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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 11  شهریور 1400     شماره 886

یک نماینده پیشین مجلس شــورای اسالمی گفت: با 
آمدن محســن رضایی به تیم اقتصادی دولت  باید دید 
مخبر هماهنگی های اقتصادی را انجام می دهد یا رضایی؟

به نقل از ایلنا، جالل میرزایی، درباره انتخاب محسن رضایی 
به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور آن هم درحالی که 
رییسی اعالم کرده بود محمد مخبر مسوول تیم اقتصادی 
دولت است و هماهنگی های الزم را در این زمینه انجام 
می دهد، گفت: بسیاری از صاحب نظران سیاسی برداشتشان 
این است  که شاید آقای مخبر توانایی الزم برای این کار  
را ندارند؛ چراکه آقای رییس جمهور در مراسم معرفی 
وزرای کابینه اعالم کردند آقای مخبر مسوول هماهنگی 
تیم اقتصادی است و ایشان این مهم را انجام می دهند و 
همان موقع هم  یک عده ای پذیرفتند که کســی برای 

هماهنگی وجود دارد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اما 
سه روز بعدازاین صحبت ها  حکم انتصاب آقای محسن 
رضایی  به عنوان معاون اقتصادی صادر شد، خیلی ها تعجب 
کردند و خیلی ها این برداشت را کردند آقای رضایی با توجه 
به تجربه، سابقه و پیشینه شان در عمل هماهنگی ایجاد 

می کند نه آقای مخبر.
وی افزود: اما چرا آقای رضایی انتخاب شدند را در اصل 
باید دید چه اتفاقی افتاده است، آیا باوجود محسن رضایی 
آقای مخبر این هماهنگی را انجام می دهد یا خیر؟ آیا در 
عمل آقای رضایی کار انجام می دهد و تیم اقتصادی را 

می گرداند یا آقای مخبر؟
میرزایی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا عدم 
تحقق وعده های آقای مخبر در تامین واکسن منجر شده 

است که آقای رییسی در تصمیم خود تجدیدنظر کند، 
عنوان کرد: برداشت من این است آقای رییسی در مقایسه 
با آقای روحانی حتی بعدازاینکه چند روز از منصوب کردن 
کسی بگذرد اگر بازخوردهای انتصابش منفی باشد و مسایل 
جدید پیش بیاورد، این آمادگی و انعطاف را دارد که شخص 
را عوض کند، اما آقای روحانی به بازخوردهای رسانه ها 
و اجتماع توجهی نمی کرد به نظر می رسد این موارد در 

انتصاب آقای رضایی بی تاثیر نبوده است.
وی درباره انتخاب محمد اسالمی به عنوان رییس سازمان 
انرژی اتمی گفت: این موضوع می تواند ۲ توجیه داشته 
باشد؛ بر اساس قرائن و شواهد یک تحلیل این است که 
رییس جمهور یک قولی به آقای اسالمی داده بود که وی 
به عنوان وزیر معرفی شود اما معرفی نشد، شاید خواستند 
در دولت از ایشان استفاده کند و سازمان انرژی اتمی خالی 

بود و از ایشان استفاده کرده است.
میرزایی خاطرنشان کرد: حال باید دید چگونه می خواهند 
توجیه کنند، آقای صالحی دانشمند و صاحب نظر در این 
حوزه است و کار می شناسد اما جای او آقای اسالمی را 
گذاشته اند.وی ادامه داد: از سوی دیگر شاید نگاه دولت 
مدیریتی است یعنی حوزه های معاونت های پژوهشی و 
معاونت ها را از افراد متخصص بگذارند و دیگر نیازی نباشد 
که رییس سازمان متخصص باشد بلکه فردی مدیر باشد.

این نماینده پیشین مجلس شورای ادامه داد: شاید تصمیم 
بر این است به جای این که فردی در راس سازمان انرژی 
اتمی قرار گیرد که تحصیالت و سوابق مرتبط با مسایل 
اتمی داشته باشد، فردی باشد که مدیریت کند و هماهنگی 

منابع را انجام دهد.

رییس تیم اقتصادی دولت  رضایی است یا مخبر؟

سرمقاله

حرف و عمل را یکی کنید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییس جمهور و اعضای 
دولت جدید، با تاکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت 
فرصت گذران خدمت به مردم، تمرکز دولت بر بازسازی »انقالبی، 
عقالنی و خردمندانه« در همه عرصه های مدیریتی کشور را 
ضروری خواندند و با اشاره به اولویت مسایل اقتصادی، نکات و 
توصیه های مهمی را درباره »مردمی بودن«، »عدالت ورزی« ، 
»فسادستیزی«، »احیای امید و اعتماد مردم« و »انسجام و 

اقتدار و اشراف دولت« بیان کردند.
رهبر انقالب شرایط کشور را دشوار خواندند اما تاکید کردند: اگر 
تالش شبانه روزی، مجاهدانه و خستگی ناپذیر را همراه توکل 
و توسل به پروردگار سرمایه خود قرار دهید، قطعا بر مسایل 
فایق خواهید آمد.رهبر انقالب افزودند: همان گونه که به همه 
مسووالن گذشته گفته ام فرصت چهار سال خدمت به سرعت 
تمام می شود و نباید گذاشت حتی یک ساعت از این فرصت که 
متعلق به مردم و اسالم است، هدر برود. البته ضمن پرکاری و 

پشتکار مدام، نباید به خانواده بی توجهی شود.
رهبر انقالب در تبیین نخستین توصیه مهم خود به دولتمردان، 
به جلوه های مختلف »مردمی بودن« اشاره کردند و افزودند: 
رفتن به میان مردم و گفت وگوی بی واسطه با آن ها از ابعاد بسیار 
خوب مردمی بودن است که آقای رییسی با سفر به خوزستان آن 
را نشان داد.»عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه« 
و بیان گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعالیت ها به مردم ، از 
دیگر روش هایی بود که رهبر انقالب در بیان جلوه های مختلف 

مردمی بودن به آن اشاره کردند.
»فسادستیزی و مقابله دقیق و جدی با فساد« توصیه مهم دیگر 

رهبر انقالب به رییس جمهور و دولت جدید بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه 
دولت است که متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم 

آن، »یکی شدن حرف و عمل مسووالن« است.
ایشان افزودند: باید در وعده ها و صحبت ها بسیار مراقب بود و اگر 
وعده ای داده شد، حتماً به آن عمل شود زیرا دادن وعده و عمل 

نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.
ایشان »جوان ســازی دولت« را یکی دیگر از الزامات تحول 
برشمردند و افزودند: جوان گرایی در بدنه و بخش های میانی 
دولت موجب خواهد شد احساس انسداد در کشور از بین برود و 
همچنین ذخیره ارزشمندی برای مدیران ارشد و مجرب آینده 
فراهم خواهد کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: این 
توصیه ها باید تبدیل به برنامه عملیاتی شود تا تحول امکان پذیر 
شود و گرنه صرف نصیحت و اکتفا به یادداشت کردن فایده ای ندارد.
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همکار گرامی

جناب آقای محمد باقر عطاریانی
درگذشت همشیره مکرمه را به شما وخاندان محترم به سوگ نشسته از 
صمیم قلب صمیمانه تسلیت عرض نموده علو درجات برای آن مرحومه 

وصبروشکیبایی برای شما از درگاه  حضرت حق خواستاریم.

مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست 

خبر

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد: 
 برخی روستاها برای تحویل 
منابع آبی مقاومت می کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: از بین 
۲64 روستایی که آبرسانی به آن ها به عهده این شرکت 
می باشد، در حال حاضر 113 روستا همچنان در شرایط 
تنش آبی قرار دارند و تعدادی از روستاها نیز در برابر تحویل 
دهی منابع آبی مقاومت می کنند. به گزارش روابط عمومی 
آبفا مشهد، مهندس حسین اسماعیلیان در این باره اظهار 
داشت: از سال گذشته که موضوع یکپارچگی شرکت آب 
و فاضالب شهری و روستایی شهرستان مشهد انجام شد، 
یکی از برنامه های اصلی این بود که روستاهای خودگردان 
در حوره آب، تحت پوشش شرکت آب و فاضالب قرار 
بگیرند. وی تصریح کرد: قبل این طرح از مجموع 350 
روستای شهرستان مشهد، مدیریت آبرسانی ۲۲۲ روستا 
توسط شرکت آب و فاضالب مشهد انجام می شد و طی 
جلساتی با فرمانداری مشهد، مقرر شد 80 روستا که شرایط 
تحویل دهی برای مدیریت آبرسانی را دارند توسط این 
شرکت اداره شوند که تاکنون از این تعداد4۲ روستا تحویل 
گیری شده است. اسماعیلیان با بیان اینکه 50 روستای 
باقی مانده به دلیل خالی بودن از سکنه و یا عدم سکونت 
دائم شرایط تحویل دهی را ندارند افزود: تعداد زیادی از 
38 روستای باقی مانده که در حال حاضر مشکلی از لحاظ 
تأمین آب ندارند به دالیل مختلفی از جمله وجود برخی 
منافع، تمایلی برای تحویل دهی مدیریت آبرسانی به این 
شرکت را ندارند اما بر اساس وظیفه قانونی که بر عهده ما 
می باشد در حال پیگیری از استانداری خراسان رضوی 
و فرمانداری مشهد برای ملزم کردن این روستاها برای 
تحویل دهی هستیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مشهد اظهار کرد: یکی از نگرانی های ما این است که 
اگرچه این روستاها از لحاظ منابع آبی در حال حاضر دارای 
مشکلی نمی باشند اما با شرایط فعلی و خشکسالی هایی 
که وجود دارد اگر برنامه ریزی صحیح درباره استفاده از 
منابع آبی آن ها که عمدتاً منابع غیرپایدار نظیر چشمه و 
قنات هستند صورت نگیرد در آینده نزدیک، در زمینه 

آب با مشکالت متعددی مواجه خواهند شد.

 شیخانی سرپرست روابط عمومی 
شورای شهر مشهد شد

مراسم معارفه سرپرست جدید روابط عمومی شورای شهر 
مشهد  با حضور موحدیان رییس و دکتر مهدی ناصحی 

نایب رییس شورای شهر مشهد برگزار شد.
شایان ذکر است طی حکمی از سوی رییس شورای اسالمی 
 شهر مشهدمقدس، »دکترمحمداسماعیل شیخانی« 
به سمت سرپرست روابط عمومی شورای شهر مشهد 
منصوب شد. موسسه مطبوعاتی نخست برای ایشان 
که از همکاران رسانه ای می باشد، آرزوی موفقیت دارد.

امام جمعه مشهد مقدس گفت: مردم 
از این دولت و وزیران توقع دارند تا 
در کمترین زمان ممکن مشکالت 
اقتصادی و سالمت مردم را حل کنند.

آیت اهلل سید احمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد که 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد،  
با اشاره به کسب رای اعتماد 18 
وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: مردم از این دولت و وزیران 
توقع دارند تا در کمترین زمان ممکن 
مشکالت اقتصادی و سالمت مردم 

را حل کنند.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به باال 
رفتن ناگهانی نرخ برخی محصوالت 
مانند خودرو و لبنیات در هفته اخیر، 
اضافه کرد: در یک هفته گذشته که 
بین دو دولت خال ایجادشده بود، یک 
عده خدانشناس که شاهد گرفتاری 
و استیصال مردم بودند، از شرایط 
سوءاستفاده کرده و تالش کردند تا بر 

قطر دارایی و ثروت خود اضافه کنند.
وی ادامه داد: این افراد با دو برابر کردن 
نرخ برخی از کاالها و اجناس کاری 
کردند که حتی مسووالن استانی 
نتوانستند اقدامی برای کاهش یا تعدیل 
قیمت ها انجام دهند؛ این باالترین 
بی رحمی و جنایت نسبت به مردم 
است.عضو مجلس خبرگان رهبری با 
اشاره به روایتی از امام صادق )ع( این 
کسب ثروت و سود از گرفتاری مردم را 
عین نجاست و پلیدی دانست و گفت: 
»عرضه و تقاضا« یک افسانه مربوط 
به اقتصاد شرک آمیز سرمایه داری 
است؛ اینکه مردم بیچاره حاضرند 
یک سطل ماست را به هر قیمتی تهیه 
کنند، قانون عرضه و تقاضا است؟ 
این منتهای بی انصافی و بی رحمی 
است که بگویید دامداران نشستند، 
عرضه و تقاضا را بررسی کردند و نرخ 
گذاشتند.وی خاطرنشان کرد: یک 
هفته صبر می کردید، دولت جدید 
تشکیل می شد و سطح تمام مواد خام 

و نهاده های دامی را کاهش می داد 
و در اختیار شما می گذاشت تا به 
قیمت عادالنه به مردم محصوالت را 
می فروختید نه اینکه در این شرایط 
با یکدیگر تفاهم کنید تا نرخ را در 
سطح ملی باال ببرید؛ امام صادق 
)ع( می فرمایند »این پول نجاست و 
کثافت است«، شما دارید نجاست به 
خورد زن و بچه تان می دهید!آیت اهلل 
علم الهدی خطاب به دولت جدید 
و مسووالن، تاکید کرد: عزیزانی که 
مسوولیت قبول کردند، این بی رحمی ها 
را ببینند و جلوی این ظلم ها و تجاوزها 
را در نرخ های غیرمنصفانه بگیرند، 
امیدواریم باهمت وزیران انتخابی 
که مورد اعتماد مردم و نمایندگان 
آنان هستند، این مشکالت را برطرف 
کنند و مردم را از این حالت استیصال 

و درماندگی نجات دهند.

توقع مردم از دولت در بیان آیت اهلل علم الهدی 

رفع سریع مشکالت 
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سرمقاله

جامعه هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 11  شهریور 1400     شماره 886
گروهی از متخصصان با استناد به برخی 
پژوهش ها، تجویز رمدسیویر برای درمان 
کرونا را بی فایده می دانند. در مقابل گفته 
می شود این دارو تا 40 درصد درروند بهبود 

بیماران تاثیر دارد.
»تجویز و استفاده از رمدسیویر به عنوان یکی 
از مهم ترین داروهای پیشگیری از التهاب ریه 
در بیماران کرونایی در ایران هرروز رکورد 
می زند. بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو 
مصرف این دارو از حدود 600 هزار عدد 
در خرداد 1400 به ۲میلیون  و۲50هزار 
عدد در مرداد رسیده و این افزایش 4 برابری 
مصرف نشان می دهد گایدالین های تجویز 
رمدسیویر به هیچ وجه رعایت نمی شود. ورود 
رمدسیویر به پروتکل درمانی کرونا در ایران 
در پیک سوم رقم خورد و پس ازآن با شیوع 
کرونای انگلیسی در خوزستان، متخصصان 
درمانی باهدف کاهش جمعیت بستری ها، 
کلینیک های سرپایی درمانی با رمدسیویر را 
راه اندازی کردند و بیمار پس از دریافت دارو 
در منزل دوران قرنطینه را طی می کرد. در 
پیک چهارم با شیوع گسترده تر کرونا، بازهم 
رمدسیویر، در صف اول تجویز دارویی قرار 
گرفت و این روند با شدت بیشتری در پیک 
پنجم ادامه پیدا کرد. بااینکه میزان مصرف 
این دارو به شدت باال رفته، اما همچنان 
شمار مرگ ها باالست و روند ابتال نزولی 
نشده است. برخی از متخصصان تاکید 
می کنند تنها در ایران این دارو به میزان 
قابل توجهی تجویز می شود. این در حالی 
است که با انتشار پژوهش های علمی جدید 
مبنی بر کاهش بهبود شماری از مبتالیان به 
کووید-1۹ پس از دریافت داروی رمدسیویر، 
توصیه می شود تا میزان مصرف این دارو هم 
کمتر شود. حاال در این وضعیت، متخصصان 
می گویند که این دارو عوارض بسیار زیاد 

و حتی خطرناکی برای افراد همراه دارد.
احمد کریمی، پزشــک متخصص و 
نایب رییس انجمن طب سنتی ایران 

پیش ازاین اعالم کرده بود: »مقاالت 
منتشرشــده در مجله  پزشکی لنست 
حاکی از اثرگذارنبودن داروی رمدسیویر 
در درمان بیماری کروناســت و حتی 
بســیاری از فوق تخصص های ریه و 
عفونی در کشور هم به بی اثر بودن این 
دارو برای درمان کرونا اشاره کرده اند.«

به  گفته او »بهبودی بیماران حاد تنفسی 
که در بیمارستان بستری می شوند به  دلیل 
اکسیژن گیری و دریافت کورتون است و 
هیچ ارتباطی با رمدسیویر ندارد اما چون 
تزریق این داروها به طور همزمان برای 
بیمار انجام می شود، تصور می شود تاثیر 
رمدسیویر بوده است. آزمایش هایی که 
روی دو گروه بیمارانی که داروی رمدسیویر 
دریافت کردند و گروهی که هیچ دارویی 
دریافت نکردند انجام شد، مشخص کرد 
که این دارو تأثیر قابل توجهی در بهبودی 

افراد نداشته است.«
از سوی دیگر، یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون 
بهداشت مجلس، هم چندی پیش با تأکید 
بر بی تاثیربودن این دارو در درمان بیماران 
مبتالبه کرونا گفته بود که در چند ماه اخیر، 
5 هزار میلیارد تومان برای تهیه این دارو 

هزینه شده است.

افزایش قند خون، عوارض کبدی و 
کلیوی نتیجه تجویز رمدسیویر

داروی رمدسیویر در ابتدا برای درمان ابوال 
تولید شده بود اما کارایی الزم را نداشت و 
کنار گذاشته شد. با شیوع کرونا، این دارو 
برای مدتی تجویز شد اما درنهایت اعالم 
شد که رمدسیویر درمان قطعی نیست 
اما در بهبود وضعیت بیماران نقش دارد. 
سازمان غذا و داروی آمریکا، خرداد سال 
پیش، مجوز استفاده از داروی تحقیقاتی 
رمدسیویر را برای بیماران مبتالبه ویروس 
کووید-1۹ در مه ۲0۲0 صادر کرد. اگرچه 
اطالعات محدودی در خصوص ایمنی و 
اثربخشی این دارو وجود دارد اما در یک 
کار آزمایی بالینی مشخص شده که این 
دارو منجر به کوتاه شدن طول دوره درمان 
در برخی از بیماران شده است. بااین حال 
تردیدهایی هم درباره اثربخشی این دارو 
وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی سال 
گذشته اعالم کرد که نتایج یک تحقیق 
نشان می دهد تأثیرات این دارو بر بیماران 
کرونایی ناچیز است. حاال با افزایش روند 
تجویز این دارو مطالعات نشان می دهد 
افزایش قند خون، افت فشارخون، تهوع، 
تب و لرز، تعریق، تأثیرات کلیوی و کبدی 

از عوارض احتمالی مصرف این داروست. 
بااین حال در شرایطی که کرونا می تواند افراد 
را به کام مرگ ببرد،  استفاده از رمدسیویر 
توصیه می شود. به گزارش بورسان هم اکنون 
قیمت این دارو در بیمارستان های دولتی 
حدود ۷00 هزار تومان است اما در بازار 
آزاد، چندین برابر قیمت فروخته می شود. 
تزریق این دارو هم با قیمت های باالیی 
انجام می شود؛ به طوری که هر دوز این 
دارو در بیمارستان های خصوصی تا ۷00 

هزار تومان تزریق می شود.

رمدسیویر تاییدیه گرفته
بااینکه اظهارات درباره ضرورت تجویز یا 
تجویزنکردن رمدسیویر متفاوت است اما محمود 
هادی پور، پژوهشگر و کارشناس حوزه دارو، 
معتقد است مطرح کردن بی تأثیری تجویز 
این دارو در درمان کرونا درست نیست؛ آن 
هم در حالی  که رمدسیویر تاییدیه گرفته و 
بررسی ها نشان می دهد تا 40 درصد هم موثر 
است. هر چند که به  گفته این کارشناس 
دارو، تجویز و مصرف باالی رمدسیویر در 
کشور بی قاعده است: »در ابتدای آلودگی، 
مصرف رمدسیویر منطقی است و تا 40 درصد 
در کاهش التهاب حاد ریه موثر است. اما 
مصرف دارو در کشور ما هیچ وقت قاعده 
درستی نداشته و حتی در شرایط عادی 
گاهی شاهد تجویز برخی داروها خارج از 
قاعده علمی و منطقی هستیم. مثال میزان 
مصرف داروی فاکتور ۷ انعقادی ۷4 گرم 
است؛ در حالی  که استاندارد جهانی مصرف 

این دارو 1۲ گرم تعریف شده است.«
به  گفته هادی پور، رمدسیویر در ایران به عنوان 
یک پروتکل درمانی مطرح است که اثردهی 
خوبی دارد و به همین دلیل پزشکان عفونی 
نمی توانند آن را نادیده بگیرند: »هر دارویی 
عارضه دارد و داروهای کرونا هم می تواند 
عوارض درازمدت داشته باشد که هنوز 

ناشناخته است.

رمدسیویر، مضر یا موثر؟

رسِم خوِب دو وزیر!

سنت های حسنه را بسان »صدقه جاریه« می دانم که باید به گفت 
درآورد تا بشنوند مردم و بیاموزند. و باید نوشت برای خواندن و 
ماندگار شدن. این درست روی دیگر سکه ای است که رفتار باطل 
و نازیبا را باید با نگفتن و ننوشتن و نپرداختن، میراند. جامعه هم 
از رهگذارِ مانایی سنت های حسنه و میرایی شیوه های ناصواب، 
راه خود را به سوی روزهای روشن تر باز می کند. بر همین اساس 
است که نه الزم که واجب می دانم از رفتار پسندیده دو وزیِر 
دولت سیزدهم یاد کنم. آنجا امیر عبدالهیان، وزیر جدید از 
پیشکسوت خود چنین یاد می کند: »آقای دکتر ظریف حقیقتا از 
سرمایه های بزرگ در دستگاه دیپلماسی کشور هستند.« برای 
تبیین این گزاره هم می گوید: »من از زمانی که وارد وزارت امور 
خارجه شدم از ۲5 سال پیش به دلیل بحران عراق و جلسات 
مختلف منطقه ای و بین المللی که بــود، از الفبای چگونگی 
تنظیم قطعنامه ها و بیانیه های پایانی از ایشان آموختم و ایشان 
مثل یک برادر و یک کارشناسی که واقعا هیچ وقت سمتش و 
موقعیت های باالیی که داشت باعث نشد که نگاه کارشناسی 
و نقش کارشناسی خودشان را کنار بگذارند و به ما یاد دادند 
که می توان بدون هیچ اتاق و امکاناتی، یک دیپلمات موفق و 
کریر و حرفه ای بود.« او گوهرشناسی خود را هم چنین به رخ 
می کشد که: از ایشان خواهش کردم که دستگاه دیپلماسی را از 
این دانش، تجربه و توانمندی محروم نکنند. این هم یعنی بهره 
گیری مومنانه از سرمایه های ملی. در این نگاه امیر عبدالهیان 
تنها نبود بلکه جواد اوجی، وزیر نفت جدید را در کنار خود داشت 
که همین رویکرد را در آن وزارتخانه در پیش گرفته است به این 
سخن که »بی شک زنگنه زحمات زیادی را برای اعتال و جایگاه 
صنعت نفت کشور متحمل شده اند که نهایت تشکر و قدردانی 
رادارم.« او برای اینکه تصریح کند این سخن یک تعارف معمولی 
نیست با تایید دغدغه ها و راهبردهای زنگنه گفت: »از ایشان 
درخواست دارم که بازهم از تجربه هایش به عنوان پیشکسوت 

صنعت نفت بتوانیم بهره مند شویم.« 

 نخستین دستگاه ام آر آی باز 
در بیمارستان ناظران مشهد  

مشاور عالی بیمارستان ناظران از تجهیز این بیمارستان به دستگاه 
ام آر آی باز )Open( برای نخستین بار در مشهد خبر داد.

دکتر مسعود خانی اظهار کرد: با نصب و راه اندازی دستگاه ام 
آر آی باز )Open( در واحد تصویربرداری بیمارستان ناظران، 

مشهد برای نخستین بار مجهز به این دستگاه شد.
مشاور عالی بیمارستان ناظران با اشاره به اینکه دستگاه ام آر 
آی باز )Open( پیشرفته دستگاه ام آر آی است، افزود: افرادی 
که ترس از فضای بسته دستگاه ام آر آی را دارند می توانند با 
مراجعه به بیمارستان ناظران و با آرامش خاطر نسبت به انجام 

ام آر آی اقدام کنند.
مدیر فنی واحد تصویربرداری بیمارستان ناظران نیز بابیان 
اینکه دستگاه ام آر آی باز )Open( تاکنون در شهرستان های 
نیشابور و گناباد نصب و راه اندازی شــده است، گفت:  برای 
نخستین بار است که این دستگاه پیشرفته در مشهد نصب و 

راه اندازی شده است.
داوود افخمی بابیان اینکه این دستگاه 0.5 تسالست و میدان 
مغناطیسی ضعیف تری نسبت به دستگاه 1.5 تسالی مرکز 
رادیوتراپی رضا )ع( دارد، افــزود: با توجه به نزدیکی دو مرکز 
رادیوتراپی رضا )ع( و بیمارستان ناظران تالش کردیم تا با نصب 
این دستگاه درواقع مکمل خدمات دو بیمارستان باشیم و افرادی 
که از فضای بسته ام آر آی 1.5 تسال ترس دارند و یا سنگین وزن 

هستند بتوانند از این دستگاه استفاده کنند.

یادداشت

خبر

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

دانشیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، قارچ سیاه را بیماری غیرمسری 
دانست و گفت: مردم نگران نباشند؛ این 
بیماری غیرواگیر از قبل وجود داشته و با 
شیوع گسترده آن روبرو نیستیم ولی به 
دلیل کرونا این روزها آن را کمی بیشتر 

می بینیم.

قارچ سیاه مسری نیست نگران نباشید
دکتر علی اکبر حیدری در گفت وگو با 
فارس  اظهار کرد: طبق اعالم دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، تاکنون ۲0 مورد 
بستری با قارچ سیاه در مشهد داشتیم که 

تحت درمان قرار دارند.
دانشیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد ادامه داد: این عفونت قارچی غیرواگیر، 
اغلب سینوس ها را درگیر می کند و بخاطر 
آسیب به دیواره عروق و سینوس ها، به 
داخل چشم یا حتی قسمت های باالتر 
ممکن است گسترش پیدا کند و مشکالت 

فراوان ایجاد کند.
وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در این 
بیماری این است که معموال زمینه ای برای 
بروز آن وجود دارد که در حال حاضر دیابت، 
بیماری کرونا و ضعف سیستم ایمنی در 
پی درمان های سرکوب کننده ایمنی در 

بیماران کرونایی سبب افزایش تعداد این 
بیماران شده است. 

حیدری با اشاره به اینکه عمدتا افراد دیابتی 
مخصوصا آن ها که دیابتشان کنترل نشده، 
زمینه برای ابتال این بیماری دارند؛ گفت: 
دیگر نواقص ایمنی مانند سرطان خون یا 
پایین بودن سلول های خونی، عمل پیوند 
و شیمی درمانی زمینه های تشکیل این 

قارچ هستند. 
دانشیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به اینکه قارچ سیاه خود را 

شکل های مختلف نشان می دهد؛ گفت: 
عالئم شایع این بیماری درد یک طرفه در 
گونه و درد چشم و وجود زخم داخل دهان و 
کام و سقف دهان است، گاهی ممکن است 
بی حسی گونه ایجاد شود و با گسترش آن 
ممکن است اشک ریزش، قرمزی و یا حتی 
بیرون زدن چشم یا کبودی دور چشم پیدا 
شود؛ در مواردی تاری دید یا حتی کوری 

یکطرفه هم ممکن است ایجاد کند.
وی افزود: الزم است افرادی که کرونا یا نقص 
ایمنی دارند، سینوزیت را جدی بگیرند و 

پیگیر آن باشند، چرا که شناسایی بیماری در 
مراحل اولیه درمان بهتر و راحت تری دارد.

حیدری هشدار داد: افراد دیابتی و یا دیگر 
بیماران نقص اگر دردی مداوم را در ناحیه 
صورت و گونه حس کردند و مخصوصا اگر 
همراه آن، از بینی ترشح خونابه ای وجود 
داشت و یا اینکه دیگر عالئم مذکور را مشاهده 
کردند، حتما به پزشک مراجعه کرده و وی 
را در جریان بیماری زمینه ای خود مثل 

دیابت و یا کرونا قرار دهند.
دانشیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با اشاره به اینکه قبل از کرونا نیز 
بیماران مبتال به قارچ سیاه داشته ایم، گفت: 
موارد کمتر از حال حاضر بود اما مواردی 
در بخش بستری شده و درمان می شدند.

وی ادامه داد: این بیماری درمان دارد؛ البته 
درمان آن ساده نیست و پیچیدگی هایی دارد 
و ممکن است پیشرفت بیماری به چشم 
و مغز و داروهایش عوارض ایجاد کند. اما 
نکته حائز اهمیت در جلوگیری از پیشرفت 
بیماری و درمان آن این است که زمینه 
ایجاد آن را کنترل کنیم، درغالب موارد 
نیاز به عمل جراحی است تا قسمت های 
درگیر خارج شود؛ از این رو مراجعه به 
موقع بسیار اثرگذار است تا درمان و عمل 

آسانتر باشد.

 قارچ سیاه مسری نیست 
نگران نباشید
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اینکه در استان ها روی افراد قدیمی و کسانی 
که سابقا مسوولیت هایی در حد استان یا 
فراتر از آن داشته اند و دوباره برای تصاحب 
پست ها معرفی می شوند، یک عالمت منفی 
اســت و می تواند از وجود یک باند و نوعی 
باند بازی حکایت کند.» استاندار« در واقع 
رییس جمهور و رییس کابینه استان است. از 
این رو در هر استان سرنوشت موفقیت دولت 
و برنامه های آن ارتباط وثیقی با صالحیت ها، 
توانمندی ها، خالقیت ها، هماهنگی ها و تحرک 
اســتاندار و تیم آن در استان دارد. از سوی 
دیگر موفقیت دولت در سطح ملی وابسته 
به این است که همه استانداران و تیم های 
آنان از خصوصیات الزم و متناسب با شعارها 
و اصول حاکم بر کابینه برخوردار باشند.بر 
این اساس انتخاب استانداران و در مرحله 
بعد فرمانداران باید با دقت و بررسی جامع 
صورت گیرد و هرگونه رودربایستی، تعجیل، 
توجیه پذیری و ساده گیری انتخاب مدیر ارشد 

دولت در استان کنار گذاشته شود.
در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد.

1- انتخاب دکتر » احمد وحیدی « به عنوان وزیر 
کشور یکی از سنجیده ترین انتخاب ها در دولت 
آیت اهلل رییسی به حساب می آید. وحیدی از نظر 
توانایی مدیریتی، شخصیت شناخته شده ای 
است؛ سال ها سکان یک نهاد مهم انقالبی را به 
عهده داشته و در خط مقدم بوده و سال ها به 
عنوان وزیر خدمت کرده و کامالً موفق دیده 
شده است، سال ها در نهادهای سیاستگذار 
مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای 
عالی امنیت ملی و شورای راهبردی سیاست 
خارجی کشور فعالیت موثر داشته و سالیانی 
رییس  یک دانشگاه مادر کشور - دانشگاه 
عالی دفاع ملی-بوده و صالحیت باالی علمی 
پژوهشی خود را به اثبات رسانده است.یکی 

از ویژگی های دکتر احمد وحیدی جو زده 
نشدن و تحت تأثیر این و آن قرار نگرفتن 
است. دقیقاً به دلیل همین ویژگی، ایشان 
برای جلب رأی اعتماد نمایندگان محترم، 
حضور محدود و منضبطی در مجلس شورای 
اسالمی و بین نمایندگان داشت تا مسوولیت 
وزارت کشور تحت تأثیر مطالبات قرار نگرفته 
و به انتخاب مدبرانه مدیران ارشد و میانی 
استان ها آسیبی وارد نشود. این اولین نشانه 
اقتدار و سالمت و متفکرانه عمل کردن وزیر 
کشور است و امید می رود در استان ها با این 
تدبیر سامان مناسبی بر مدار »کار خالقانه«، 
»تحول گرایانه«، »اصالح گرایانه« و »انسجام« 
صورت گیرد که اینها نه تنها الزمه موفقیت 
وزارت کشور بلکه الزمه موفقیت دولت آقای 

رییسی هم می باشد.
اما در این میان می دانیم که فشارهای شدید 
از تهران تا شهرستان ها برای اثرگذاری بر 
انتخاب استانداران، فرمانداران، مدیران کل 
و روسای سازمان ها وجود دارد که وزیر کشور 

باید در این موارد تدبیر الزم را به کار گیرد.
۲- انتخاب استاندار و سایر مقامات لزوما باید 
در چارچوب سیاست یکپارچه و واحد کشور 
صورت گیرد و دخالت های خارج از وزارت 
کشور نباید سبب چند پارچه شدن وضع در 
هر استان و بروز تعارضات رفتاری در میان 
مدیران ارشد شود. یکی از این موارد در وزارت 

کشور دخالت از درون دولت است.
وزیر کشــور به طور طبیعی باید تابع کامل 
رییس جمهور باشد و در واقع مهم ترین هنر 
وزیر کشور باید این باشد که سیاست های 
رییس جمهور را در کشور و به خصوص در سطح 
کلیه استان ها و شهرستان ها اجرایی کند و در 
انتخاب استانداران و فرمانداران و... هم به توانایی 
آنان در اجرای سیاست های دولت توجه ویژه 

داشته باشد و خارج از این قاعده دست به انتخاب 
مقامات نزند. در عین حال اگر مسوولیت به 
این سنگینی از وزیر کشور طلب می شود، باید 
از اختیارات کافی هم برخوردار باشد. انتخاب 
همکاران در سطح وزارتخانه و استانداری ها و 
فرمانداری ها در صالحیت وزیر کشور است و 
داشتن اختیارات به این معناست که نهادهای 

باالدستی وزارت کشور این شان و حق را برای 
وزیر به رسمیت بشناسند و در انتخاب اعضای 
آن مداخله نداشته و بنای تحمیل افراد به وزیر 
را نداشته باشند. در گذشته و از جمله در دولت 
آقای احمدی نژاد این تجربه تلخ وجود داشت که 
یک باند تعیین می کرد که چه کسی استاندار 
فالن استان یا فرماندار بهمان شهرستان باشد 

رییس  شورای شهر مشهد:
 مدیریت شهری مشهد 

آماده همکاری با دولت است
 رییس  شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به جایگاه و شخصیت 
شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد: استعمار در طول تاریخ از 
وجود چنین مسووالنی ناراحت بوده و هست. در حال حاضر دولت 
خدمتگزار برای خدمت به مردم، مبارزه با استعمار و استکبار جهانی 
و دشمنان قسم خورده انقالب قدم در میدان گذاشته و مدیریت 
شهری مشهد نیز آماده همکاری و تعامل برای پیشبرد اهداف عالی 

انقالب و دولت کریمه است.
حسن موحدیان در چهارمین جلسه علنی ششمین دوره شورای 
اسالمی شهر مشهد برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت شهیدان 
رجایی و باهنر و هفته دولت تاکید کرد: شهیدان رجایی و باهنر 
الگویی برای همه دولت مردان ، سیاست گذاران و مسئوالن نظام 
مقدس جمهوری اسالمی هستند. شورای ششم نیز بدون شک 

رهرو این راه این شهدا خواهد بود.
وی ادامه داد: با شهادت شهیدان رجایی و باهنر، انقالب اسالمی دو 
نفر از سرمایه های ارزشمند خود را از دست داد. پس از این حادثه 
خونین به برکت خون آنان سرمایه های بسیاری به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی اضافه شد.
موحدیان گفت: همه ما قدردان و مدیون خون مطهر شهدا هستیم. 
شهیدان رجایی و باهنر از حیث اخالص، پرکاری، خدمت گذاری 
بی منت و... الگویی سرآمد برای همه دولت ها هستند و همین عوامل 
بود که سبب شد دشمن کوردل نتواند حضور چنین مسووالنی 

را تحمل کند.
رییس  شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا 
نفس بسیاری از شهروندان و هموطنان ما را تنگ کرده و سالمت 
افراد را به مخاطره انداخته، اظهار کرد: در چنین شرایطی اعضای 
شورای شهر مشهد پای کار بوده و از مجموعه های مختلف بازدید 
کرده اند و پیگیر رفع مشکالت بیماران، مردم و کادر درمانی هستند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما فرهنگ ایثار و جهاد زنده است، افزود: 
نمونه بارز این فضیلت و خصلت اخالقی در پزشکان و پرستارانی است 
که در خط مقدم تقابل و جنگ با ویروس کرونا از خودگذشتگی 

می کنند و شهدایی را نیز تقدیم نظام کرده اند.

 آزمون دوم استخدام فرزندان 
شهدا و ایثارگران برگزار می شود

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت االسالم حسین معصومی به 
منظور پاسخگویی به سواالت تلفنی تعدادی از مردم و جامعه ایثارگری در 
مرکز سامد حضور یافت و گفت: بخشی از تلفن ها مربوط به افرادی است 
که در جبهه شرکت کردند و یا مجروح شدند و تاکنون هیچ اقدامی جهت 
تشکیل پرونده در بنیاد انجام نداده اند که راهنمایی الزم صورت گرفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ادامه داد: بنیاد 
شهید و امور ایثارگران به افرادی خدمات ارایه می دهد، که در بنیاد 
پرونده تشکیل داده و تمامی پرونده های موجود در بنیاد متعلق به 

خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان است.
وی ادامه داد: افرادی که سابقه خدمت در جبهه دارند، اما مجروح و 
یا اسیر نشده اند، باید از ارگان اعزامی و یا دستگاه مشغول به خدمت، 

خدمات مخصوص ایثارگری خود را دریافت کنند.
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد استان به سواالت خانواده 
شهدا اشاره کرد و افزود: خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگانی که از 
بنیاد حقوق دریافت می کنند و عضو صندوق شاهد هستند، می توانند 

از تسهیالت این صندوق بهره مند شوند.
وی در خصوص آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷0درصد 
که سواالت زیادی مطرح شده است، گفت: افراد قبول شده در این آزمون 
باید به همراه مدارک، به دستگاه های معرفی شده مراجعه کنند، و با 
توجه به برنامه ریزی هایی که در سطح کشور انجام شده است، آزمون 
دوم استخدامی نیز ویژه فرزندان شهدا و ایثارگران برگزار می شود که 
جزییات آن در آینده از سایت سازمان سنجش اطالع رسانی می شود.

خبر

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 18
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 
جد   ول را تا تاریخ 18 شهریور  1400  

به شماره زیر ارسال نمایند   
09033831861 

به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 
هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 

پاسخ جد   ول  شماره 17

بایدها و نبایدهای انتخاب استانداران

مریم کشاورز: انگار روزگار پژمردن و فراموشی رسانه های 
مکتوب و کاغذی فرا رسیده است؛ رسانه هایی که زمانی 
گردانندگان اصلی نظام اطالع رســانی و از ارکان محوری 

پیشرفت و توسعه بودند.
رسانه های مکتوبی که برای اولین بار توسط افرادی همچون 
میرزا صالح شیرازی راه اندازی شدند تا به گسترش تمدن 
ایرانی- اسالمی کمک و روند توسعه ایرانمان را شتابان کنند.

روزنامه نگاران شهیری همچون میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل، 
فرصت  شیرازی، علی اصغر خان حکمت،  علی نقی بهروزی،و... 
در دیار دیرینه فرهنگ فارس، فراز و نشیب های زیادی را 
طی کردند تا درخشــش فرهنگ اصیل ایرانی- اسالمی 

امکان پذیر شود. 
ما اینک با پیشرفت خیره کننده فّناوری و تغییر در سبک و 
سیاق اطالع یابی و اطالع رسانی، رسانه های مکتوب در برابر 

رسانه های مجازی دچار مرگ تدریجی شده اند.

رسانه های مکتوبی که از پیشینه غنی برخوردار بودند و همراه 
و همگام با مدیران و مسووالن، توطئه ها را برمال و زمینه را برای 
آبادگری و دوری از دشمنان قسم خورده ایران فراهم می کردند. 
زمانی در استان فارس شمار نیروهای فعال یک رسانه از 
۲00 نفر نیز می گذشت و تعداد نسخه ها و تیراژ روزنامه ها 
روزبه روز افزایش می یافت تا با ارتزاق افکار عمومی بر دانش 
و اطالعات اقشار مختلف جامعه افزوده و زمینه برای ارتقای 
سطح اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و 
غیره مساعد شود.اما روزبه روز این بخش عظیم در گردونه 
صنعت اطالع رسانی و نشر و چاپ به بیماری بی توجهی مبتال 

و رفته رفته نحیف و نحیف تر شد. 
شاید صدور مجوزهای بی رویه، ضعیف بودن حمایت های 
دولتی، توسعه فضای مجازی، فقر و بیکاری و هزاران هزار 
عامل دیگر، توجه و تمرکز برخی مردم و مسووالن را از این 
مقوله فرهنگی منحرف کرد.به نحوی که قوای این بخش 

بزرگ از رسانه های خبری نه تنها در استان فارس بلکه در 
تمام نقاط کشور به تحلیل رفت.

شاید برای همیشه وداع کنیم
وقتی به پای صحبت ها و درد دل های بسیاری از مدیران و 
صاحب امتیازهای رسانه ها به خصوص رسانه های مکتوب 
می نشینی، بارها و بارها این جمالت را می شنوی: ابتدا ناگزیر 
شدیم تا به رغم میل باطنی برخی نیروهای خود را حذف 
کنیم تا توان پرداخت حقوق سایر فعالین رسانه متبوع خود 
را داشته باشیم و سپس از روزنامه به هفته نامه، از هفته نامه 
به دو هفته نامه، از دو هفته نامه یک دفعه چرخش به فصلنامه 

زده ایم و روزبه روز شرایط وخیم تری را تحمل می کنیم.

رسانه های کاغذی، پشت دیوار مجازی



55

سرمقاله

 هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 11  شهریور 1400     شماره 886

دیدگاه

گزارش

همه در خانه بمانید به جز مسووالن!

لطفاً پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت 
کنید، حتماً ماسک بزنید و برای حفظ سالمتی خود و 
دیگران همه در خانه بمانید به جز مسووالن! از زمان 
شروع کرونا تا به امروز مردم شــاهد دولتمردانی کم 
تحرک بودند که از دفتر کار خود خارج نمی شدند. آن 
قدر جانشان ارزشمند بود و در باور خود حضورشان برای 
مردم اهمیت داشت که حتی برای تقدیم الیحه بودجه 
و یا دفاع از وزیر پیشنهادی خود هم پای از محل کار 
بیرون نمی گذاشتند و معتقد بودند ستاد ملی کرونا )که 
اتفاقاً خودشان هم ریاست آن را برعهده داشتند( اجازه 
نمی دهد! اما زمان گذشت و امروز در دولت سیزدهم 
رییس جمهور در اولین روزهای کاری خود در بهشت 
زهرا، داروخانه، بیمارستان و اماکنی دیگر که در آن پیک 
کرونا وجود دارد حاضر می شود، به مدافعان سالمت خدا 
قوت می گوید، حرف ها و درد دل هایشان را می شنود 
و تالش می کند در کنار آن ها باشد. خیلی زود هم بار 
سفر می بندد و ســرزده برای رسیدگی ویژه مسائل و 
حل مشکالت مردم به استان مظلوم خوزستان می رود 
که گردن همه ی ایران حق دارند. باید این مسائل فرای 
جهت گیری ها و عالقه مندی های سیاسی و حزبی مورد 
بررسی قرار گیرد. امروز بحران های کشور خصوصاً در دو 
حوزه سالمت و اقتصاد آن قدر جدی و اورژانسی است 
که از داخل دفتر و زیر کولر حل و فصل نمی شود. درک 
مشکالت مردم با ماشــیِن در حال حرکت غیر ممکن 
است. رییس، معان، وزیر و مدیر کل هم ندارد باید کمر 
همت بست، پاشنه های کفش را باال کشید و چاالک و 
چابک در میدان عمل حاضر بود، حرف مردم را شنید، 
چالش ها و کاستی را با چشم مشــاهده کرد و خیلی 
وقت ها رأساً در همان محل برایش تصمیم گیری نمود 
و دستور صادر کرد. مگر شوخی است روزانه ده ها نفر از 
هموطنان و عزیزانمان به خاطر کرونا جان به جان آفرین 
تسلیم کنند و خانواده های پرشماری داغدار شوند و 
آن طور که باید و شاید مسووالن در وسط میدان عمل 
حضور نداشته باشند؟ تورم، احتکار و اوضاع نابسامانِ 
بازار جان مردم را به لب رســانده است ولی متأسفانه 
آن طور که شایسته و الزم بود مدیران از خود غیرت و 
حساسیت نشان نداده و خیلی عادی روزها، هفته ها، 
ماه ها و سال ها را سپری کردند و با لبخندی زجر آور 

امروز سراغ کار خود رفته اند. 
به هر حال آن دوران به سر آمده اکنون رایحه تالش و 
کوشش حداکثری برای مردم امیدآفرین است و همگان 
بر اساس وعده های رییس دولت سیزدهم منتظر ایجاد 
تحول اساسی در سبک و سیاق رفتار مدیران هستند. 
مردم توقع دارند متولیان امر قبــل از همه اتفاقات را 
رصد کنند، در جریان امور و در میدان عمل باشند، درد 
آشنا و همراه مردم باشند و برای حل و فصل مشکالت 

تعصب و غیرت به خرج دهند. 
مسائل اقتصادی و بحران کرونا که امروز گریبان جامعه ما 
را چسبیده و رها نمی کند در قالب دیپلماسی و تشریفات 
اداری حل و فصل نمی شود. این پیام و موضع خاص رییس 
جمهور است که با رفتار خود به همه مدیران اعالم می 
دارد شما باید بیشتر از همه مردم تالش کنید، دغدغه 
داشته باشید، در میدان عمل کار را به دست بگیرید و 
حالل مشکالت مردم باشید. مسلماً این رویه و رویکرد 
جدید باید در همه سطوح مدیریت کشور جاری گردد 
تا مردم روحیه خدمت و تالش را در مسووالن مشاهده 

نمایند که این حق مسلم آن هاست.

و در این میان وزیر کشور در حد صادرکننده 
حکم و تأمین کننده و لجستیک استانداران 
عمل می کرد.این وضعیت ممکن است ذیل 
عنوان »تمرکزدهی به دولت« توجیه شود 
ولی واقعیت این است که چنین مداخله ای 
اوال سبب تضعیف شدید وزارت کشور و منفعل 
کردن آن و ثانیا سبب تضعیف شدید دولت 

و بروز انواعی از مشکالت بعدی در دو سطح 
ملی و محلی می شود.

3- یکی از متداول ترین مداخالت در کار وزارت 
کشور در استان ها شکل می گیرد و معموال از 
سوی کسانی که »بسیار دوست دارند رییس 
 باشند« یا کسانی که »بسیار دوست دارند رییس 
 از آنان باشد« صورت می گیرد. در این بین کم 

نیستند شخصیت های محترم محلی - ائمه 
محترم جمعه، روحانیون معظم، نمایندگان 
محترم استان در مجلس خبرگان رهبری و 
شخصیت های دیگر- که تحت فشار شدید 
دیگران فردی را به عنوان استاندار یا... به وزیر 
معرفی و بر نصب او اصرار می ورزند. این نوع 
معرفی ها نوعا از دو حالت خارج نیست؛ یا 
اینکه فرد معرفی کننده خود در این معرفی 
منافعی دارد. این منافع ممکن است مادی 
هم نباشد بلکه جنبه همسویی سیاسی و یا 
رودربایستی داشته باشد. حالت دوم این است 
که معرفی فرد یاد شده به خاطر فشار شدید 
گروه هایی خاص به شخصیت های محترم 
استان صورت گرفته است. البته یک وجه 
حداقلی و احتمال ضعیف هم وجود دارد که 
فردی که از سطح استان معرفی می شود واقعا 
بر مبنای صالحیت و شناختی که از صالحیت 

او وجود دارد صورت گرفته باشد.
 در این میان چند شاخص ارزیابی و بررسی 

وجود دارد:
- اینکه فردی خود را صاحب صالحیت معرفی 
کرده و به خصوص بر آن پای بفشارد، خود به 
خود یک عالمت منفی است هر چند به طور 
استثناء خالف آن هم محتمل است. امروز کم 
نیستند افرادی که با شکل دادن به یک باند 
و با استفاده از فضای مجازی در صدد فریب 

دولت و تصاحب پست ها هستند.
- اینکه در استان ها روی افراد قدیمی و کسانی 
که سابقا مسوولیت هایی در حد استان یا 
فراتر از آن داشته اند و دوباره برای تصاحب 
پست ها معرفی می شوند، یک عالمت منفی 
اســت و می تواند از وجود یک باند و نوعی 
باند بازی حکایت کند. باالخره چشم مردم 
اگر به تغییر اوضاع کشور است، این تغییر 
وضعیت با روی کار آمدن دوباره کسانی که 

حتی در دوره ای موفقیت های بزرگی هم 
داشته اند، ولی هم اینک به دلیل کهولت از 
تحرک الزم برخوردار نیستند و نمی توانند 
تغییر وضعیت را به مردم منعکس کرده و 
توده های مردم را پای کار دولت بیاورند و 
به یک نهضت خدمت رسانی که نیاز مبرم 

امروز ماست، شکل دهند.
- اینکه فردی تالش می کند با استفاده از فضای 
مجازی، سالمت و موفقیت و عدالت طلبی 
دولت را با روی کار آمدن افرادی خاص از 
یک جریان نو یا کهنه مرتبط کند و فارغ از 
آن را ضدارزش معرفی نماید و در واقع درصدد 
است تا با »زور« در دولت جایی برای خود و 
اطرافیان بازکند، ورود چنین کسانی کابینه  

را با مشکالت عدیده ای مواجه می گرداند.
4- وزارت کشور نیاز به یک تیم هوشمند 
برای بررسی پیشنهادات و ارزیابی  صالحیت 
افراد دارد. این تیم نه می تواند پیشنهاد محور 
عمل کند و نه می تواند به طور کلی نسبت به 
پیشنهادات بی توجه باشد. این تیم باید با دقت 
بسیار و استفاده از همه ظرفیت ها و به خصوص 
در تحقیقات گسترده محلی صالحیت و شروط 
استانداران را مورد بررسی علمی و دقیق و 
به دور از حب و بغض قرار دهد. بدترین نوع 
کار این است که به اسم »ضرورت تعجیل« 
دقت الزم در انتخاب استانداران صورت نگیرد 
و پس از شــش ماه یا یک سال معلوم شود 
که انتخاب ها توأم با اشکاالت فراوان بوده و 
فردی که تازه منصوب شده باید تغییر کند 
که در این صورت فرصت های مهمی از دولت 
و کشور هدر می رود. انتخاب استاندار اگر برای 
مدتی - البته کوتاه- به درازا بکشد و استان با 
سرپرست موقت اداره شود، بهتر از انتخاب 
تعجیلی افرادی است که شرایط الزم را ندارند و 
ناگزیر پس از حدود یک سال باید تغییر کنند.
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بایدها و نبایدهای انتخاب استانداران

مریم برزگر، مدیر مسوول و صاحب امتیاز هفته نامه پارس 
بوان می گوید: اوضاع طوری شده که ناگزیریم تغییر انتشار 
دهیم و از هفته نامه به سلسله مراتب پایین تر، ماهنامه یا 
فصلنامه سقوط کنیم و این برای رکن چهارم دموکراسی 
هر کشور، یعنی فاجعه و دیری نمی پاید که مجبوریم در 
رسانه های خود را تعطیل و با نشریات خود برای همیشه 

وداع کنیم.
این فعال رسانه گفت: درحالی که در تمام کشورهای پیشرفته 
دنیا در کنار فن آوری های خود که همه ابعاد زندگی آن ها 
را پوشانده، روزنامه ها، هفته نامه ها و سایر نشریات مکتوب 
هنوز با انرژی و پر توان و بدون هر گونه نامالیمات و تالطمی، 

فعالیت می کنند.

شوق و اشتیاق به خاموشی می گراید
علی اسدزاده، صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه شهر سبز 
که در شهرستان کازرون فعالیت می کند، طی گفت وگویی از 
کار و کسب رسانه در شهرستان سخن به میان آورد و گفت: 
تنها دلیل سرپاماندن و بقای برخی رسانه های مکتوب؛شوق 
مسوولین و صاحب امتیازها به تداوم رسالت خبرنگاری است، 
اما دیرزمانی نمی پاید که عشق به خبرنگاری و اطالع رسانی 

مکتوب نیز بمیرد، اگر فریادرسی به دادمان نرسد.

سراب امید برای فردایی بهتر 
مهری شریفی،مدیر مسوول و صاحب امتیاز هفته نامه پیام 
البرز که شرق استان تهران را پوشش می دهد، در تایید حرف 
همتایان خود، با تأسف می گوید: چه جان گداز است درحالی که 
تقریباً نزدیک به یک قرن، هیچ نیرویی نتوانست روزنامه ها و 
سایر رسانه های مکتوب را در میهنمان کم بنیه سازد یا مانع 

فعالیت آن ها شود، اکنون ما رسانه ای ها با بحران هویت و 
فعالیت مواجه شده ایم.او گفت:رسانه های مکتوب پرطرفدار 
دیروز، امروز دو سه برگی شده  و افت درجه یافته اند و... این 
رسانه ها، در سراب امید فردایی بهتر همچنان افتان و خیزان 
به فعالیت می پردازند اما ادامه روند کنونی، مرگ تدریجی و 

نیستی ما رسانه ها را به همراه خواهد داشت.

سرنوشتی که فضای مجازی برای کاغذی ها رقم زد
شهاب میرباقری، رییس گروه امور رسانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان فارس  در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: 
اعتیاد به فضای مجازی توسط اغلب مردم موجب شد تا اخبار خود 
را از این طریق دنبال کنند و متعاقب آن، موجب افزایش بی شمار 
درخواست های صدور مجوز برای راه اندازی رسانه های برخط شد، 
چراکه از این کانال؛ مردم بهتر اخبار روزانه را رصد می کنند و نتیجه 
این تقاضاها، چنین سرنوشتی را برای رسانه های چاپی رقم زد.

رسانه های کاغذی، پشت دیوار مجازی



66

سرمقاله

 هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 11  شهریور 1400     شماره 886

 اعضای بدن دختر 3 ساله ارومیه ای که براثر 
عقرب گزیدگی مرگ مغزی شده بود، اهدا 
شد.عقرب گزیدگی، کمبود امکانات روستایی 
و مرگ، همین سه عبارت، سناریوی تلخ و 
دردناکی است که قصه خیلی از زندگی ها 
را تابه حال در ایران با تلخ کامی و سوگ 

رقم زده است.
کارکتر این بار در این قصه تلخ و دردناک، 
دخترک 3 ساله ای به نام نیلسا است.نیلسا 
پور محمود هنوز هیچ چیز از حقیقت زندگی 
نمی دانست.نه از زهر مرگبار عقرب چیزی 
نمی دانست و نه از گرد مرگ که چقدر راحت 
بر زندگی اش پاشیده شد.جهان او تنها یک 
عروسک بود.عروسکی که از آغوشش زمین 
نمی افتاد و تصویر نیلسا و عروسکش در 
قاب خاطرات پدر و مادرش،داغی جاودانه 

است که بر قلب آن ها گذاشته شد.

عموی نیلسا در توضیح جزییات حادثه می 
گوید:»حدود دو هفته قبل بود که مادر 
نیلسا متوجه شد دخترش دچار عقرب 
گزیدگی شده است.بعد به همراه برادرم 
خیلی سریع نیلسا را به درمانگاه روستای 
مصرکانلو در محل زندگی شان بردند.آنجا 
مقداری دارو به نیلسا داده و گفته بودند 

اگر حال او بهتر نشد،باید دوباره به پزشک 
مراجعه کند.ساعتی بعد حال نیلسا بدتر 
شد و چون درمانگاه در روستا تنها تا ساعت 
۲ بعدازظهر کار می کند،برادرم نیلسا را به 
یک درمانگاه در پلدشت واقع در نزدیکی 
شهر ماکو برده بود.اما آنجا هم امکانات 
زیادی نداشت و گفته بودند که نیلسا 

باید به بیمارستان ارومیه منتقل شود.
اما حدود دو ساعت بعدازاینکه نیلسا به 
بیمارستان ارومیه منتقل شد به حالت 

مرگ مغزی رفت.«
عموی نیلسا در ادامه گفت:»برادرم چوپان 
است و با زحمت چهار فرزندش را بزرگ 
کرده است.نیلسا فرزند چهارم او بود.چند 
روزی برای نجات جان نیلسا تالش کردیم 
اما باالخره پزشکان با من تماس گرفتند و 
پیشنهاد اعدای عضو دادند.من خودم پزشک 
هستم و در جریان پرونده پزشکی نیلسا 
قرار گرفتم.دیگر امیدی به زنده ماندن 
نیلسا نبود و برای همین برادرم تصمیم 
گرفت اعضای بدن فرزندش را اهدا کند.«

با تصمیم پدر و مادر نیلسا، اعضای بدن دختر 
3 ساله اهدا شد.روز گذشته تشییع جنازه 
نیلسا در روستای محل زندگی شان انجام شد.

حوادث

پس از سرقت یا مفقودی گوشی همراه  
تبلت و لپ تاپ چه کنیم؟

قبل از طرح شکایت کیفری باید ابتدا اقدام به فعال سازی فرآیند 
ردیابی گوشی سرقتی یا گمشده در سامانه همیاب۲4 کنید.سامانه 
همیاب ۲4 با حمایت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 
کالنتری ها و اصناف سراسر کشور در این زمینه خدمات مهمی را 
به مالباختگان ارایه داده است. با ثبت مشخصات لپ تاپ یا موبایل 
خود در این سامانه شما از این سرویس بهره مند خواهید شد که 
بااطالع رسانی به اصناف سراسر کشور، از خریدوفروش دستگاه 
شما جلوگیری به عمل می آید و عالوه بر این دستگاه یا لپ تاپ 
سرقتی یا مفقودی شما در بین کاالهای پیداشده سراسر کشور و 
کالنتری ها جستجو شده و به اطالع شما می رسد.نحوه فعال سازی 

در این سامانه را مختصر توضیح می دهیم:
1-فعال سازی فرآیند ردیابی طبق دستورات ذیل:

الف(با مراجعه به نمایندگی اپراتور خود یا دفاتر پیشخوان،اقدام به 
مسدودسازی سیم کارت فعال روی وسیله خودنمایید.

ب(در سامانه همیاب ۲4 )IMEI( دستگاه موردنظر را وارد نمایید 
تا مراحل ردیابی آغاز گردد.

۲-پس از ردیابی وسیله،سامانه همیاب۲4 کدی را در اختیار شما 
قرار می دهد که از طریق این کد می توانید در دادسرا شکایتی مبنی 
بر سرقت موبایل خودتنظیم کنید.حتما توجه داشته باشید برای 

ثبت شکایت در این مرحله از وکالی مجرب مشورت بگیرید.
3-پس از طرح شکایت، دادسرا نیز بر اساس کدی که از سامانه 
همیاب ۲4 دریافت کرده اید ابتدا با اپراتور مربوطه مکاتبات الزم را 
انجام می دهد، سپس با احضار صاحب سیم کارت و بررسی شواهد 

رای نهایی سرقت گوشی شمارا صادر می نماید.
نکات مهم در این قبیل موارد:

در هنگام خرید گوشی، تبلت و یا لپ تاپ برای اطمینان از رجیستر 
بودن و ســرقتی نبودن دستگاه،شــماره IMEI گوشی و تبلت 
و یا شماره ســریال لپ تاپ را به صورت رایگان از سامانه همیاب 
۲4 استعالم بگیرید تا از رجیستر بودن و سرقتی نبودن دستگاه 

اطمینان حاصل کنید.
دارندگان رایانه های همراه باید شماره سریال، آدرس مک و مشخصات 
فنی لپ تاپ خود را درجایی امن یادداشت و نگهداری کنند چراکه 
برخی از مالباختگان شماره سریال، مک آدرس و مشخصات فنی 
لپ تاپ خود را ندارند و به این ترتیب از پیگیری لپ تاپ سرقتی 

خود منصرف می شوند.
شرکت های مایکروسافت و اپل برای سیستم عامل های خود 
ویژگی ای را اضافه کرده اند که در صورت گم شدن و یا به سرقت 
رفتن امکان ردیابی لپ تاپ را امکان پذیر می کند اما باید این 
ویژگی را قبل از به سرقت رفتن لپ تاپ فعال کرده باشید.در 
این خصوص نرم افزارهای متنوعی وجود دارد که با سرچی ساده 
  IMEI در گوگل به اهم آن ها دســت پیدا خواهید کرد مانند
خالصه آنکه نرم افزاری امنیتی ویژه لپ تاپ که به منظور ردیابی 
ایجادشده اند را از نمایندگی های مجاز فروش یا آدرس اینترنتی 

کمپانی مربوطه تهیه و نصب نمایید.
از فایل های موجود در کامپیوتر به منظور پیشگیری برای از دست 
دادن اطالعات IMEI  )نسخه پشتیبان( تهیه کنید.لپ تاپ خود 
را به هیچ عنوان در خودرو رها نکنید و از یک رمز قوی برای لپ تاپ 

استفاده کنید و نام و شماره تماس خود را نیز روی آن بچسبانید.

مشاور

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

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

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

09155206580

شهریارطاهری-وکیلدادگستریشهریارطاهری-وکیلدادگستری

سارق بنزین که در درگیری با صاحب 
خودرو نابینا شد، در دادگاه تقاضای قصاص 

عضو کرد.
اواسط سال ۹5 درگیری دو مرد در خیابان 
تجریش منجر به آسیب چشم یکی از آن ها 

شد که او را راهی بیمارستان کرد.
درحالی که چشم این فرد تخلیه شد از 
عامل ضرب وجرح شکایت کرده و در دادگاه 

تقاضای قصاص عضو کرد.

شاکی در دادگاه تقاضای قصاص 
عضو کرد

بعد از دستگیری متهم،رسیدگی به پرونده 
در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان 

تهران آغاز شد.
متهم در دفاع از خود گفت:»روز حادثه 
ماشینم را در حوالی میدان تجریش پارک 
کرده بودم.وقتی در حال برگشت به سمت 
ماشینم بودم دیدم که یک نفر در حال سرقت 

بنزین از خودرو من است. با او درگیر شدم و 
درگیری به خاطر ضربه ای که به چشمش 

زدم،بینایی اش را از دست داد.«
با درخواست شاکی،حکم قصاص عضو 
برای متهم صادر شد اما حکم صادرشده 

در دیوان عالی کشور تائید نشد.
به همین دلیل روز گذشته مجددا دادگاه 

رسیدگی به پرونده برگزار شد که به دلیل 
عدم وجود شرایط رسیدگی به پرونده، زمان 

رسیدگی تجدید شد و به زودی مجددا 
متهم پرونده پای میز محاکمه می رود.

دختر نوجوان در کمالشهر کرج، 
با ضربه های چاقو پدرش را کشت.

 ماموران پلیس کرج در جریان مرگ 
مشکوک مرد میانسالی با ضربه های 
چاقو در خانه اش در کمالشهر قرار 
گرفتند. تیم جنایی همراه بازپرس 
ویژه قتل کرج در محل حاضر شد. 
با بررسی پیکر این مرد مشخص 
شد مرد میانسال با ضربه های چاقو 

فوت کرده است. خانواده این مرد 
در تحقیقات مقدماتی مدعی شدند 
این مرد با چاقو خودزنی کرده است. 
بررسی نحوه ضربه های چاقو نشان 
داد مرگ او نمی توانست خودزنی 

باشد و به قتل رسیده است.
به گزارش رکنا، تحقیقات از خانواده 
این مرد آغاز شد که یکی از دختران 
او به قتل اعتراف کرد و گفت: پدرم 

مردی خشن بود و هر وقت عصبانی 
می شد ما را کتک می زد. امروز هم 

سر سفره عصبانی شد که من چاقو 
برداشتم و به او حمله کردم و چند 
ضربه به پدرم زدم که باعث مرگش 
شد. بعد هم با صحنه سازی سعی 
داشتم مرگش را خودکشی نشان 
دهم که راز قتل خیلی زود فاش شد.

متهم پس از بازجویی و اعتراف به این 
قتل به دادسرا منتقل شد تا بازپرس 
جنایی درباره او تصمیم گیری کند.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اعضای 
نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد موجب نجات و ادامه 

زندگی 5 بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اهدای اعضای 
نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد موجب نجات و ادامه 

زندگی 5 بیمار نیازمند به عضو شد.

ابراهیم خالفی اظهار کرد: یک هزار و 
هشتاد و پنجمین اهداکننده مرگ مغزی، 
آرین بهشتی 16 ساله که از بیمارستان 
امدادی شهید کامیاب به واحد فراهم 
آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند 
اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، 
پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی 
و رضایت خانواده، وی در بیمارستان 
منتصریه تحــت عمل جراحی اهدای 

عضو قرار گرفت.وی ادامه داد: کلیه های 
زنده یاد آرین بهشــتی در بیمارستان 
بوعلی سینا شــیراز به آقای 16 ساله 
ساکن داراب استان فارس که سال ها 
از نارسایی کلیه رنج می برد و با دیالیز 
تحت درمان بود، به صورت رایگان اهدا 
و پیوند شد.مسوول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد اضافه کرد: قلب مرحوم آرین 

بهشتی در بیمارستان امام رضا )ع( به 
پسر نوجوان 16 ساله ساکن چناران پیوند 
شد و به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.

خالقی افزود: قرنیه های زنده یاد آرین 
بهشتی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست 
مرحوم بهشتی نیز به بخش سوختگی 
بیمارستان امام رضا )ع( جهت پیوند 

ارسال شد.

 دزد گستاخ از دادگاه خواست
قصاص چشم مردی که دزد را کور کرد

اعضای نوجوان مرگ مغزی به 5 نفر زندگی دوباره بخشید

دختر کرجی پدرش را سر سفره کشت 

عقرب جان نیلسا کوچولو را گرفت
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 پیام مدیر عامل موسسه اعتباری ملل
 به شبکه بانکی 

دهم شهریور ماه مصادف با سالروز تصویب قانون عملیات بانکی 
بدون ربا و آغاز هفته بانکداری اسالمی را حضور رهبر عزیز انقالب 
و شما سروران و فعاالن جبهه اقتصادی صمیمانه تبریک عرض 
می نمایم. امروز که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  در 
چهارمین دهه از حیات با برکت خود بسر می برد کوشش ها و 
مجاهدت های بسیاری صورت گرفت تا عدالت به معنای واقعی 
بین اقشار و آحاد ملت بطور برابر توزیع شود و در این رهگذر 
تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از دستاوردها و گام 
های بزرگ این نظام در جهت استقرار قوانین اسالم در شیوه 

نوین بانکداری بود.
قانونی که عملیات بانکی بدون ربا به عنوان مترقی ترین و تأثیرگذار 
ترین  قوانین کشور پس از انقالب شکوهمند اسالمی در جهت 
اجرای عدالت اقتصادی و اعتالی نظام بانکی و تسهیل مسیر 
خدمت رسانی به مردم و جامعه از رهگذر شریعت اسالم بود. 

بر خود می بالیم که سهمی هرچند کوچک در دریای خدمت 
به هموطنان عزیزمان طی این چند دهه داشته ایم و خداوند 
سبحان را به پاس این نعمت شکرگزار هستیم و بر آن عهد دیرین 
که با خود و خدایمان بستیم، هم عهد و قسم خواهیم ماند که 
تا آخرین لحظه حضورمان در میدان جنگ نابرابر اقتصادی 
همه توانمان را به کار بندیم تا به معنای واقعی تالشمان موثر 
افتد و باری را از دوش نظام مقدس جمهوری اسالمی برداریم 
تا شاید سر سوزن به وظیفه مان عمل کرده باشیم، ان شااهلل. 

بار دیگر ضمن تبریک هفته بانکداری اسالمی، یاد و خاطر عالم 
فرزانه، استاد ارجمند و فرهیخته دانشمند؛ برادر گرامی جناب 
آقای سید عباس موسویان عضو فقید شورای فقهی بانک مرکزی 
که در کنار سایر همکاران خدوم شبکه بانکی که جان خود را در 
اثر ابتال به بیماری کوید-1۹ از دست داده اند گرامی می دارم و از 
درگاه خداوند متعال اعتال و توسعه ایران اسالمی، بالندگی روز 
افزون شبکه بانکی کشور و صحت، سالمت و بهروزی تمامی 

شما عزیزان را مسا    لت دارم.
َو اجَعل عواقَِب اُموَرنا َخیراً  

 سید امین جوادی
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

 حضور مدیران 
در بین مردم عوام فریبی نیست

 استاندار خراسان رضوی گفت: حضور در بین مردم توسط 
مسووالن اقدامی عوام فریبانه و پوپولیستی نیست و چنین 

ادعایی بی ربط است.
محمد صادق معتمدیان گفت: مصوبات پایانی هر سفر، تکلیف 
قانونی برعهده مدیران دستگاههای اجرایی است که موظف 

به اجرای آن هستند.
معتمدیان افزود: سفرهای شهرستانی به مدت بیش از یک 
سال است که در خراسان رضوی در حال انجام است و مدل 
آزمون و خطاســت تا در مدیران انگیزه الزم برای خدمت به 

مردم فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر تالش مدیران برای اعتبارسازی 
افزود: هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی نباید منتظر اعتبار 
باشند که از سوی وزارتخانه یا سازمانی اختصاص یابد بلکه هر 

مدیر خود باید پیگیر اعتبارسازی برای اجرای پروژه ها باشد.
معتمدیان گفت: 85 درصد از منابع کشور در داخل وزارتخانه ها 
و سازمانها قرار دارد و این که مدیران بگویند اعتبار برای اجرای 
پروژه ها تخصیص دهید، پیمانکاری است نه مدیریت و این 
درحالی است که هزاران راهکار برای جذب منابع مالی و اجرای 

پروژه ها وجود دارد.

بانک 

خبر

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: 
باوجود مشکالت فراوان در بخش تبادالت 
تجاری در مرز ترکمنستان، بررسی آمار 
پنج ماهه امسال نشان می دهد صادرات ایران 
از طریق ناوگان جاده ای به آسیای مرکزی به 
میزان قبل از اعمال محدودیت های کرونا 

رسیده است.
جواد هدایتی شامگاه یکشنبه پس از بازدید از 
پایانه های مرزی سرخس، لطف آباد و باجیگران 
خراسان رضوی با ترکمنستان در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر صادرات و 
ترانزیت کاال به واسطه محدودیت های مرزی 
کشور ترکمنستان، به روش تحویل تریلر در 
مرز این کشور صورت می گیرد ولی خوشبختانه 
عالوه بر رونق تردد ناوگان صادراتی طی 
امسال، ترانزیت کاال از بندرها جنوبی کشور 
به آسیای مرکزی نیز در مقایسه با سال ۹8، 

30 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: به خاطر اهمیت تردد تجاری 
بین ایران و آسیای مرکزی، حل مشکالت 
تردد ناوگان حامل کاالی صادراتی و ترانزیتی 
به آسیای مرکزی در مرز ترکمنستان در حال 

پیگیری و رایزنی است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور 
گفت: در این راستا نشستی ویدیو کنفرانسی 
با مسووالن حمل ونقل کشور ترکمنستان 
در هفته جاری برگزار خواهد شد تا نسبت 
به پیگیری رفع محدودیت های تردد ناوگان 
جاده ای به ترکمنستان و سایر کشورهای 
آسیای مرکزی و حل مشکالت رانندگان و 
شرکت های حمل ونقل بین المللی اقدام شود.

هدایتی افزود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای رایزنی های 
الزم برای حمل بیشتر کاال به آسیای مرکزی 
از سایر مسیرهای جایگزین ازجمله مسیر 

افغانستان در قالب کریدور کتای را پیگیری 
می کنند.

بر اساس اعالم دست اندرکاران ترانزیت جاده ای 
در خراسان رضوی، در صورت تامین امنیت در 
شمال افغانستان، توسعه راهگذر حمل ونقل 
بین المللی کتای )KTAI( بین کشورهای 
ایران، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان 

دور از انتظار نخواهد بود.
خراســان رضوی عالوه بر گذرگاه مرزی 
دوغارون با افغانستان، دارای سه گذرگاه 
مرزی سرخس، لطف آباد و باجیگران با کشور 

ترکمنستان است.
با آغاز بحران شیوع ویروس جهانگیر کرونا از 
اسفند ماه ۹8،  بیشتر گذرگاه های زمینی مرزی 
در ایران ازجمله گذرگاه های مرزی خراسان 
رضوی با ترکمنستان بسته شد که به پس از 
چند ماه در سال 13۹۹ به ترتیب مرزهای 
سرخس، لطف آباد و باجگیران بازگشایی شدند 
اما به واسطه محدودیت های اعمال شده از 
سوی ترکمنستان حمل کاال در این مرز به 

شکل ترانشیپمنت انجام می شود.
ترانشیپ یا ترانشیپمنت عبارت است از انتقال 
کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر. 
این نوع نقل وانتقال بیشتر در حمل ونقل 
ترکیبی رایج است که در آن از وسایل نقلیه 
مختلف ازجمله کشتی، هواپیما، قطار، کامیون، 
تریلر و سایر وسایل برای ارسال کاال به مقصد 

استفاده می شود. جریان انتقال غالبا با تخلیه 
و بارگیری مجدد همراه بوده و به ۲ شکل 
انتقال مستقیم و انتقال غیرمستقیم صورت 

می گیرد.

صادرات کاال به افغانستان 
مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت: از ابتدای 
امسال تا پایان مردادماه، 61۹ هزار و 1۹۹ تن 
انواع کاال با ۲۲ هزار و 364 دستگاه کامیون 
ترانزیتی از پایانه مرزی دوغارون شهرستان 
تایباد در استان خراسان رضوی به افغانستان 
صادرشده که نسبت به مدت زمان مشابه 
سال قبل، ۲60 درصد افزایش داشته است.

سید احمد نظام روز دوشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا افزود: پارسال طی این بازه 
زمانی ۲3۷ هزار و ۷۲۹تن انواع کاال با ۹ هزار 
و 616 دستگاه کامیون از این پایانه به کشور 

افغانستان صادرشده بود.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت افزون 
بر ۲43 هزار و ۹۹ تن انواع کاال با 11 هزار 
و 81 دستگاه کامیون به کشور افغانستان 

ترانزیت شد.
مدیر پایانه مرزی دوغارون به حوزه واردات 
انواع کاال از سمت افغانستان به پایانه مرزی 
دوغارون اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی 
پنج ماهه نخست امسال، ۲ هزار و 1۷4 تن 
انواع کاال با 88 دستگاه کامیون ترانزیت از 

سمت افغانستان وارد پایانه مرزی دوغارون 
شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال 
قبل به لحاظ وزنی ۷0 درصد و در مقوله 
تردد ناوگان حمل نقل 6۹ درصد افزایش 
داشته است.نظام انواع مصالح ساختمانی، 
میلگرد، بنزین و گاز مایع را از مهم ترین اقالم 
صادراتی به افغانستان اعالم کرد و افزود: پایانه 
مرزی دوغارون دروازه طالیی برای تجارت و 
ترانزیت کاال و یکی از پرترددترین معبرهای 
زمینی کشور در بخش کاال و مسافر است.

وی به جایگاه پایانه مرزی دوغارون ازنظر 
ترانزیت و صادرات انواع کاال اشاره کرد و ادامه 
داد: این پایانه رتبه پنجم ترانزیت خروجی و 
رتبه سوم صادرات رابین پایانه های خروجی 
کشور دارد و ۹ درصد از سهم صادرات کشور 

را از آن خودکرده است.
مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت: در بخش 
مسافری و قبل از شیوع بیماری کووید 1۹ 
، روزانه بیش از سه هزار و 500 نفر شامل 
راننده، مسافر و کارکنان بخش های مختلف 
اداری و خدماتی در این پایانه تردد داشته و 
ساالنه بیش از یک میلیون مسافر از طریق 
معبر رسمی دوغارون وارد ۲ کشور ایران و 

افغانستان می شدند.
نظام افزود: هرات یکی از مهم ترین بازارهای 
کشور افغانستان است که با نقطه صفر مرزی و 
پایانه مرزی دوغارون 1۲0 کیلومتر فاصله دارد.

پایانه مرزی و گمرک دوغارون در 18 کیلومتری 
شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در 
زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کاال 
از طریق بندرعباس است. کاالهای بازرگانان 
افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر 
ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای 
حوزه خلیج فارس به گمرک های بندرعباس 
و بندر لنگه منتقل و ازآنجا به گذرگاه رسمی 

دوغارون ترانزیت می شود.

صادرات ایران دوباره اوج گرفت

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

محمدحسین روشنک عضو سرشناس 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در 
گفتگوی رسانه ای بابیان اینکه » باید در 
برابر تحریم ها عاقالنه مقاومت کنیم » افزود: 
همان گونه که گفتم ضعف نبود وحدت 
رویه در فرماندهی اقتصاد کشور حداقل 
در سه دهه گذشته باعث مشکالت فراوانی 
در به اجماع رساندن  و همسوسازی نگاه ها 
جهت  اخذ تصمیمات مناسب اقتصادی 

شده است.
 رییس کمیسیون تجارت خارجی اتاق 
بازرگانی خراسان رضوی که کوله باری از 
سال ها تجربه در حوزه اقتصادی و پشتیبانی 
از جنگ در سال های دفاع مقدس را در 
کارنامه خود دارد ادامه داد:  ما وحدت رویه 
در دولت های بعد از مرحوم  آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی و تا حدودی دولت اول خاتمی در 
سیاست های اقتصادی و فرمانداری اقتصادی 
نداشتیم. اینکه عده ای در دولت مقابل دیگران 

در تصمیم گیری بایستند باعث بروز بسیاری 
از مشکالت می شود. ما در دفاع از کشور 
موفق هستیم ، به فرماندهی سرباز شهید 
وطن در منطقه توفیق بسیار داشته ایم ، 
در سیاست خارجی توانسته ایم با امریکا 
قدرتمندانه مقابله کنیم، در صنایع دفاعی 
توانسته ایم به تکنولوژی برسیم ، در صنعت 
هسته ای به نقطه مثبت رسیدیم چراکه این 

حوزه ها وحدت فرماندهی داشته است . 
اما در اقتصاد و سیاست داخلی به توفیق 
نرسیدیم ، چراکه فرمانده نبود تا حرف 
آخر ر ا بزند ، بخش خصوصی را در عمل 
به بازی نگرفته این فقط در شعار گفته ایم 
کارآفرینان افسران اقتصادی هستند اما 
در عمل احترام و جایگاه یک سرباز سفر 
را برای ســرمایه گذاران و کارآفرینان  و 

تشکل های آن ها قائل نبوده و نیستیم ، ما 
باید کارگروه یا کمیته ای فراجناحی و فرا 
قوه ای با مشارکت جدی بخش خصوصی 
داشته باشیم که اگر تصمیمی اقتصادی 
گرفته شد کسی حق مقابله نداشته باشد در 
حال حاضر چون وحدت فرماندهی نداریم 
هرکسی و هر وزارتخانه ، نهاد و سازمانی 
برای خود جزیره ای جهت تصمیم گیری 

اقتصادی ایجاد کرده است.
دبیر جبهه مردمی مشهد برای همه گفت: 
دولت سیزدهم برخالف تصور عامه یکدست 
به نظر نمی رسد ضمن اینکه یکدستی در تفکر 
اصال خوب نیست چون پیشرفت و توسعه 
در یکدستی ساکت حاصل نمی شود ، بلکه 
فرماندهی واحد الزم ، خوب و واجب است. 
باید در دولت و جامعه اندیشه های متفاوت 
وجود داشته باشد ، اما باید فرماندهی واحد 
شکل بگیرد و همه ذیل آن برای آبادانی 
کشورمان خود را موظف و ساعی بدانند.

بازخوانی سخنان راهبردی رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی 

  فرماندهی واحد نیاز جدی اقتصاد 




