهای طوالنی از نابسامانی در جمعیت
هاللاحمر کشورمان ،با حکم رییسجمهور
رسما با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی خداحافظی کرده و بر صندلی ریاست
جمعیت هاللاحمر کشورمان نشست؛ اما
مدتی است با برخی اقدامات عجیب ،موجبات
شگفتی بسیاری را فراهم آورده و عزمش را
برای شگفتی بزرگتری جزم کرده است.
ازجمله نخستین تصمیمات عجیب وی،
صدور حکم ماموریت خارج کشور برای
«م.م» ،یکی از مدیران جمعیت هاللاحمر
در یکی از شهرهای غربی کشورمان است
که اگر بدانیم با همتی نسبت سببی دارد و
باجناق وی است ،عجیب به نظر میرسد،
اما عجیبتر آنجاست که بدانیم این فرد با
نزدیک به  32سال سابقه کاری ،در آستانه
بازنشستگی است ،حال آنکه حکم ماموریت
صادره برای وی ،سهساله است! به گزارش
تسنیم ،به نقل از فرهیختگان ،از آن مهمتر،
مقصد وی کشور اماراتمتحده عربی در آنسوی
خلیجفارس است ،درحالیکه این فرد اساسا
به زبان عربی و حتی انگلیسی آشنایی ندارد.
نکاتی به غایت عجیب که موجب میشود،
این سوال پیشروی شنونده قرار گیرد که
هدف از این ماموریت سهساله و پرهزینه
چیست؟ اما بشنوید از اقدام دیگر رییس
جمعیت هاللاحمر کشورمان که برخالف
نمونه قبلی ،عزل یکی از معاونان چندماههاش
است .اقدامی که منجر به اعتراض نمایندگان
استان اصفهان شد و نتیجه شگفتآور دیگری

رقم زد؛ اعزام فرد معزول به اماراتمتحده
عربی ،درحالیکه این فرد پزشک عمومی
است و مرکز پزشکی هاللاحمر کشورمان
در همسایه آنسوی خلیجفارس بهشدت
نیازمند پزشکان متخصص و فوقتخصص
است ،نه پزشک عمومی .مستندات از تالش
رییس جمعیت هاللاحمر کشورمان برای
دریافت اقامت این کشور حکایت دارد؛ آن هم
در شرایطی که ازجمله مصوبات و مقررات
وضعشده توسط شورایعالی امنیت ملی
کشورمان ،عدم بهکارگیری مدیرانی است
که اقامت کشورهای دیگر را دارند .مدیرانی
مانند همتی که قرار است بهزودی راهی
اماراتمتحده عربی شود تا امور اقامتیاش را
به فرجام برساند! ظاهرا نمایندهای از مجلس
هم وی را همراهی خواهد کرد! تدارکاتی که
شامل صدور قریبالوقوع حکم ماموریت امارات
برای نماینده سابق و بازمانده از عضویت در
شورای شهر تهران در انتخابات هم میشود!»
به هر دلیلی ،که خب میدانیم چه دالیلی(!)
این خبر آنطور که باید دیده نشد و جریانی
هم به راه نیفتاد و کسی هم ملزم به پاسخگویی
نکرد .بعد از آن گزارش مبسوطی در همین
صفحه در «فرهیختگان» منتشر شد و ابعاد
تازهای از ماجرای مسافرت رییس سازمان
هاللاحمر و باجناقش ،به امارات منتشر شد.
اسنادی هم بههمراه گزارش پیوست شده بود
که حسابی ذهن رسانهها و مردم را نسبت به
مساله حساس کرد .در آن گزارش و در ادامه
خبری که باال آن را آوردم ،نوشتم ،همتی،
«م.م» که باجناق اوست و یک «م.م» دیگر هر
سه در گرفتن مجوز جهت عزیمت و حضور
در امارات موفق بودهاند .در آن گزارش گفتیم و
نوشتیم که در امارات چیزی به نام درخواست
اقامت نداریم ،همین که یک شخص ویزای
کار درخواست کند و موافقت شود ،ویزای
سهساله همراه با کارت ملی امارات را دریافت
میکند که به آن مجوز اقامت گفته میشود.
در وهله اول ویزای کار بهصورت کاغذی اعطا
میشود که در اولین ورود به امارات (مثل
سفر کنسلشده روز شنبه همین آقایان!)،

داروسازان جوان چند سالی هست که پیگیر اصالح آییننامهای
هستند که از سال  1334نوشته شده و در طول این  65سال
هیچ ارادهای برای اصالحات این آییننامه وجود نداشته است.
یکی از مهمترین نمودهای توسعهنیافتگی در استانهای
مختلف کشور ،عدم توسعه زیرساختها و خدمات حوزه
سالمت به دلیل انحصار است .در سالهای اخیر یکی از
مهمترین خدمات حوزه سالمت بحث داروخانهها بوده
است .متاسفانه توزیع داروسازها در کشور به دالیل مختلف
ناهمگون بوده است بهنحویکه میانگین کشور سابقا ۵۳
داروساز در هر  ۱۰۰هزار نفر بوده ولی این شاخص در برخی

به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح
جدول را تا تاریخ  15مرداد 1400
به شماره زیر ارسال نمایند

09033831861

دقرعه از سوي کلبه عسل مژ ده
به قی 
دا مي شو د.
دايايي اه 
ه
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سال نوزدهم

چهار شنبه  6مرداد 1400

وقتی نظارت کم

خط قرمز تخلف اط

ویزای اصلی به پاسپورت الصاق میشود
و شخص پس از چند روز کارت اقامت را
هم دریافت میکند .این را هم گفتیم که
کارگران در امارات هم میدانند که اعطای
ویزای کار به معنای مجوز اقامت است و
تکذیب و فرافکنی همتی و باجناق و رفقا
در اصل اقدام عجیب آن ها تاثیری ندارد.
واکنش رییس و دبیرکل هاللاحمر به
حواشی بهوجودآمده
بعد از این اخبار و اطالعــات و پیگیری
رسانهای ،صدای مسووالن هاللاحمر هم
درآمد و اما همانطور که انتظار میرفت،

استانهای محروم کمتر از  20داروساز به ازای هر  100هزار
نفر میرسد .این شاخص برای تعداد داروخانهها هم تقریبا
به همین نسبت را در استان ها وجود دارد و در استانهای
محروم داروخانههای بسیار کمی داریم.
داروســازان جوان چند سالی هســت که پیگیر اصالح
آییننامهای هستند که از سال  1334نوشته شده و در
طول این  65سال هیچ ارادهای برای اصالحات این آییننامه
وجود نداشته است ،درحالیکه در کشورهای اروپایی و در
کشورهای پیشرفته علوم دارویی و علوم پزشکی هرساله
قوانینشان به روز میشود .در خصوص آییننامه جدید

جدول سودوکو شماره 14

شماره 882

گزارش

پاسخ قانعکنندهای نداشتند و بیشتر دست
به فرافکنی زدند .ابتدا محمدحسن قوسیان،
سخنگو و دبیرکل هاللاحمر گفت« :برای
مدت  50تا  60سال است که هاللاحمر
بیمارستانی را برای ایرانیان ساکن دبی در
امارات تاسیس کرده است .با توجه به اینکه
این بیمارستان در بانکهای دبی شماره
حساب دارد ،لذا با تغییر معاونت اداری و
مالی این بانک نیاز است که حسابی جدید به
نام رییس این جمعیت افتتاح شود ،ازاینرو
برای افتتاح این حساب نیاز به ویزای این
کشور وجود دارد و این اقدامات در این راستا
صورت گرفته است ».در ادامه هم کریم

آیاانحصارتاسیسدارو

تجارت میلیاردی
باوجود ایراداتی که دارد ،میتوان آن را یک گام به جلو تلقی
کرد و از آییننامه دفاع کرد تا اینکه بتوان در آینده ایراداتی
که دارد را ویرایش کرد.
ارزش پروانه داروخانه در شهر تهران به بیش از  8میلیارد
تومان رسیده است که سود بانکی ماهانه آن  90میلیون
تومان است ،لذا زمانی که کسی برای تاسیس داروخانه به

گزارش
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مرنگ می شود

طراف هالل احمر!

همتی خود به این اخبار واکنش نشان داد
و گفت« :این حساب به نام رییس قبلی
این سازمان بود که با تغییرات ایجادشده
در معاونت اداری و مالی این بانک نیاز است
که افتتاح حساب از سوی رییس جدید
سازمان جمعیت هاللاحمر و همچنین
با ویزای این کشور باشد .مدیران جمعیت
هاللاحمر در سنوات گذشته از سال 89
تا  92ویزای اقامت 92 ،تا  93ویزای اقامت
و کار 93 ،تا  96ویزای اقامت و کار ،داشتهاند
و این یک مساله طبیعی و مرسومی است که
در زمان فعالیت مدیرعامل انجام میشود و
درواقع این ویزا ،جایگاه حقوقی دارد و برای

همه مدیران بوده است .اگر بنده میخواستم
ویزایی را بگیرم ،ویزای یک کشور بزرگ را
میگرفتم ،نه کشوری مثل امارات! عنوان
شده است که آقای «م.م» در هالل مشغول
کار شده است که باید بگویم که اصالتا اسم
این فرد محسن مومنی و بچه گلپایگان است
و بیش از  20سال است که در هالل فعالیت
دارد؛ همچنین عنوان شده که باجناق بنده
آقای ملکمیرزایی یکی از چهار نفری است
که در بیمارستان دبی مشغول فعالیت است
که در رابطه با باجناقم باید بگویم این فرد نیز
کارمند هالل بوده و  24سال سابقه مدیریتی
دارد و انتصاب وی نیز در این بیمارستان

وخانهشکستهمیشود

ی مجوز داروخانه
این میزان هزینه میکند ،قطعاً به دنبال سود بیشتری است
و نگاه او به داروخانه نگاه تجاری بوده و خدماتی نیست و
ی در این داروخانه نیز باید یک
در این شرایط مسوول فن 
فروشنده دارو باشد وعمال در این زمان است که سرمایهداران
وارد کسبوکار داروخانه شده و عرصه را به داروسازان تنگ
میکنند .وقتی مجوز میلیاردی خریدوفروش میشود،
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برای نظارت بر فعالیت بیمارستان و ارایه
گزارش دقیق به بنده بوده است!» همتی
در ادامه موضوع دیگری را هم مطرح کرد
و گفت« :اگر دوستان نگرانند بهتر است به
ماجرای  17میلیون دالر که از بیمارستان
ایرانیان دبی به عمان منتقل شد ،بپردازند
که هیچ سرنوشتی از آن وجود ندارد؛ البته
اخیرا در شعبه  4بازپرسی دادسرای مفاسد
اقتصادی به آن پرداخته شده و تحقیقات از
این پروژه توسط معاونت اقتصادی وزارت
اطالعات درحال انجام است .موضوع انتقال
 17میلیون دالر با چمدان از بیمارستان
ایرانیان به عمان در یک بازه زمانی بین 94
تا  96انجام شده است و بهتر است آقایان
به این موضوع بپردازند».
نظارت باجناقها!
نکته بعدی حکم ماموریت همتی برای باجناقش
در بیمارستان دبی است! ملکمیرزایی ،باجناق
همتی که باالتر وصف توانمندیهایش را هم
نوشته بودیم ،با چه توجیه و علتی حکم
ماموریت در بیمارستان دبی را گرفته است؟
خود همتی میگوید« :این فرد نیز کارمند
هالل بوده و  24سال سابقه مدیریتی دارد
و انتصاب وی نیز در این بیمارستان برای
نظارت بر فعالیت بیمارستان و ارایه گزارش
دقیق به بنده بوده است!» یعنی هیچکس
دیگری در هاللاحمر در بیمارستان و دبی
یا ...نبوده است که گزارشهای دقیق را برای
آقای رییس ارایه و ارسال کند؟ حتما باید
باجناق ایشان عازم دبی میشد؟ این سطح
از استدالل و این دلیل برای حکم ماموریت
برای باجناق آنقدر عجیب و شاذ هست که
بیش از این الزم به توضیح در ارتباط با آن
نباشیم .اما در ارتباط با دریافت ویزای کار ،بد
نیست به این نکات هم اشاره کنیم و بنویسیم
که این ویزا چه مزایایی را برای دارنده آن
بهدنبال خواهد داشت -1 .اشتغال به کار و
کسب درآمد ارزی -2 .افتتاح حساب بانکی،
اجاره و یا خرید منزل -3 .تاسیس شرکت

دیگر بحث سالمت مردم مطرح نیست و بایستی سریعاً
فروش را باال برد تا داروخانه توجی ه اقتصادی داشته باشد
که خوشــبختانه با آییننامه جدید این انحصار شکسته
ی برای پروانه تاسیس
میشــود و این قیمتهای نجوم 
داروخانهها تا حدودی از بین میرود.
مهمترین موضوعی که در بحث آییننامه جدید وجود
دارد؛ موضوع شکستن انحصار است .باوجود انحصار در هر
کسبوکار خدماتی ،خدمات کیفیت پایینتری خواهند
داشت ،بهطور مثال در صنعت خودرو و انحصاری که در
این حوزه وجود دارد منجر به این شده است که با گذشت
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تجاری و دادوستد با شرکتهای مختلف
در همه کشورها -4 .اخذ اقامت برای همسر
و فرزندان -5 .ادامه تحصیل ،کار و سایر مزایا
برای خود فرد و خانواده -6 .امکان اخذ ویزای
طالیی 10ساله و سایر مزایا؛ حاال شاید کمی
بیشتر و بهتر متوجه این ماموریت خارج از
کشور با مجوز آقای رییس بشویم!
و اما ادعای آخر و عجیب کریم همتی در
ارتباط با شبهات و تخلفات گذشته در مجموعه
هاللاحمر؛ قبل از بیان هر نکته و موضوعی
در ارتباط با این مجموعه با این بدنه مردمی و
اعتماد عمومی ،ابتدا باید صحت و سقم و بعد
هم لزوم بیان آن را سنجید .سوا و البته مهمتر
از آن هم اینکه بر فرض وجود تخلفات در
گذشته ،آیا این مجوزی برای ایجاد شبهه و
تخلف در آینده هم خواهد بود؟ اصال چه چیزی
باعث شد که همتی االن رییس هاللاحمر
باشد؟ جز اینکه تخلفات تیم قبلی باعث شد
رییس هالل و بسیاری دیگر از مدیران این
مجموعه بازداشت شوند و او بهعنوان فرد
جدید معرفی شود؟ همتی میگوید« :اگر
دوستان نگرانند ،بهتر است به ماجرای 17
میلیون دالر که از بیمارستان ایرانیان دبی به
عمان منتقل شد ،بپردازند که هیچ سرنوشتی
از آن وجود ندارد که البته اخیرا در شعبه 4
بازپرسی دادسرای مفاسد اقتصادی به آن
پرداخته شده و تحقیقات از این پروژه توسط
معاونت اقتصادی وزارت اطالعات درحال
انجام است .موضوع انتقال  17میلیون دالر
با چمدان از بیمارستان ایرانیان به عمان در
یک بازه زمانی بین  94تا  96انجام شده و
بهتر است آقایان به این موضوع بپردازند».
خب اینکه تخلفات و شبهات آینده را تطهیر
نمیکند .بهتر است ساختمان صلح به جای
این مدل واکنش دادنها و نمکپاشیدن
بر زخمهای قدیمی ،نگاهی به حال و آینده
و اقدامات دوره جدید مدیریت هاللاحمر
داشته باشد تا خداینکرده آیندگان همین
موارد را در ارتباط با مدیران فعلی بازگو نکنند.

زمان کیفیت جای خودش را به کمیت داده و اجازه رقابتی
شدن بازار وجود نداشته باشد.
براساس گزارشات رسیده ،با توجه به کمبود داروخانه در
شهر قزوین و تعدد درخواست داروسازان برای تاسیس
داروخانه ،دانشگاه علوم پزشــکی قزوین تعدادی مجوز
موافقت اصولی داروخانه مطابق با آیین نامه جدید صادر
کرده است .هرچند تعداد مجوزهای صادره به ده عدد هم
نمیرســد اما نفس عمل به آیین نامه جدید و پیگیری
رفع نیاز مردم به دسترسی راحتتر به داروخانهها ،عمل
تحسینبرانگیزی است.

سرمقاله
دیدگاه

استانداربهمثابهرییسجمهور
دک ت ر م هد ی ی ا ر احمد ی خ ر اس ا ن ی

یکی از مهمترین پاشنه آشــیل های مدیریتی کشور در
ادوار گذشته تا کنون استاندارها بوده اند .به بیان دیگر به
نسبت میانگین سطوح مدیریتی کشور معموالً کارآمدی و
توانایی استاندارها از سایر سطوح پایین تر بوده است .این
امر به دالیل مختلفی رخداده است .شاید بتوان از انتخاب
های غیر بومی ،دخالت شــدید جریان های سیاسی در
فرآیند انتخاب استاندارها ،انتخاب افرادی که انگیزههای
الزم برای این مقام را نداشته و یا خود را شایسته جایگاهی
باالتر میدانستهاند و سایر مواردی دیگر ازایندست بهعنوان
مهمترین دالیل این اتفاق دانست .این در حالی است که
باالترین جایگاه مدیریت هر استان مقامی بسیار حائز اهمیت
است که میتوان با گزینش و انتصاب افراد مناسب برای
این رده مدیریتی بسترهای الزم برای پیشرفت و توسعه
متوازن در کشــور را ایجاد کرد .با توجه به شرح وظایف و
ماهیت موضوعات مختلفی که در این عرصه مدیریتی وجود
دارد هر استاندار برای خودش یک رییس جمهور است در
مقیاسی کوچکتر و حوزه مدیریتی محدودتر .لذا ضرورت
دارد فردی که برای این مقام برگزیده می شود از مجموعه
مسایل سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
صنعتی آگاهی نسبی داشته باشد .اگر این اتفاق و به دنبال
آن توسعه سازمانهای محلی و بومی رخ دهد هم «فرآیند
توسعه» ،متوازن و اصولی پیش خواهد رفت ،هم با توسعه
استانها مهاجرت به سمت مرکز کاهش می یابد و زمینه
توسعه استعدادها و توانایی های بومی فراهم می گردد .اخیرا
و در جریان اتفاقات خوزستان رییس جمهور منتخب از
انتصاب استاندارهای ویژه با اختیارات گستردهتر برای این
استان و برخی دیگر از استانها خبر داد .به نظر میرسد این
سخن پیام خوبی به دنبال دارد که در دولت جدید مساله
جایگاه و اهمیت مسوولیت اداره استان بیشتر موردتوجه
قرار دارد .در برخی دولتهای قبلی شــاهد بودیم بعضا
زمانی که به هر دلیلی فردی نورچشمی به دولت راه پیدا
نمیکرد و سران دولت دوست داشتند به هر قیمتی از وی
استفاده کنند یا به او امتیازاتی بدهند بالفاصله فرد مذکور
را راهی یکی از استانها کرده و مسوولیت استانداری را به
وی واگذار میکردند .این اتفاق سبب می شد .استانداری
منصوب شود که هیچگاه به آن استان عالقه و تعصب الزم
را نداشت و حتی بعضاً چمدان هایش را باز نمیکرد و مکرر
در حال رفتوآمد به تهران بود! و در بسیاری موارد چون
خود را شایستۀ جایگاه باالتری میدانست از انگیزه الزم نیز
برخوردار نبود .استاندارها باید پای کار بوده ،حتیالمقدور
بومی و عالقهمند به حوزه مسوولیت خود باشند ،از مسایل
اقتضایی و خاص استان تحت مدیریت خودآگاه باشند و ضمن
تعامالت مناسب با بدنهی دولت و نمایندگان مجلس منتخب
استان به شهرستانهای مختلف سفرکرده و همانند یک
رییس جمهور زمام امور را در دست گرفته و نسبت به رونق
استان خود تالش کند .شاید اگر این اتفاقات در ادوار گذشته
رخداده بود االن بسیاری از مسایل که در استانهایی مثل
خوزستان ،سیستان و بلوچستان و  ..شاهد هستیم به وجود
نیامده و برای مردم و کشور ایجاد مشکل و مساله نمیکرد.
امیدواریم دولت جدید کــه رویکردهای تحولی و انقالبی
دارد بامطالعه و تدوین شاخص ها و دستورالعمل مناسب
استاندارهایی را منصوب نماید که حتیالمقدور بومی و از
تمامی ویژگی های الزم برای این امر خطیر بهرهمند باشند.
اگر قرار است در کشور فرآیند توسعه متوازن و تمرکززدایی
رخ دهد بدون شک اولین گام در این راستا شایستهساالری
و شایسته گزینی استاندارها خواهد بود .مدیران مقتدری
که در حوزه تحت فرمان خود به مثابه یک رییس جمهور
توانمند و صاحب صالحیت باشند.
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حوادث

رییس پلیس فتا خراسان رضوی هشدار داد

پولشویی با سایتهای واسطهگری در مشهد

سرمقاله
مشاور
ش ه ر ی ا ر ط اه ر ی  -وک یل د ا دگس ت ر ی 

نمونهمشکالتحقوقیزنان
و راه های پیشگیرانه آن در امور خانواده

زنان در ایران از لحاظ حقوقی دچار چالش هایی هستند که آگاهی داشتن از این
مسایل به آن ها در راستای عبور از این چالش ها کمک می نماید .یکی از فراز و
نشیب ها برای زنان در بحث حقوق خانواده است .شایان ذکر است که زنان در حین
ازدواج فاقد برخی حقوق هستند که می توانند آن را از همسر خود مطالبه نمایند.از
جمله مشکالت حقوقی زنان در ایران :
حق طالق ،حق تحصیل ،حق خروج از کشور زنان ،حق مسکن ،حق اشتغال و
حضانت فرزند است .عدم آگاهی از این حقوق می تواند آینده یک زن را پس از
ازدواج وارد چالش کند.
الف)یکی از رایج ترین مشکالت حقوقی زنان در ایران حق ادامه تحصیل و ادامه
شغل میباشد .زنان شاغل باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که ممکن است پس
از ازدواج همسرانشان با کار کردن آن ها مخالفت نماید و بطور قانونی این حق را
دارد .لذا اگر این مورد در هنگام عقد مطالبه شود از بروز مشکالت آینده پیشگیری
می کند.ماده ۱۱۱۷قانون مدنی اشعار دارد :شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا
صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ،منع کند.الزم به
تاکید است که تشخیص این امر با دادگاه می باشد.
ب) یکی دیگر از مهمترین مشکالت حقوقی زنان در ایران بحث ادامه تحصیل زنان
بعد از ازدواج می باشد .بهتر است زنان این مساله را بدانند که آن ها حق تحصیل دارند
و مرد در صورتی می تواند مانع ادامه تحصیل آن ها شود که دالیل منطقی داشته
باشد و اثبات کند تحصیل زن به زندگی زناشویی آن ها لطمه وارد کرده است .با این
اوصاف توصیف می شود پیش از عقد زنان این مساله را با شوهرانشان مطرح کرده
و این حق را دریافت نماید تا دچار مشکل نشوند.
پ) پس از ازدواج ،این زوج است که می تواند محل سکونت را تعیین نماید و زوجه
باید تبعیت نماید .اما در صورتی زن پیش از عقد حق مسکن را دریافت کند محل
سکونت تنها بر اساس توافق طرفین امکان پذیر است و زن اگر مخالفتی داشته باشد
ملزم به تبعیت نمی باشد .زیرا در صورت داشتن حق مسکن زن حق انتخاب مسکن
و این که در کدام شهر زندگی کنند را دارد.ت) حق طالق که اصطالح صحیح آن
وکالت در طالق است امری است که مردم تعریفی صحیحی از آن ندارند .اکثرا افراد
بر این باورند که حق طالق یعنی تنها زن می تواند برای طالق اقدام کند و این حق
کال از مرد سلب می شود .این یک تعریف غلط است.در واقع وکالت در طالق بدین
معناست که مرد به زن وکالت می دهد تا بتواند جهت طالق اقدام نماید که یا شرط
ضمن عقد این موضوع ذکر می شود یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مرد این وکالت
را به همسرش می دهد.لذا کماکان این حق برای مرد پابرجا است.لذا اعطای وکالت
در طالق به صورت تمام و کمال که به زوجه در دفاتر اسناد رسمی اعطا میشود با آن
وکالت در طالق بر اساس شروط دوازده گانه قباله ازدواج متفاوت است و زوجه بدون
اثبات شروط مندرج در سند نکاحیه می تواند خود را از جانب زوج مطلقه نماید .
ث) حضانت مساله ای است که بسیاری از زنان جامعه ایران را آزرده خاطر می کند.
از همین رو الزم است زنان بدانند که حضانت فرزند (هم دختر و هم پسر) با مادر
است و سپس با پدر.علیرغم این موضوع ،نکته مهم این است که در بحث حضانت
فرزند مصلحت کودک مقدم بر امر دیگر است .همچنین در سن بلوغ کودک می
تواند انتخاب کند که با پدر یا مادرش زندگی کند.زنان می توانند قبل از ازدواج به
طور کلی حضانت را تا سن بلوغ از همسرانشان بخواهند تا در آینده مدت زمان۷
سال تا سن بلوغ فرزند هم حضانت را مادر بر عهده داشته باشد .البته مجددا قابل
تاکید است که قاضی به مصلحت فرزند رای صادر می نماید.
ج) زنان اجازه خروج از کشور بدون اجازه همسر را ندارند .زمانیکه که یک زن متاهل
برای دریافت پاسپورت اقدام می کند برای خروج از پاسپورت همسر و داشتن یک
پاسپورت جدا نیاز به امضای همسرش دارد.این مورد نیز جزء مواردی اساسی که به
نظر منطقی را در بر ندارد و تبدیل به یکی از مهمترین چالشها و مشکالت حقوقی
زنان در ایران شده است .بخصوص زنان ورزشکار حرفه ای یا زنان شاغل که به خارج
از کشور سفرهای کاری دارند .لذا الزم است که قبل از ازدواج این موضوع مطرح شود
و حق خروج از کشور اخذ شود.در آخر بیان می شود مشکالت زیادی از بعد کیفری
نیز می تواند برای هر شخص وجود داشته باشد که جای بحث بسیاری دارد و در
این مقاله کوتاه گنجانده نمی شود.مراجعه به وکیل دادگستری جهت جلوگیری
از دعاوی بین زوج و زوجه جهت ایجاد صلح و سازش همیشه توصیه می شود.

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

رییس پلیس فتا خراســان رضوی از
دســتگیری یک کالهبردار در حوزه
فعالیت های سایبری در مشهد خبر داد.
سرهنگ جواد جهانشیری اظهار کرد:
پس از برقراری ارتبــاط تلفنی یکی از
شهروندان با مرکز فوریتهای سایبر
خراسان رضوی ،پرده از راز یک کالهبردار
سایبری کنار رفت.
وی ادامه داد :خانمی که قصد فروش
ســکه طالی خود را در فضای مجازی
داشت ،آگهی فروش سکه طالی خود
را در سایت واسطهگر دیوار درج نموده و
پس از تماس مشتری با وی ،با فرد مورد
نظر وارد معامله میشود و شماره کارت
خود را جهت واریز مبلغ مورد توافق اعالم
میکند؛ از طرف دیگر ،مشتری موصوف
پانصد هزار تومــان بیش از مبلغ مورد
توافق به حساب فروشنده سکه واریز و
از وی میخواهد سکه و مبلغ مازاد آن
را به تاکسی اینترنتی درخواست شده
تحویل دهد.
رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی
افزود :با توجه به مشکوک شدن فروشنده
به این درخواست ،وی بالفاصله با مرکز
فوریتهای سایبری ارتباط برقرار کرده و
شرح داستان را بازگو میکند ،کارشناسان

پلیس فتا پس از بررسیهای مقدماتی متوجه
شیوه بکارگیری کالهبرداری موصوف
شده و با روشهای فنی و پلیسی موفق
به دستگیری عامل خریدار سکه شدند.
پولشــویی از طریق سایتهای
واسطهگر فروش
وی اضافه کرد :متهم سابقهدار که دارای چند
فقره کالهبرداری اینترنتی در استانهای
کشور بود ،در مواجه با ادله فنی غیر قابل
انکار ،جرم خود را پذیرفت و کسب منفعت
مالی را انگیزه جرم خود دانست.
جهانشیری تصریح کرد :با توجه به شگرد

بکار گرفته شده توسط متهم ،مشخص
شــد محل فعالیت مجرم و کالهبردار
دستگیر شده سایتهای واسطهگر اینترنتی
به ویژه دیوار بوده ،طعمههای خود را از
بین کاربران این فضا پیدا میکرده است
و عالوه بر کالهبرداری مالی ،از همین
فضا برای پولشویی و تغییر منشأ وجوه
سرقت شده ،بهره میبرده است.
وی به کاربران ســایتهای واسطهگر
اینترنتی هشدار داد :فروش کاالهای
تخصصی نظیر طال ،سکه ،ارز و غیره که
نیازمند صنف تخصصی است در فضای
سایبری و سایتهای واسطهگر اینترنتی

صحیح نیست و با توجه به هشدارهای
سایتهای واسطهگر ،بهتر است کاربران
اقدام به معامله از راه دور ننمایند و در
نهایت مراقب افراد سودجو و فرصتطلب
در سایتهای واسطهگر اینترنتی باشند.
رییس پلیس فتا خراسان رضوی خاطر
نشان کرد :هموطنان میتوانند در صورت
وقوع هرگونه اتفاق و حادثهای در فضای
سایبر بالفاصله با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰
مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا ارتباط
برقرار نموده تا نسبت به دریافت خدمات
اورژانس ســایبری توسط کارشناسان
پلیس فتا بهرمند شوند.

یک نفر جان سپرد و تست  ۵٠نفر مثبت شد

بازی کرونا با جان میهمانان عروسی
رییس دانشکده علو م پزشکی تربتجام با هشدار
نسبت افزایش آمار بیماران بستری و سرپایی
گفت :متاسفانه از  ۱۲۹آزمایش مهمانان یک جشن
عروسی در روستایی از توابع شهرستان تاکنون
شاهد یک فوتی و بیش از  ۵۰نفر تست مثبت کرونا
ناشی از عادی انگاری هستیم.
دکتر محمد افکار در گفتوگو با خبرنگار فارس
در تربتجام با هشدار به مردم مبنی برافزایش
فوتیها و بیماران کرونایی اظهار کرد :در حال
حاضر  ۱۷نفر با عالئم مشکوک به کرونا در بخش
عفونی بیمارستان سجادیه بستری هستند که حال
ش شده است.
 ۶نفر از آنان وخیم گزار 
رییس دانشکده علو م پزشکی تربتجام به برگزاری
جشنهای عروسی قبل از شروع ماه محرم و آمدن
مهمان از خارج از شهرستان هشدار داد و افزود:
متاسفانه از  ۱۲۹آزمایش مهمانان یک جشن عروسی
در روستایی از توابع شهرستان تاکنون شاهد یک
فوتی و بیش از  ۵۰نفر تست مثبت کرونا ناشی از
عادی انگاری هستیم که طی ابالغ دانشکده تمام
تجمعات این روستا طی دو هفته آینده تعطیل و
مبتالیان باید قرنطینه شوند.
وی با اشاره به اطالعرسانی و هشدارهای متعدد مبنی
بر عدم عادی انگاری که موجب افزایش مراجعین
کرونایی ،بیماران سرپایی و ابتالی خانوادگی شده
اســت ،تصریح کرد :این گمان که بعد از تزریق

واکسن ،نیازی به رعایت شیوهنامههای بهداشتی
نیست ،فرضی ه نادرستی است و با توجه بهسرعت
انتشار گونه هندی ویروس کرونا در موج پنجم،
شهرستان تربتجام در محاصره مناطق قرمز و
نارنجی قرار دارد.
افکار بابیان اینکه هرگونه عالئم سرماخوردگی را
کرونا فرض کنید و از رفتن به اجتماعات و دورهمیها
پرهیز داشته باشید ،تأکید کرد :بیاعتمادی به
توصیههای کادر درمان و عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی در برگزاری مجالس عروسی و تجمعات
غوغا کرده است و اکثر افراد مبتالبه کرونا از اینگونه
محافل هستند.

وی با اشاره به واکسیناسیون مردم و اینکه
تا االن تزریق واکسن هیچگونه عارضهای در
تربتجام نداشته است ،بیان کرد  :از مجموع
جمعیت  ۳۰۰هزار نفری تربتجام و صالحآباد
فقط ۴درصد واکسینه شــدهاند و در چنین
شرایطی بهترین واکسن در شرایط فعلی رعایت
پروتکلهاست.
رییس دانشکده علو م پزشکی تربتجام با اشاره
به تردد مهاجرین به کشور یادآور شد :مهاجرین
در هر شرایطی به کشور وارد میشوند که دارای
مشکالت بهداشتی هستند ،بیتوجهی موجب
بروز انتقال بیماری میشود.

اقتصاد
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قیمتها دو برابر شد

بازار سیمان در قبضه  ۳۰نفر!

به دنبال صعود قیمت هر پاکت سیمان
به  ۷۰تا  ۱۰۰هزار تومان ،پروژههای اقدام
ملی مسکن دچار اختالل شده و سازندگان
امیدوارند با وصل شدن برق شبانه کارخانجات
سیمان و تحقق وعده ارزانی تا دو سه هفته
آینده کارها را از سر بگیرند؛ در عین حال
تولیدکنندگان سیمان از چنبره زدن  ۳۰نفر
در بازار محصوالت خود سخن میگویند.
به گزارش ایسنا ،قطعی برق کارخانجات،
کاهش عرضه سیمان و افزایش قیمت از
حدود  ۳۵هزار تومان به  ۷۰تا  ۱۰۰هزار
تومان به شکل تعطیلی بسیاری از کارگاههای
ساختمانی بخش خصوصی و طرح اقدام ملی
مسکن بروز پیدا کرد .محمود محمودزاده ـ
معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در گفتوگو با
ایسنا گفت که به هر حال افزایش روزهای
اخیر قیمت سیمان و فوالد در سرعت اجرای
پروژههای مسکن ملی تاثیرگذار بوده است.
وزارتخانههای نیرو و صمت توافق کردهاند
برق شبانه کارخانجات از ساعت  ۲۴تا  ۸صبح
وصل شود و کارخانههای سیمان در شب
با  ۱۰۰درصد و در روز با  ۳۰درصد توان کار
کنند .این مساله امیدواری را برای کاهش
قیمتها ایجاد کرد .رییس انجمن سیمان هم
وعده داد :از لحظهای که برق کارخانجات به

صورت مستمر وصل و تولید سیمان شروع
شود حداکثر فاصله بین دو الی سه هفته
زمان میبرد تا قیمت تعادل پیدا کند و به
قیمتهای قبلی باز گردد.
رضا جمارانیان با تقسیمبندی قیمت سیمان
به قبل و بعد از قطع برق گفت« :در زمستان
 ۱۳۹۹قیمت هر پاکت سیمان  ۵۰کیلویی
طبق مصوبه  ۱۶هزار تومان بود که با همین
نرخ از درب کارخانه به بازار بورس میرسید.
اما به دلیل آنکه عوامل توزیع و واسطهها آن
را میخریدند تا به مصرف کننده میرسید به
 ۵۰تا  ۶۰هزار تومان افزایش پیدا میکرد».
این عدد ما را به یک مبلغ  ۶۰۰۰میلیارد

تومانی میرساند که به جیب دالالن روانه شد.
با اینکه سیمان در بورس کاال عرضه میشود
و همه افراد دارای کد بورســی میتوانند
دست کم  ۱۰تن خریداری کنند ،به دلیل
ماهیت سیمان هنوز قیمتگذاری سنتی
سیمان در بازار وجود دارد .هماکنون ۴۴
شرکت ســیمانی در بورس کاال پذیرش
شدهاند که این تعداد  ۷۰درصد ظرفیت
تولید سیمان کشــور را در اختیار دارند.
اما بنا به گفته سیدجواد جهرمی ـ معاون
بورس کاال ـ منافع  ۳۰درصد باقی مانده به
اندازهای است که نمیخواهند وارد بورس
شوند .بنابراین توافق شده سایر شرکتها طی

هفتههای آینده در بورس پذیرش شوند اما
وزارت صمت همراهی نکرده؛ چون بخشی از
وزارتخانه مخالف و بخشی دیگر موافق عرضه
سیمان در بورس هستند.
در حال حاضر حدود  ۳۰۰۰نفر کد برای
خرید سیمان دریافت و  ۱۴۰۰نفر خرید
کردهاند .سازمان بورس موافقت کرده هر
فردی که کد بورسی در اختیار دارد میتواند
حداقل  ۱۰تن سیمان خریداری کند که از
هفتههای آینده اعالم خواهد شد تا مشتریان
برای خرید سیمان مشکل نداشته باشند.
البته خرید باید در سامانه جامع تجارت و
سامانه انبار رصد شود تا فردی که خرید
انجام داده کاال را به کجا برده و در زنجیره
چه اتفاقی برای کاال افتاده است.
این موضوع که تا چه حد باید به برگشت قیمت
سیمان به نرخهای قبل از قطعیهای برق
امیدوار باشیم یک موضوع است اما وجود
دالالن و واسطهها هنوز این بخش را آزار
میدهد؛ تا جایی که رضا جمارانیان ـ رییس
انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان ـ دو
شب قبل در یک برنامه تلویزیونی از وجود۳۰
نفر واسطه ســیمان که مصرف کننده و
تولیدکننده را نابود کردهاند صحبت کرد.
به گفته جماران ،این عده بیش از  ۱۵سال
است که بازار سیمان را در دست دارند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران پیش بینی کرد

کمبود شدید گوشت درماههای آینده

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با
اشاره به کشتار گسترده برهها ،گفت :بین
سه تا  6ماه آینده با کمبود شدید در حوزه
عرضه دام و گوشت مواجه میشویم.
مجتبی عالی ،مدیرعامل اتحادیه سراسری
دامداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر
با اشاره به کشتار گسترده برهها و دامهای
مولد در کشور ،گفت :خشکسالی منجر به
فقر شدید مراتع و کمبود علوفه شده و
این مسأله در کنار گرانی نهادههای دامی،
تأمین خوراک برای دامها را بسیار دشوار
کرده است.
وی قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم
گوشت گوسفند زنده را برای دامداران ٨٠
هزار تومان عنوان کرد و افزود :در حال حاضر
حداکثر قیمتی که گوسفند را از دامداران

می خرند ،کیلویی  ۵٠هزار تومان است.
عالی با اشاره به اینکه کشتار گسترده برهها
منجر به این شده که عرضه دام در حال حاضر
مناسب باشد ،گفت :در سه تا شش ماه آینده
ما در این زمینه به مشکل برمیخوریم و با
کمبود شدید مواجه خواهیم شد.

این فعال بخش خصوصی درباره اینکه چه
راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی
وجود دارد؟ ،تصریح کرد :دولتمردان باید از
خواب بیدار شوند ،هم اکنون دولت روزهای
آخر خود را سپری میکند و کسی کاری
انجام نمیدهد و همه چیز را به دولت بعد

حواله میکنند.
عالی درباره اینکه آیا فکر میکنید دولت بعد
بتواند همه چالشهای موجود را ساماندهی
کند؟ ،افزود :این کار بسیار دشواری است
که انجام آن به راحتی امکان پذیر نیست
مگر آنکه همه دست به دست هم بدهند و
اراده کنند که از این وضعیت خارج شویم
در این صورت احتماالً بتوانیم شرایط فعلی
را پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کرد :شرایط به گونهای شده که
دیگر باید برای نجات کشور کاری کرد،
وضعیت بد اقتصادی گریبان تولیدکنندگان
و مردم را گرفته و همه باید با هم برای برون
رفت از وضعیت فعلی همکاری کنند ،در
غیر این صورت عواقب سنگینی در انتظار
همه ما خواهد بود.

بازار آب ،ناجی صنعت و خدمات

مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت :یکی
از اهداف پیدایش بازار آب ،تامین آب برای بخش صنعت و
خدمات از طریق خرید و فروش آن در بازار آب است .زیرا
تصمیم گرفته شده که دیگر در دشتهای ممنوعه به صنعت
و خدمات ،آبی تخصیص داده نشود .پس باید تامین آب برای
صنعت و خدمات را از طریق بازار آب پیگیری کنیم .در این
طرح پایداری منابع آب در کنار اقتصاد کشاورزی منطقه
موردتوجه قرار دارد.محمد عالیی در خصوص ایجاد بازار
آب و دالیل راه اندازی آن در استان اظهار کرد :بحث بازار
آب حدود دو سال قبل در خراسانرضوی مطرح شد .زمانی
که میگوییم آب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است پس

حتما باید بازار آن را هم ایجاد کنیم .در مبحث ایجاد بازار
آب سه موضوع مکان ،کاال و بها مطرح است.
وی افزود :مدتی قبل با تخصیص آب دشتهای استان به
صنعت و خدمات مخالفت شد ،در نتیجه برای تامین آب
صنعت و خدمات باید چاره اندیشی میشد .یکی از اهداف
پیدایش بازار آب ،تامین آب برای بخش صنعت و خدمات
از طریق خرید و فروش آن در بازار آب است .زیرا تصمیم
گرفته شده که دیگر در دشتهای ممنوعه استان به صنعت
و خدمات ،آبی تخصیص داده نشود ،پس باید تامین آب برای
صنعت و خدمات را از طریق بازار آب پیگیری کنیم .در این
طرح پایداری منابع آب در کنار اقتصاد کشاورزی منطقه

موردتوجه قرار دارد.مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی در خصوص چگونگی تامین آب صنعت و خدمات
از طریق بازار آب توضیح داد :صنعتگران و سرمایهگذاران
با کمک شــرکت آب منطقهای از چاههای مجاز آب را
خریداری میکنند و سپس شرکت آب منطقهای به جای
افزایش برداشت از چاهها ،به اصالح پروانهها خواهد پرداخت.
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به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل مجمع عمومی
عادی سالیانه شــرکت اعتباری ملل (سهامی عام) بر اساس
دعوت قبلی ،در محل اداره مرکزی موسســه اعتباری ملل
برگزار و پس از طی تشریفات قانونی و انتخاب هیات رییسه
به لحاظ عدم حصول به حد نصاب قانونی ،برگزاری جلسه به
زمان دیگری موکول شد.
این گزارش میافزاید با توجه به رسمیت نیافتن این جلسه
زمان و مکان برگزاری مجمع ،متعاقبا به اطالع ســهامداران
محترم موسسه اعتباری ملل خواهد رسید.

خبر
استاندار اولویتهای اقتصادی خراسان رضوی را تشریح کرد

تبدیل سرخس و دوغارون به منطقه آزاد

استاندار خراسان رضوی گفت :تبدیل مناطق ویژه اقتصادی سرخس
و دوغارون به منطقه آزاد تجاری صنعتی از اولویتهای استان است
که پیگیریهای زیادی برای آن صورت گرفته و زیر ساختهای الزم
برای تحقق منطقه آزاد تجاری صنعتی فراهم است.
محمدصادق معتمدیان در نشست بررسی مسایل و مشکالت
مناطق ویژه اقتصادی استان که با حضور مشاور رییس جمهور
و دبیر مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور
در محل دفتر استاندار برگزار شد ،اظهار کرد :بحث تبدیل مناطق
ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون به منطقه آزاد تجاری صنعتی
یکی از اولویتهای استان بوده که پیگیریهای زیادی برای آن
صورت گرفته و زیر ساختهای الزم برای تحقق منطقه آزاد تجاری
صنعتی فراهم است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت مرز دوغارون افزود :در چندماه
گذشته اقدامات خوبی در راستای ساماندهی مرز مذکور انجام شده
و نظم و انضباطی در بحث ورود و خروجها و عوارضها اعمال کردیم.
حمیدرضا مومنی ،مشاور رییس جمهور و دبیر مناطق آزاد تجاری
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور در ادامه این نشست با اشاره
به اینکه بحث منطقه ویژه سرخس و دوغارون باید تعیین تکلیف
شود ،اظهار کرد :با توجه به مزیتهایی که در سرخس و دوغارون
وجود دارد .باید این مناطق سریعتر به سر و سامان برسد و از آن بهره
برداری صورت گیرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری
خراسان رضوی ،وی یادآور شد :با دستور مقام معظم رهبری ،طبق
چشم اندازی که برای مناطق آزاد تعریف شده است .این مناطق
باید به سمت تولید حرکت کنند.

