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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 18  شهریور 1400     شماره 887

دولت جدید کار خود را آغاز کرده است. آقای رییسی در 
جریان رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی در مجلس جمله ای 
را گفت که بسیار مهم است: »من چه در دوره انتخابات و 
چه در جلسات بعد از انتخابات عرض کردم بنای من عمل 
به وعده ها است و آن هم با یک ادعا نمی شود اثبات کرد 
جز اینکه مردم ببینند که دولت و وزرا و مسووالن مربوطه 
به وعده های شان عمل کردند... عمل به وعده ها می تواند 
اعتماد را بازسازی کند و برگرداند و بنای بنده به عنوان یک 

خدمتگزار و دولت این است که به وعده ها عمل کنم.«
به گزارش ایسنا، عباس عبدی در ادامه یادداشت خود نوشت: 
فراموش نکنیم که وعده های داده شده نیز زیاد است. فارغ از 
اینکه دولت با وزرای موجود قادر به تحقق این وعده ها باشد 
یا خیر باید گفت که اصوال امکانات موجود برای تحقق آن ها 
فراهم نیست مگر اینکه پیش از هر اقدامی، مساله تحریم ها 
حل شود زیرا تحقق این وعده ها از یک سو نیازمند منابع 
مالی است و از سوی دیگر نیازمند روابط متعارف اقتصادی با 
جهان است. به تعبیر اصولی رفع تحریم مقدمه الزم است و 
مقدمه امر واجب )در اینجا تحقق وعده ها( نیز واجب است. 
به عالوه ایجاد امید نزد مردم بدون این تحول ممکن نیست.

با این مالحظه باید دید که آقای رییسی چه سیاستی را 
نسبت به مساله برجام در پیش خواهد گرفت. با توجه به 
قراین و شــواهد و حتی اظهارات آشکار ایشان می توان 
نتیجه گرفت که شخصا موافق و عالقه مند به حل مساله 
است. اظهارات اولیه وزیر خارجه پیشنهادی نیز ُموید این 
برداشت است؛ هرچند در ســخنان اخیر گفته که برای 
شروع مذاکرات چندین ماه وقت الزم است. بنابراین انتظار 
 می رود که سیاست حل مشکل برجام در دستور کار دولت 
قرار گیرد و همین راه را انتخاب کند ولی در اجرای این 

هدف چند مانع جدی وجود دارد؛ اول اینکه متولیان جدید 
این پرونده، از منتقدین سیاست های برجامی هستند، لذا 
نمی توانند سیاست های قبلی را ادامه دهند. باید ریل گذاری 
مذاکرات و توافقات را تغییر دهند و اگر چنین نکنند با 
پرسش های مهمی مواجه خواهند شد که چرا درگذشته 
مخالفت کردید؟ تغییر ریل گذاری هم چند نتیجه دارد؛ 
اول اینکه معلوم نیست آمریکایی ها بپذیرند، دوم اینکه 
مذاکرات را فرسایشی می کند و سوم اینکه ممکن است در 
پایان هم به نتیجه نرسند. مانع دوم که مهم تر است، وجود 
جناحی از حامیان آقای رییسی است که به کلی مخالف 
برجام هستند و دوست دارند کل این برنامه ملغی شود و 
باالخره مانع سوم نیز برخی نیروهای مخالف اصولگرایی 
هستند که هرگونه توافقی را به چماقی برای کوبیدن بر سر 
اصولگرایان و دولت تبدیل خواهند کرد. خواهند گفت شما 

مخالف بودید، چطور حاال خودتان به توافق رسیده اید؟
آقای رییسی باید میان دو راهی به سرانجام رساندن برجام 
یا بی خیال آن شدن، دست به انتخاب بزند. راه اول راهی 
است که رضایت مردم را به طور نسبی تامین خواهد کرد. 
درحالی که تن دادن به هر یک از خواسته های سه گروه 
از مخالفان فوق الذکر، فقط رضایت برخی از خواص و نه 
حتی همه آنان را به دنبال خواهد داشت. این مساله راه 
میان بُر هم ندارد. اگر فرصت را از دست بدهید، دالر دیر 
یا زود به ۴۰ هزار تومان خواهد رسید و چنان در گرداب 
 تورم و مسایل ناشــی از آن غرق خواهید شد که فرصت 
فکر کردن به سایر امور را پیدا نخواهید کرد. در مقابل تن 
دادن به راه دوم ممکن است در کوتاه مدت برخی از فشارها 
و غر زدن ها را کم کند ولی هنگامی که با بحران های بیکاری، 
کسر بودجه، تورم، فقدان سرمایه گذاری و ... مواجه شوید، 
همه این افراد به عالوه مردم، از دور شما پراکنده شده و به 
معترضین می پیوندند. درحالی که انتخاب راه حل اول نتیجه 
معکوسی دارد. در ابتدا قدری غر می شنوید ولی به سرعت 
نظر همگان تغییر خواهد کرد. مردم در پ ی لمس کردن 
تغییرات هرچند کوچک هستند. تورم ۱۰ درصد کم شود، 
کرونا ۲۰ درصد کمتر به مرگ ومیر منجر شود، یک ساعت 
کمتر دنبال دارو بدوند، نگران دریافت حقوق ماهانه یا ثبات 
شغلی خود نباشند، ترس از گرانی اجاره مسکن نداشته 
باشند و ... تردید نکنید که راه حل اول هم به نفع کشور 

است و هم به نفع دولت شما.

رییسی  و فضای مه آلود  برجام
سرمقاله

مهاجرت برای زندگی عادی!

عضو شورای  عالی سازمان نظام پرستاری  می گوید: »تقاضای مهاجرت 
پرستاران ایرانی شش برابر شده است« یوسف رحیمی در این باره بیشتر 
توضیح می دهد:» وقتی یک پرستار را پس از ۵ سال گذراندن طرح به 
عنوان نیروی ۸۹ روزه استخدام می کنیم و ساعتی ۱۵ هزار تومان به او 
می دهیم و آنقدر به صورت موقت نگهش می داریم که از سن استخدامش 
می گذرد، اگر پیشنهاد بهتری از یک کشور دیگر دریافت کند که تمام 
امکانات را در اختیار او قرار بدهند، حتما می پذیرد و می رود. قبال ساالنه 
۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر گواهی مهاجرت از نظام پرستاری می گرفتند اما اکنون 
شاید بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال اقدام به مهاجرت می کنند.«این مسوول 
به صورت شفاف مساله پرستاران و امثال آنها را بیان کرده است. بخشی 
از مردم تصمیم می گیرند از کشور مهاجرت کنند تا به زندگی بهتر 

برسند. زندگی بهتر چیست؟ رسیدن به یک زندگی عادی!
خیلی از آن هایی که عزم رفتن می کنند، ایران را دوســت دارند اما 
مجبور هستند برای رسیدن به آرامش بیشتر زندگی در سرزمین 
دیگر را تجربه کنند. هیچ کس زندگی در غربت و جدایی از خانواده را 

دوست ندارد اما گاهی ...
فکر به آینده به ویژه آینده ای که نمی شود برای آن برنامه ریزی کرد، 
جان کاه است. وضعیت به گونه ای شده است که حتی برنامه ریزی 
برای فردا و پس فردا هم سخت شده است چه برسد به اینکه مثال بگویی 
خوب سال بعد خانه می خریم بعد ازدواج می کنم بعد ماشین و .... اینگونه 

برنامه ریزی تبدیل به آرزوهای محال شده است!
امید است که مدیران برای این مهم چاره اندیشی کنند تا مهاجرت 

گزینه پایانی برخی از ایرانیان باشد.
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درگذشت

 آقای حسین فالحتی 
و خانم المیرا منشادی

 دو همکار پر تالش را به خانواده های محترم و جامعه خبری تسلیت می گوییم 

و برای آنان  غفران الهی آرزومندیم .

مدیرمسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست

همکار گرامی

سرکار خانم انسیه سروش
درگذشت خواهر گرامیتان ما را متاثر کرد ، تسلیت ما را پذیرا باشید.

مدیرمسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست

گواهینامه پایان تحصیالت اینجانب سیمین سپهری پیام،فرزند 
محمد حسن،به شماره شناسنامه 0921025211،ساکن مشهد، 
فارغ التحصیل رشته برق مخابرات در مقطع کارشناسی به شماره 
دانشنامه 97356،از دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، مفقود گردیده،
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد مشهد 
ساختمان فنی مهندسی واقع در قاسم آباد خیابان استاد یوسفی 

تحویل دهد.

خبر

شهردارمشهد در نخستین نشست: 
 جوانان شایسته شهرداری

 آماده شوند 

شهردارمشهد با تاکید بر اینکه تصمیمات و فعالیت ها 
در شهرداری عالمانه و جهادی خواهد بود، گفت: جوانان 
شهرداری آماده شوند و کمر همت را برای خدمت عالمانه 

و جهادی محکمتر ببندند.
سید عبداهلل ارجائی که اولین روز کاری خود را به نشستی 
با شورای معاونان، شهرداران مناطق و رییس و جمعی از 
اعضای شورای اسالمی شهر مشهد مقدس اختصاص داد، 
افزود: شورای ششم ثابت کرد که به ظرفیت های برخاسته 
از مشهد الرضا)ع( و خادمان مردم که در شهرداری این 

شهر سابقه فعالیت دارند توجه و اعتماد دارد.
 وی اضافــه کــرد: از عنایت ولــی نعمتمان حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( سپاسگزارم و از اعتماد اعضای 
محترم شورای ششم به بدنه شهرداری و همچنین تمامی 
همکاران سابقم در بدنه مدیریت شهری و سطح استان 
تشکر می کنم.شهردارمشهد با بیان اینکه امیدواریم دوران 
شورای ششم در عرصه مدیریت شهری، دوره مدیریت 
عالمانه و جهادی باشد، اظهارکرد: برهمین اساس تاکید 
داریم تمام کارها و تصمیمات در شهرداری مشهد برمبنای 
کار کارشناسی و دقیق علمی باشد و تکریم ساحت مقدس 

علم و کار فنی سرلوحه فعالیت ها قرار خواهد گرفت.
ارجائی با تاکید براینکه ما خادم حضرت رضا)ع(، خادم 
زائرینشان و خادم مجاورینشان هستیم، خاطرنشان کرد: 
بدنه فهیم، بصیر، متخصص و انقالبی شهرداری مشهد به 
این نکته توجه داشته باشند که رویکرد دوره ششم رویکرد 
نگاه به درون خواهد بود، لذا جوانان شایسته شهرداری و 
همکاران عزیزم در معاونت ها، مناطق و سازمان ها کمر 
همت را برای خدمت عالمانه و جهادی محکمتر ببندند.

وی ادامه داد: برادرعزیزم جناب دکتر کالئی، شهردار 
سابق زحمات زیادی را برای توسعه شهر کشیدند و این 
تالش ها با قدرت و شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

شهردارمشهد افزود: با حضور آقای دکتر کالیی بررسی و 
آسیب شناسی نسبتا کاملی در خصوص فعالیت ها انجام 
شده، لذا در این دوره برای رفع کمبودها تالش و نقاط 

قوت گذشته با قدرت تقویت خواهد شد.
ارجائی با تقدیر از تالش های رضا خواجه نائینی، سرپرست 
شهرداری و معاونت مالی و پشتیبانی گفت: بخش عمده ای 
از زحمات شهرداری در دوره قبل بر دوش ایشان بود که 

در دوران سرپرستی به اوج خود رسید.

حمایت کامل شورای شهر از شهردار
رییس شورای اسالمی شهرمشهد مقدس گفت: شورا از 
شهردار به صورت کامل و در چهارچوب قانون حمایت 
خواهد کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد، حسن موحدیان در اولین روزکاری سید عبداهلل 
ارجائی که با نشست شــورای معاونان و شهرداران 
مناطق آغازشد، با تقدیر از تالشهای شهردارقبلی 
مشهد، افزود: یکی از موضوعاتی که برای شورای شهر 
در انتخاب شهردار اهمیت داشت، شناخت از شهر و 
بدنه شهرداری بود که خوشبختانه مهندس ارجائی، 
شهرداری و شهر را خوب می شناسد و این یک نقطه 

قوت برای شهر است.
وی با بیان اینکه شورای شهر بر ارایه برنامه از سوی شهردار 
تاکید داشت، اظهارکرد: برنامه ای که مهندس ارجائی 
ارایه کرد نشان داد که این برنامه با فکر و پشتوانه علمی 

تدوین شده است.

رییس جمهور با اختصاص سهام به 
جاماندگان سهام عدالت موافقت کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: رییس جمهور با اختصاص سهام 
برای جاماندگان سهام عدالت تا پایان 
سال و ارجاع موضوع به سازمان برنامه 

و بودجه موافقت کرده است.
به گزارش صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به تعیین تکلیف 
سهام عدالت در مجلس بیان داشت: 
اخیرا پیشنهادی را از طریق کمیسیون 
اقتصادی مجلس درباره تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت به ویژه اینکه 
این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، بهزیستی، بازنشستگان 
و ایثارگران هستند به رییس جمهور 
ارایه دادیم، خوشبختانه رییس جمهور 
هم موافقت کلی خود را با این مساله 

اعالم کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
افزود: البته رییس جمهور این موضوع را 
به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند 

تا در آنجا بتواند به شکلی تامین منابع 
مالی آن انجام شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: فکر می کنیم 
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت 
یکی از اقدامات کوتاه مدت ما در نیمه دوم 
امسال خواهد بود که می تواند بهبودی 
در زندگی جمعیت قابل توجه ای از 

مردم ایجاد کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان 
اینکه موضوع جاماندگان سهام عدالت 
سال گذشته در کمیسیون اقتصادی 
تصویب شد، بیان داشت: این مساله 
در ادامه به صحن علنی آمد، اما دولت 
دوازدهم با آن مخالفت کرد، آن هم 
به دلیل اینکه بار مالی داشت و امکان 
تصویب در صحن و ارجاع آن به شورای 
نگهبان فراهم نبود، لذا ما به دلیل اجتناب 
از این موضوع و اینکه ما مخالفت های 
دولت را نداشته باشیم، رایزنی ها را با 
رییس جمهور شروع کردیم و نامه ای را 
خدمت رییس جمهور ارسال کردیم که 
خوشبختانه وی با کلیت بحث موافقت 
کرد و این مساله را به سازمان برنامه و 

بودجه ارجاع داد و فکر می کنم سازمان 
برنامه و بودجه هم بر اساس همان 
 روند کارشناسی که در سال گذشته 
انجام دادیم، با کلیاتش موافقت کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
بیان داشت: پیش بینی ما این است که 
یکی از اقدامات مهم مجلس و دولت در 
نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به عبارتی تعیین 
تکلیف جاماندگان سهام عدالتی است 
که چند میلیون از جمعیت کشور را 

پوشش می دهند.
نماینده مجلس با بیان اینکه ۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینــی )ره( قرار دارند، 
اظهار داشت: همچنین یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان 
بهزیستی قرار دارند و تعداد خیلی 
زیادی هم مجموعه های ایثارگری 
و بازنشستگان و کارگران هستند که 
امیدواریم این خبــر خوب در نیمه 
دوم سال ۱۴۰۰ با همکاری دولت 
و مساعدت هایی که رییس جمهور 

داشت، عملیاتی شود.

خبر خوش برای  جاماندگان سهام عدالت 
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به گفته مسوول بیماری های واگیر معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این 
روزها در اوج وضعیت قرمز کرونا، اهالی برخی 
از شهرستان های استان استقبال چندانی از 
واکسیناسیون نکرده و دچار نوعی »واکسن 
هراسی« شده اند که دالیل آن در آستانه موج 

ششم کرونا، تامل برانگیز است.
به گزارش ایرنا، این روزها در حالی روزهای 
قرمز رو به سیاه موج پنجم کرونا را پشت سر 
می گذاریم که از یکسو به رغم برنامه ریزی های 
دانشگاه علوم پزشکی، چند روزی مراکز 
واکسیناسیون شهر اصفهان به دلیل تمام 
شدن واکسن تعطیل شدند و از سوی دیگر 
مردم مجدانه پیگیر باز شدن مجدد مراکز 
واکسیناسیون و تزریق واکسن دز دوم خود 
بودند تا اینکه شنبه ۱۳ شهریور درب مراکز 
واکسیناسیون به روی شهروندان گشوده شد.

این در حالی اســت که بر اساس آخرین 
گزارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تا 
شنبه گذشته سه هزار و ۴۷۳ بیمار دارای 
عالئم کرونا در بیمارستان های زیرپوشش 
این دانشگاه بستری بودند که ۴۴۵ نفرشان 
در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار 
داشتند و شمار بستری های جدید بیماران 
کرونایی در شبانه روز گذشته ۴۴۷ نفر و میزان 
فوتی های قطعی ۳۸ نفر گزارش شده است.

همچنین در کلیه شهرستان های تحت پوشش 
این دانشگاه به اضافه شهرستان های کاشان 
و آران و بیدگل، عملیات واکسیناسیون در 
حال اجراست و از این حیث می توان گفت 
جایگاه استان اصفهان در کشور خوب است و 
طبق پیش بینی ها تا اوایل آبان جاری حداقل 
۶۰ درصد از جمعیت پنج میلیون نفری این 

استان واکسینه خواهند شد.
 اما باوجود آمار مرگ ومیر باالی روزانه و تخصیص 
واکسن به همه شهرستان های تابعه استان، 
در برخی از شهرستان ها استقبال چندانی از 
واکسیناسیون همگانی نمی شود؛ چنانکه 
واکسن تخصیص یافته به آن ها بی مشتری 
مانده و به سایر مراکز شهرستان ها ارسال 

شده است.
برخوار، خمینی شهر و نجف آباد در زمره سه 
شهرستان استان هستند که به رغم نزدیک 
بودن به شهر اصفهان و داشتن جمعیت 
قابل توجه، ساکنانش از واکسیناسیون 

استقبال چندانی نکرده اند.

رییس شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر 
با اشاره به اینکه جمع کل واکسیناسیون 
انجام شده در این شهرستان به ۴۳ هزار و 
۸۸۹ نفر رسیده است، گفت: شیوع کرونا 
در استان ازجمله خمینی شهر این روزها 
به اوج خود رسیده است و این امکان وجود 
دارد که تا پایان هفته وضعیت بدتری را نیز 

شاهد باشیم.
 مجتبی گلزاری، ظرفیت بیمارستان های 
خمینی شــهر را تکمیل خواند و گفت: 
انتظار داریم مردم طبق پیامک ارسالی 

برای واکسیناسیون مراجعه کنند.
علی غیور رییس شبکه بهداشت نجف آباد نیز 
بابیان اینکه ۱۵ مرکز در این شهرستان کار 
واکسیناسیون را انجام می دهند؛ گفت: این 
مراکز با ۶ هزار مترمربع فضا قابلیت استقرار 
بیش از ۵۰ تیم واکسیناتور برای خواهران و 

برادران را دارند.
در برخوار هم به گفته حسن کمالی مدیر 
شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 
بیش از ۷۰ پرسنل بهداشت و درمان در ۶ 
پایگاه و مرکز سالمت و بهداشتی واکسن 
کرونا را تزریق می کنند که این امر نشان 
دهنده بستر آماده برای عملیات زیرساختی 

واکسیناسیون است.

نقش معتمدان محلی و شخصیت های 
سیاسی در تبلیغ واکسن 

مسوول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اهالی برخی 
از شهرستان ها به خاطر عدم استقبال از 

واکسیناسیون گالیه مند است.
دکتر رضا فدایی دراین باره گفت: ما در برخی 
از جاهایی که با مشکل واکسینه کردن مردم 
مواجهیم ، کوشیدیم از معتمدان محلی و 

شخصیت های سیاسی و مذهبی کمک بگیریم.
وی اضافه کرد: ما از این افراد خواســتیم 
تا از طریق شبکه های اجتماعی، ضرورت 
واکسیناسیون را تبلیغ کنند و ما هم در 
آنجا به سواالت، سوتفاهمات و نگرانی ها 

پاسخ دهیم.
 فدایی تصریح کرد: البته با تاسف، این اقدام 
تاکنون اثری نداشته اما تاکنون درمجموع 
پوشش واکسیناسیون در استان خوب بوده 
و طبق میانگین کشوری پیش رفته است.

 مسوول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مهمترین 
دلیل واکسن نزدن برخی از شهروندان را 
وجود برخی موضع گیری ها و  نگرانی های 
ناشی از عوارض واکسن، عدم ایمنی واکسن 
و اثربخشی آن و اعتقاد ندانستن به این کار 
دانست و گفت: آنچه از ما برمی آید سازمان دهی  
حرکت های تبلیغی توسط معتمدان بوده 
است و حتی خود این افراد را هم واکسینه 
کرده ایم تا جو عمومی نسبت به ضرورت 

انجام واکسن عوض شود.
وی گفت: بااین حال اگر کسی پیشنهاد دیگری 
دارد؛ ارایه دهد تا مقاومت محلی در برخی 
نقاط شکسته شود هرچند به طورکلی پوشش 
واکسیناسیون خوبی در استان وجود دارد.

علی مانیان، مرد ۷۵ ساله خمینی شهری که 
تاکنون واکسن نزده است، گفت: شنیده ام 
واکسن زدن یا نزدن فرقی به حال افراد ندارد 

پس چرا باید واکسن بزنم.

 مسایل اعتقادی، بی اعتمادی و عدم 
اثربخشی 3 عامل امتناع از واکسن زدن

ســید مهدی ابطحی یکی از شهروندان 
خمینی شهری و کارمند یکی از ادارات 
درباره استقبال نکردن همشهریانش از 

واکسیناسیون گفت: آمار فوتی هایی که 
در خمینی شهر به دلیل کرونا در باغ فردوس 
این شهرستان دفن می شوند با آنچه در آمار 
علوم پزشکی اعالم می شود، متفاوت و بلکه 
کمتر است درحالی که مردم از مسووالن 

انتظار صراحت و صداقت دارند.
وی افزود: برخی از عدم استقبال ها به دلیل 
مسایل اعتقادی است زیرا برخی شهروندان 
معتقدند وقتی متوسل به امام حسین)ع( 

شوند، دیگر آلوده نخواهند شد.
این شهروند خمینی شهری درعین حال 
مهمترین عامل عدم استقبال از واکسن 
در این شهر را ترس خانواده هایی دانست 
که واکسن دز نخست و حتی دز دوم را هم 
دریافت کرده اما بازهم مبتال شــده اند و 
درواقع اعتمادشان را به اثربخشی واکسن 

ازدست داده اند.
وی تاکید کرد: مسایل اعتقادی را هنوز کسی 
نتوانسته است تایید یا رد کند اما بی اعتمادی 
مردم بخصوص افراد مسن موجب نوعی 

ضدتبلیغ علیه واکسن شده است.
ابطحی، راهکار رفع این مساله را صراحت 
کالم مسووالن عنوان کرد و افزود: این عدم 
شفافیت و پاسخگو نبودن مسووالن را مردم 
نمی پسندند، زیرا  تاکنون کار علمی خاصی 
روی این موضوع انجام نشده که چرا افرادی 
که دز دوم واکسن را دریافت کرده اند، بازهم 

کرونا می گیرند و فوت می کنند.
وی گفت: از نظر مردم، کسی که واکسن 
دریافت کرده است دیگر طبق نظرات 
پیشــگیرانه از ابتال نباید کرونا بگیرد و 
فوت کند درحالی که ما در خمینی شهر 
موارد متعددی داشته ایم که یک فرد 
واکسن تزریق کرده و در خانه هم بوده 

اما بازهم مبتال شده و فوت کرده است.
این شهروند خمینی شهری بیان داشت: 
دانشگاه علوم پزشکی باید دالیل بی اعتماد 
مردم را به صورت پژوهشی بررسی کنند که چه 
عواملی منجر به عدم استقبال مردم می شود، 
زیرا اطالع رسانی راجع به اثربخشی واکسن 

از خود واکسن مهم تر است.
وی ادعا کرد: برای اینکه کم کاری و ضعف 
مسووالن شبکه بهداشت مشخص نشود 
به طور شفاف اطالع رسانی نمی شود و 
فقط روزانه یکسری آمار تکراری به مردم 

اعالم می شود.

انتخاب با مردم است

واکسیناسیون یا موج ششم کرونا؟
 از آتش هم می توان 
»پخته« بیرون آمد!

قوی بودن را همه دوست داریم حتی کودکانمان هم می کوشند 
قوی ترین باشند. این همه باشگاه های ورزشی برای این شکل 
می گیرد که افراد طالب قوی شدن را به آرزوهایشان برساند. 
در این راه برخی ها به دوپینگ هم اقبال نشــان می دهند تا 
زودتر و بیشتر، به مطلوب خود برســند اما باید دانست که 
قوی فقط کســی نیســت که برو بازویی توانمند دارد. این 
پایین ترین درجه قوی بودن است. شاید این تعریف دقیق تر 
باشد که بگوییم: قوی کسی است که, نه منتظر می ماند کسی 
خوشبختش کند،  و نه اجازه می دهد کسی بدبختش کند. 
یعنی نه بار خود را به امید دیگران بر زمین می گذارد و نه این 
اجازه را می دهد تا دیگران بار خود را به رندی و دغل بر دوش 
او بگذارند. معنای دقیق تر فرد قوی را می توان چنین نوشت 
که او خودش را مدیریت می کند و نمی گذارد دیگران و حتی 
حوادث و هیجانات او را به سمت وسوی دیگر بکشانند او شرایط 
و هیجانات و حتی حوادث را هم مدیریت می کند. این افراد 
نه جانشان را نخجیرگاِه دوستان ناباب می کنند و نه اصال از 
خانه  و دل و حتی ذهن خود دری به روی نااهالن می گشایند. 
قوی هستند و قوت و قدرت را به اقتدار هم تبدیل می کنند. 
اینانند که می توانند دیگران را هم با مدیریت صالح به مقصد 
صالح برسانند. دیگر شاخصه افراد قوی شجاعت تمام ساحتی 
آنان است چه درنبرد با دشمنان رودررو و چه در برابر خود و 
هوا  نفس خویش همان طور که در حدیث نبوی می خوانیم: 
أشَجُع الّناِس َمن َغلََب َهواُه .شجاع ترین مردم کسی است که 
بر هوا و هوس خود چیره شود. انسان قوی هم می رود و خود 
را با تهذیب و خودسازی به قوتی می رساند که نظامات این 
دنیایی نتواند او را پایمال و کف مال کند بلکه این اوست که 
اقتدار خود را در نظمی تازه تعریف می کند. انساِن قوی از هر 
تهدید، یک فرصت تام می سازد. اگر همه راه ها به آتش برسد، 
او از این کوره راه پر لهیب هم می کوشد، »پخته« بیرون بیایند. 
یعنی مسیر سوختن که فراوان هم قربانی می گیرد، رام اراده 
او می شــود تا او را به پختگی برساند. شاید آدم هایی چنین 
کم باشند اما همین کم هم آن قدر برکت دارد که می توانند 
خلقی را به سمت فالح هدایت کنند. مگر کم داریم انسان های 
تاریخ ساز که نوشته های دیگران را تاب نیاوردند و ساخت ها را 
بر هم زدند و نظمی نو بنا کردند؟ این ثابت می کند که انسان 
اگر بخواهد خود را بسازد خواهد توانست جهان را بسازد. اگر 
احساس می کنیم امو نا بسامان و بی قاعده است به این دلیل 
است که نتوانسته ایم خود را به قوت تجهیز و راه را به سوی 
موفقیت هموار کنیم. اگر خود را قوی کرده بودیم همه چیز 

درست می شد.

یادداشت

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

مجید خروشی- معاون اجتماعی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
به مناسبت فرارسیدن هفته تعاون از موسسه 
مطبوعاتی رسانه گستر نخست بازدید کرد و از 
نزدیک از نحوه عملکرد،تهیه خبر،گزارش،نشر 

و انتشار و توزیع این نشریه آشنا شد و در ادامه 
ضمن گپ و گفت صمیمی با همکاران مطبوعاتی 
نخست از توجه خبرنگاران و اصحاب رسانه 
در پوشش اخبار و رویدادهای مهم استان و 

کشور قدردانی و تجلیل کرد.
محمدامین بابایی  با اشــاره به روز خبرنگار 
و تبریک به همکاران خبری نخست گفت: 
خبرنگاران به راستی وجدان بیدار جامعه و 
واگویی زمان خویش هستند؛ چراکه همواره 

ارتقای سطح آگاهی جامعه را دغدغه  اصلی 
خود دانسته و می دانند.

وی با اشاره به این که چالش اصلی جامعه در 
محیط کار امروز بی انگیزگی است، افزود: انگیزه 
در نیروی کار یکی از بزرگترین چالش های 

بهره وری در محیط کار می باشد.
وی با اشاره به این که باید دید و نگاه ویژه به صنایع  
تولیدات و خالقیت ها داشت خاطرنشان کرد: 
از صنایع و کارخانجات تولیدی خالق و نوآور 

در استان حمایت می کنیم و در این راستا از 
هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود.

در ادامه این بازدید دکتر خسروشاهی مدیر 
مسوول موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست با 
ارایه گزارشی از فعالیت ها و خدمات این موسسه 
ابراز امیدواری کرد که در راستای توزیع و نشر 
رویداهای خبری اداره تعاون در راستای حمایت 
از تولید،اشتغال نیروهای کار تالش کند.در پایان 
این بازدید لوح تقدیری از سوی معاون اجتماعی 

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان به دکتر 
خسروشاهی، مدیر مسوول موسسه مطبوعاتی 
رسانه گستر نخست و دیگر همکاران بابت همکاری 
این مجموعه و اداره کل بوده است به ویژه هفته 

کار و کارگر اهدا شد.

معاون اجتماعی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان در بازدید از موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست:

چالش امروز جامعه در محیط کار بی انگیزگی است
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مهرماه ۱۴۰۰، سومین سال تحصیلی 
کرونایی کشور آغاز می شود؛ عدم حضور 
دانش آموزان در دو سال تحصیلی گذشته 
باعث خسارات و مشکالتی برای نظام 
آموزشی کشور و نیز رشد فردی، تربیتی و 
آموزشی دانش آموزان شده و نگرانی های 
زیادی را در میان کارشناسان آفریده است.

بیشتر متخصصان امور آموزشی و پرورشی 
بر این عقیده اند که آموزش غیرحضوری 
و دوری از محیط های مدارس، عالوه بر 
پیامدهای سوء بر سطح سواد و دانش 
میلیون ها دانش آموز، موجب اختالل در 
رشد فردی، تربیتی و اجتماعی آنان شده 
و از کارکردهای پرورشی و غیرآموزشی 
مدارس به طور نگران کننده ای کاسته است.

محرومیت دانش آموزان از حضور فیزیکی 
در مدارس باعث اخالل در ارتباطات انسانی 
و اجتماعی آن ها شــده و مهارت های 
اجتماعی آن ها را کاهش خواهد داد؛ 
از منظر جسمی نیز نشستن در خانه و 
کم تحرکی می تواند در میان مدت، پیامدهای 
جسمی همچون چاقی، اضافه وزن و تغییر 
سبک زندگی را به همراه داشته باشد که 
غفلت از آن موجب خسارات بهداشتی 

زیای خواهد شد.
محرومیت دانش آموزان از حضور فیزیکی 
در مدارس باعث اخالل در ارتباطات انسانی 
و اجتماعی آن ها شــده و مهارت های 
اجتماعی آن ها را کاهش خواهد داد؛ 
از منظر جسمی نیز نشستن در خانه و 
کم تحرکی می تواند در میان مدت، پیامدهای 
جسمی همچون چاقی، اضافه وزن و تغییر 
سبک زندگی را به همراه داشته باشد که 
غفلت از آن موجب خسارات بهداشتی 

زیای خواهد شد.
از آن سو، پدران و مادران نیز نگرانی ها و 
دغدغه های خاص خود رادارند. در پی 
همه گیری موج پنجم کرونا به طور مکرر 
اعالم شد که سن مبتالیان رو به کاهش 
است و حتی برخی متخصصان اعالم 
کردند، میزان مراجعه کودکان دارای 
عالئم کرونا رو به افزایش نهاده؛ اگرچه 
تاکنون کمتر دربــاره مرگ ومیر افراد 
زیر ۱۸سال )مقطع سنی دانش آموزان( 
شنیده شده اما درصد مرگ ومیر کودکان 
صفر نبوده اســت؛ تنها در یک مورد 
۲۵ تیرماه گذشته رییس بخش عفونی 
بیمارستان کودکان مفید تهران گفت، 
در یک سال و نیم گذشته، ۷۷ مرگ در 
کودکان ناشی از کرونا در این بیمارستان 

ثبت شده است.
مردادماه امسال نیز رییس بیمارستان 

کودکان امام حسین )ع( اصفهان بابیان 
اینکه روزانه حدود ۱۰ کودک مبتال به 
کرونا در بیمارستان بستری می شوند، 
خاطرنشان کرد: آمار بستری و ابتالی 
کودکان افزایش یافتــه و هر روز آمار 
کودکان مبتال به کرونا در موج پنجم رو 
به افزایش است. در این میان آنچه باعث 
نگرانی مضاعف والدین شــده، ابتالی 
برخی کودکان به قارچ سیاه و پیامدهای 

خطرناک آن است.
در کنار احتمال ابتالی کودکان و دانش آموزان 
به کرونا به ویژه در سویه های جدید و 
جهش یافته کرونا، بسیاری از والدین 
نگران انتقال احتمالی ویروس به خود 
و دیگر اعضای خانواده هســتند که به 
واسطه حضور فرزندانشان در مدارس 

ممکن است رخ دهد.
در واقع حتی اگر ویروس کرونا هیچ کودک 
یا نوجوانی را درگیر نمی کرد، مطابق نظر 
پزشکان، این ویروس می تواند در بدن 
دانش آموزان نفوذ کرده و از طریق آن ها 
به خانواده، دوستان و آشنایان انتقال یابد.

توجه داشته باشیم در میان بسیاری از 
خانواده ها افراد مسن، دارای بیماری های 
زمینه ای و انبوهی از جمعیت غیر واکسینه 
حضور دارند که ممکن است از طریق 
دانش آموز خود، درگیر کرونا و عواقبش 

شوند.
بسیاری از اولیای دانش آموزان در سنین 
بین۳۰ تا ۵۰ سال قرار دارند که تاکنون 
نوبت واکسیناسیون آن ها نرسیده است 
و در فرصت کوتاه باقی مانده تا مهرماه، 
امکان واکسینه کردن همه آن ها فراهم 
نیست؛ همچنین بســتگان زیادی در 
خانواده ها هستند که در سنین ۱۸ تا 
۳۰ ســال قرار دارند و بازهم تا مهرماه 
امکان واکسیناسیون آن ها وجود ندارد. 
به این ترتیب به نظر می رسد اتخاذ یک 
راهبرد میانه و باهدف کاهش آثار مخرب 
کرونا بر دو پایه مهم اول دبستان و آخر 
دبیرستان )متقاضیان کنکور سراسری( 

مناسب تر است.
پایه اول دبستان به لحاظ تجربه نخست 
دانش آموز و لزوم استحکام مبانی سواد و 
مهارت های اجتماعی اولیه، از همه پایه های 
دیگر مهم تر است. معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش وپرورش، مردادماه امسال 
پیش بینی کرد که برای سال تحصیلی 
جدید، یک میلیون و ۴۰۷ هزار نفر به 
طور باقوه در پایه اول مدارس ثبت نام 
خواهند کرد. اگر همیــن رقم را برای 
پایه اولی های سال تحصیلی پارسال در 

نظر بگیریم، امسال حدود سه میلیون 
دانش آموز اول و دوم داریم که دغدغه 
اصلی متولیان و مدیران آموزشی کشور 

هستند.
یک راهکار فوریتــی می تواند الزام به 
واکسیناسیون اولیا و همه افراد خانواده 
این جمعیت باشد تا بخشی از نگرانی 
خانواده ها کاهش یابد. با توجه به اینکه 
برخی کشورها برنامه واکسیناسیون کودکان 
را شروع کرده اند، می توان تا تحقق این 
امر، کالس های دانش آموزان پایه اول و 
دوم را در فضای باز مدارس و با رعایت 
حداکثری پروتکل ها و سخت گیری های 

بسیار شدید برگزار کرد.
خوشبختانه دو، سه ماه اول سال تحصیلی 
هوا به اندازه ای مساعد است که بتوان 
کالس درس را در محیط هــای باز و 
حیاط مدارس برگزار کرد. در صورت 

موفقیت آمیز بودن این راهکار، می توان 
آن را به پایه آخر دبیرســتان تعمیم 
داد و کسانی که آزمون سرنوشت ساز 
کنکور را در پیش دارند نیز از آموزش 
حضوری بهره مند شوند.در سیستم ثبت نام 
همه مدارس کشور، برنامه ای اینترنتی 
و سراسری به نام »سناد« )سامانه نام نویسی 
اینترنتی دانش آموزان( وجود دارد که در 
آن مشخصات دقیق اولیا همراه با سن 
و کد ملی و ... ثبت می شود. در صورت 
لزوم می توان از این سامانه بهره گرفت 
و والدین دانش آموزان پایه اول و دوم را 
شناسایی و برای تسریع در واکسناسیون 

به وزارت بهداشت ارایه کرد.
همچنین با توجه به اینکه وزیر بهداشت 
دولت سیزدهم اعالم کرده واکسیناسیون 
جمعیت اصلی هدف کشور تا دهه فجر 
یعنی بهمن ماه تکمیل خواهد شد، می توان 

 بهم ریختگی !

اینکه در بسیاری از امور و حتی برنامه های جزیی و کالن دچار بهم 
ریختگی هستیم شکی نیست . اما در برخی موارد این معضل را 
نمی توان تحمل کرد.به عنوان نمونه در همین بگیروببند کرونا در 
جاده ها و طرح ممنوعیت تردد شبانه داخل شهر به خوبی شاهد 

هستیم که متاسفانه به طور کامل و دقیق اجرا نمی شود.
چند شب پیش ساعت یک بامداد برای انتقال یک میهمان که 
از خارج کشور وارد مشهد شده بود به ناچار راهی فرودگاه شده 
و آن عزیز را راهی خانه کردیم.اما نکته عجیب این بود که هنگام 
برگشت ، بلوار فرودگاه مشهد مملو از شهروندانی بود که در حاشیه 

آن اتراق کرده بودند.
شهروندانی که به صورت چند خانواده و جوانانی که به صورت گروهی 

دورهم نشسته و مشغول بگووبخند و تفریح! بودند.
بساط قلیان کشی و صرف غذا و میوه و چای و... برقرار بود و گویی 

هیچ مشکلی وجود ندارد.
جالب اینکه هیچ یک از آن ها ماسک به صورت نزده بودند و فقط 
مشغول تفریح و سرگرمی بودند.به خوبی مشخص بود که از ساعت ۲۲ 
که منع تردد شبانه بود به این مکان آمده و تا ساعت ۳ صبح ماندگار 
بودند.خانواده  هایی که به صورت دسته جمعی و بدون رعایت نکات 
بهداشتی و به راحتی مشغول تفریح بودند.نمی دانم از آمار مرگ ومیر 
و کشتار کرونا در جهان و حداقل در کشورمان خبر داشتند یا نه! 
در میان فامیل و اقوام خودشان کسی گرفتار کرونا شده بود یا نه؟ 
به هر حال به نظر می رسد این بهم ریختگی و بی نظمی اجتماعی 
بهداشتی گریبان همه را خواهد گرفت و کوتاهی چنین خانواده هایی 
برای سایرین جبران ناپذیر خواهد بود.متاسفانه بسیاری از افراد هنوز 
باور ندارند که این بیماری و آمار وحشتناک کشته شدگان آن به 
دلیل کوتاهی و بی خیالی آن ها می تواند روزبه روز بیشتر شده و به 

فاجعه انسانی تبدیل شود.
جا دارد سخت گیری ها بیشتر و برخورد ها نیز عملی تر و با دقت 
بیشتری اعمال شود چراکه در غیر این صورت حاال حاال ها این 

بیماری در جای جای کشورمان جوالن خواهد داد.

 خانواده شهدا و ایثارگران 
پیشتاز فعالیت های قرآنی و نماز هستند

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت االسالم حسین معصومی 
در جلسه ستاد اقامه نماز که در سالن جلسات اداره کل بنیاد خراسان 
رضوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: با توجه به 
ارزیابی های انجام شده، فعالیت های بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی در امر ترویج نماز نسبت به سال های گذشته مضاعف شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: خانواده 
شهدا و ایثارگران پیشتاز فعالیت های قرآنی و نماز هستند، که پرچم دار 

این امر مهم در جامعه به شمار می روند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه فعالیت هایی که در راستای نماز در مدارس 
شاهد صورت گرفته، نسبت به سایر مدارس رتبه بهتری به دست آورده 
است.مدیرکل بنیاد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سبک زندگی شهدا 
بهترین الگوی اقامه نماز برای جامعه است، برخورد، رفتار، زندگی، و 
فعالیت های فرهنگی و سیاسی شهدا  باید مدنظر جوانان و نوجوانان 
قرار بگیرد.وی تاکید کرد: تشویق جوانان به خصوص نوجوانان به اقامه 
نماز بسیار حائز اهمیت است، که با چه بیانی فلسفه نماز را بیان کنیم، 

که نوجوانان عالقه مند به نماز شوند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی بیان کرد: 
اسالم بسیار به تربیت فرزند توجه کرده است، لذا باید با مهربانی، و عشق 
به خداوند، اصول و فروع دین اسالم، نماز و ..... را به فرزندانمان بیاموزیم.

رییس ستاد اقامه نماز در این جلسه گفت: برنامه هایی در راستای اقامه 
نماز باید مختص دانشجویان و دانش آموزان شاهد و ایثارگر در دانشگاه 
و مدارس همراه با فعالیت های فرهنگ بومی، آشنایی بافرهنگ نماز و 

شهدا، ابتکارات در فضای رسانه ای و مسابقات تدوین شود.

خبر

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره 19
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 
جد   ول را تا تاریخ 25 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 18

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

سال تحصیلی، کرونا و نگرانی والدین
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دیدگاه

گزارش

بسیار سفر باید

 »بســیار ســفر باید« تا آنچــه درباره مشــکالت و 
چالش های زندگی مردم وجود دارد که گاهی شنیده 
می شود و خیلی وقت ها حتی شنیده هم نمی شود را با 
چشم دید و خیلی فوری و بدون منت برایش راهکاری 
اندیشید و به مردم خدمت کرد. حضرت عباسی نمی شود 
زیر کولر پشت صندلی های گرم ونرم مدیریتی نشست، 
آب پرتقال نوشید و مشکالت کپرنشینان در سیستان و 
بلوچستان و یا کمبود آب و مصائب زیست محیطی استان 
خوزستان را درک کرد. نظرسنجی و دریافت حال مردم 
از پشــت پنجره تیره، چند جداره و ضدگلوله ماشین 
مسووالن شوخی تلخی است که نه تنها خنده دار نیست 
که کام انسان را تلخ هم می کند. متولی امور مردم باید در 
میان مردم باشد و مشکالت آن ها را درک کند نه این که 
خودش صبح جمعه بعد از همگان باخبر شود. مگر نه 
این است که زندگی مادی موالی متقیان به عنوان رهبر 
جامعه مسلمین در سطح پایین ترین مردم قرار داشت تا 
هم در درد آن ها شریک باشد و هم آن ها احساس کنند 
باالترین مقام حکومتی و اجتماعی در میان آن هاست 
و همانند آن ها زندگی ساده، معنوی و به دوراز اشرافی 
گری دارد. خدا کند زودتر جمعه  دیگری بیاید که دولت 
و اعضای کابینه به نقطه ی محروم و مظلوم دیگری سرک 
بکشند، پای درد دل آن ها بنشینند، کاستی ها و کمبودها 
را با چشم ببینند و انشاهلل برایش راهکارهای جدی و 
عملیاتی طراحی و اجرا نمایند. خدا کند آتش خدمت به 
مردم و محرومین خیلی زود سرد نشود و همین اشتیاق 
و نگاه به جمهور در میان مسووالن و سران دولت باقی 
بماند تا همان پابرهنگان و مستضعفانی که به تعبیر بینان 
گذار جمهوری اسالمی صاحب اصلی این نهضت هستند 
به حقوق پایمال شده خود برسند و آنچه از بیت المال در 
چنگال رانت خواران، جیره خواران، اختالس گران، ژن های 
خوب و امثالهم قرارگرفته است بازستانده شود و به مردم 
و صاحبان اصلی آن بازگردانده شود. طی سال های اخیر 
بی دردی و رفاه طلبی مسووالن بیشتر از تحریم و جنگ 
اقتصادی آزاردهنده بود. خصوصاً اینکه معیشت و رفاه 
مردم به مذاکرات سراسر فریب غربی ها پیوند خورده بود و 
آنچه از مشکالت و بالهای اقتصادی در دنیا وجود داشت 
و دلشان می خواست بر سر ملت آوردند. اکنون هنگامه  
تالش حداکثری و مردم داری است. دورآن چهارساله 
پیش روی دولت سیزدهم برای جمهوری اسالمی بسیار 
اهمیت دارد. شاید امیدواری مردم به تحوالت و یا تغییر 
رویکردهای ارباب و رعیتی که در دولت قبل وجود داشت 
بهترین فرصت برای بازسازی اعتماد ازدست رفته ای باشد 
که رهبر انقالب بر آن تاکید کردند. باید اعتماد و امید را 
به مردم بازگرداند و این امر تنها از طریق کار مجاهدانه 
و تالش حداکثری همراه با صداقت و سالمت مسووالن 
محقق می گردد. رییس دولت باید همین فرهنگ مردم 
داری و کار جهادی که بر مبنای آن کابینه خویش را تشکیل 
داده است را در طول سلسله مراتب مدیریت خویش در 
استانداری ها، شهرداری ها، فرمانداری ها، ادارات کل و 
... تسری دهد و هر یک از مدیران که در عمل به عهدنامه  
دولت وفادار نبودند را بدون تعارف کنار گذاشته و افراد 
دلسوز، کاردان و توانمند را در مناصب کلیدی قرار دهد. 
نکته مهم دیگری که در این راستا وجود دارد پیگیری و 
نظارت جدی بر روند اجرایی مصوبات سفرها، بازدیدها و 
یا دستورات ریاست جمهوری است که باید از سوی دفتر 
یا حوزه معاونین رییس جمهور به صورت مستمر صورت 

پذیرد تا اثربخشی آن تضمین گردد.

کالس های باقی  دیگر پایه ها را از آن تاریخ 
به بعد به صورت حضوری برگزار کرد. برای 
تحقق این راهکار وزارت آموزش وپرورش 
می تواند یک یا دو ماه بازگشایی حضوری 
مدارس را به تاخیر بیندازد تا اولیا و افراد 
خانواده دانش آموزان پایه اول واکسینه 
شوند در این فرصت نیز برنامه آموزش 

آنالین با جدیت دنبال شود.
خوشبختانه در سیستم ثبت نام همه 
مدارس کشــور، برنامه ای اینترنتی و 
سراسری به نام »سناد« )سامانه نام نویسی 
اینترنتی دانش آموزان( وجود دارد که در 
آن مشخصات دقیق اولیا همراه با سن 
و کد ملی و ... ثبت می شود. در صورت 
لزوم می توان از این سامانه بهره گرفت 
و والدین دانش آموزان پایه اول و دوم را 
شناسایی و برای تسریع در واکسناسیون 

به وزارت بهداشت ارایه کرد.

به این ترتیب آن بخــش از افرادی که 
عامدانه از تزریق واکسن امتناع می کنند 
نیز شناسایی شده و هیچ عذری برای عدم 
حضور فرزندانشان در مدارس و دانشگاه ها 
ندارند و مسوولیت عواقب بهداشتی آن 

برعهده خودشان خواهد بود.

بازگشایی مدارس در گرو واکسیناسیون 
تمام معلمان و پرسنل

مدیرکل دفتر متوسطه آموزش نظری 
وزارت آموزش وپرورش گفت: تاکید بر 
این است که بازگشایی مدارس حتما 
باید توام با واکسیناسیون همه معلمان 

و پرسنل مدرسه باشد.
“عباس سلطانیان« مدیرکل دفتر متوسطه 
آموزش نظری وزارت آموزش وپرورش ، 
درباره آغاز سال تحصیلی از مهر و احتمال 
آموزش حضوری از آبان گفت: در مصوبات 

اخیر ستاد مقابله با کرونا مصوبه ای بود، 
مبنی بر اینکه دانشگاه ها و مدارس، برای 
سال تحصیلی آینده برای جبران افت 
تحصیلی که دریکی دوســاله اخیر به 
خاطر شیوع بیماری کرونا ایجاد شده، 
برنامه ریزی کنند که به تدریج بتوانیم 
دانش آموزان را به شکل حضوری در 

مدارس داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما تاکید بر این است که این 
بازگشایی حتما باید توام با واکسیناسیون 
همه معلمان و پرسنل مدرسه باشد و 
حتی در مصوبه اخیر اشاره شده که تمام 
حواشی کار باید به شکلی مدیریت شوند؛ 
یعنی وزارت بهداشت باید برای ما این 
اطمینان را ایجاد کند که آمدن دانش 
آموزان به مدرسه سالمتشان را به خطر 

نمی اندازد. 
مدیرکل دفتر متوسطه آموزش نظری 
وزارت آموزش وپرورش در توضیح بازگشایی 
مدارس گفت: آموزش هایمان را قطعا از 
اول مهر ماه آغاز خواهیم کرد اما اگر در 
ابتدای مهر ماه شرایط به گونه ای باشد که 
امکان حضور دانش آموزان مهیا نباشد 
و ستاد و وزارت بهداشت مجوز ندهند، 
طبیعتا در مدارس پرجمعیت آموزش را 
در فضای مجازی از طریق شاد و آموزش 
تلویزیونی به همان روش هایی که سال 

گذشته داشتیم آغاز می کنیم. 
سلطانیان افزود: بازگشایی در هرزمانی 
که باشد، وقتی اطمینان خاطر از سالمت 
دانش آموزان حاصل شود، می توانیم 
دانش آموزان را به شیوه حضوری در آن 
مقطع زمانی در مدرسه داشته باشیم. 
این موضوع در رابطه با همه پایه های 

تحصیلی است و استثنایی نداریم.
مدیرکل دفتر متوسطه آموزش نظری 
وزارت آموزش وپرورش گفت: سال گذشته 
بحث این بود که از ۱۵ شهریور که مدارس 
بازگشایی می شود یک ارزشیابی آغازین 
توسط معلمان، از آموخته های دانش 
آموزان صورت بگیرد تا نقطه عزیمت 
آموزش، کاستی ها و نارسایی هایی که 
دانش آموزان در ســال قبل داشتند 
مشخص شود و درنهایت معلمان دریکی 
دو هفته شروع سال تحصیلی به نکات 
کلیدی و اهــداف درس که باید مرور 

شود بپردازند. 
وی اشاره کرد: البته ما امسال نیز چنین 
تاکیدی داریم ولی با توجه به تصمیماتی 
که در وزارت آموزش وپرورش گرفته شده، 
از ابتدای مهر ماه مدارس را بازگشایی 
می کنیم. در این میان بخشی از نگرانی ها 

هم بابت پیک های کرونا است، زیرا اکنون 
جامعه ما در وضعیت خوبی قرار ندارد، این 
هم مزید بر علت شد که امسال از ابتدای 
مهر ماه در خدمت دانش آموزان باشیم. 
سلطانیان درباره آمار دانش آموزانی که 
در شهریور ماه امتحان می دهد، گفت: این 
را باید از مرکز سنجش پیگیری کرد. در 
کل با توجه به بررسی های صورت گرفته 
در خرداد ماه، فکر نمی کنم نسبت به 
سال گذشته در موضوع افت تحصیلی به 
لحاظ کمی مساله ای داشته باشیم، ولی 

به لحاظ کیفی دغدغه داریم. 
مدیرکل دفتر متوسطه آموزش نظری وزارت 
آموزش وپرورش در پایان اظهار داشت: 
دغدغه ما این است که آموزش هایمان 
به طور کامل مثل سال های گذشته که 
دانش آموزان در مدرسه بودند، شکل 
نگرفته و نیاز است یک مرور مجدد در 
درس ها برای دانش آموزان داشته باشیم 
تا اهداف یادگیری که محقق نشده حتما 
توسط دبیران صورت بگیرد. تا سپس 
برای سال تحصیلی آینده بتوانیم باهمت 
همکارانمان بخش هایی که موردتوجه 

هستند را جبران کنیم.

رسانه ها افکار عمومی را اقناع کنند
مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان 
گفت: رسانه ها برای بازگشایی مدارس 
افکار عمومی را اقنــاع کنند تا والدین 
آمادگی آغاز سال تحصیلی و فرستادن 

بچه ها به مدارس را داشته باشند.
احمد اســکندری نســب در شورای 
آموزش وپرورش کرمــان بابیان اینکه 
بازگشــایی مدارس مهم ترین رویداد 
فرهنگی و اجتماعی کشور است افزود 
اقالم و تجهیزات بهداشتی برای مدارس 
استان کرمان تهیه شده و به تدریج برای 
مدارس و مراکز آموزشی در سراسر این 

استان ارسال می شود.
وی تصریح کرد: تاکنون ۲۹ هزار معلم 
معادل ۸۰ درصد از معلمان استان واکسن 
کرونا دریافت کردند و واکسیناسیون بقیه 
نیز در حال انجام است که امیدواریم با 
انجام واکسیناسیون و کم رنگ شدن 
شیوع ویروس کرونا، خال حضور دانش 

آموزان در مدارس برطرف شود.
مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان 
اظهار داشت: با توجه به همه گیری کرونا 
در جامعه، برای بازگشایی مدارس نیازمند 
تعامل دستگاه های اجرایی مرتبط هستیم 
تا زمینه بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی 

در سال تحصیلی جدید فراهم شود.
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پلیس فتای خراسان رضوی با بازداشت یک 
متهم ، از راز کالهبرداری های میلیاردی 

پرده برداشت.
مغز متفکر باند سایبری در مشهد لو رفت 
و گروگانی که از دستشویی به زنش زنگ 

می زد همه دسیسه ها را برمال کرد.
صدایش خیلی آرام بود و بیشتر به پچ پچه 
می مانست. زن جوان صدای شوهرش را 
پس از چند روز بی خبری، با این کیفیت 
می شنید. او صدها بار به تلفن همراه شوهرش 
زنگ زده بود که پاسخ تمام این تماس ها 
تنها یک پیامک چندکلمه ای بود: »من 
حالم خوب است، نگران نباشید.« حاال 
پس ازاین همه بی خبری باید صدای ضعیف 

همسرش را می شنید.

گروگان از داخل دستشویی راز شرکت 
هرمی را فاش کرد

مرد جوان در این مکالمه یک طرفه گفته 
بود: زیاد نمی توانم صحبت کنم و درون 
دستشویی قایم شده ام. هرگونه خروج از 
این خانه و تماس با دنیای بیرون تا پایان 

مرحله آموزش ممنوع است.
در شهر پرند هستیم و به جز من افراد دیگری 
هم اینجا هستند، نمی دانم این ها از جان 
ما چه می خواهند، اما نگران نباش خطری 
نیست و به زودی می بینمت.« با شکایت 
فقدانی یک مرد جوان در تهران، پرونده ای 
دراین باره شکل می گیرد. اما هم زمان با 
آغاز تحقیقات مشخص می شود که این 

شهروند به خانه بازگشته است.
پیگیری پلیس نشان می دهد این پرونده تنها 
یک سرنخ از یک کالف سردرگم است که 
پلیس فتای خراسان رضوی مدت هاست 
در پی شناسایی و دستگیری متهم اصلی آن 
است.با ضمیمه شدن ماجرای عجیب مرد 
تهرانی به پرونده حجیم شیادی در فضای 
مجازی به بهانه کاریابی، کارشناسان پلیس 

فتای خراسان رضوی با یک پرونده سراسری 
روبه رو شدند که اولین جرقه های آن از 
مشهد آغازشده و به استان های مختلف 
همچون مرکزی، لرستان، خوزستان، تهران، 

ایالم و... نیز کشیده شده بود.

یک آگهی مشکوک 
کارشناسان پلیس فتای استان در گام های 
اولیه این پرونده با رصد فضای مجازی و 
شناسایی یک آگهی تقلبی با عنوان درخواست 
نیروی کار با حقوق باورنکردنی و نجومی، 
تحقیقات خود را آغاز کردند. ادامه این 
رسیدگی ماموران را با یک سلسله آگهی 
با عناوین مختلف همچون درخواست 
کارگر، مترجم زبان عربــی و... روبه رو 
کرد و ماهیت شیادانه بودن این آگهی ها 

برایشان مسجل شد.
هم زمان شکایت هایی در پلیس فتا مطرح 
شده بود که عده ای به بهانه کاریابی افراد 
را به مکانی خلوت کشــیده و اقدام به 
کالهبرداری های کالن از آن ها کرده اند.

برای کار رفتم اما 20میلیون از دست دادم
یکی از شاکیان به افسران بررسی کننده 
این پرونده اعالم می کند که با مشاهده 
یک آگهی در فضای مجازی که تقاضای 
کارگر ماهر داده بودند با شماره های داده 
شده تماس می گیرد و با قرار تعیین شده به 
مکانی در مشهد هدایت می شود. او پس از 

حضور در این مکان که یک منزل مسکونی 
بوده است، با افرادی روبه رو می شود که 
با ظاهر خیرخواهانه از او و دیگرانی که 
آنجا بوده اند می خواهند در دوره های 

ناخواسته ای شرکت کنند.
بعد هم به آن ها کتاب های انگیزشی 
برای مطالعه می دهند و در مدت چند روز 
مرتب برای آن ها از موفقیت و چگونگی 
رسیدن به آن صحبت می کنند و در پایان 
این دوره اجباری با شگردهای مکارانه از 
آن ها می خواهند برای عضویت در یک 
تجارت آنالین هرمی پرسود، با خود پول 
بیاورند و تعدادی را هم به عنوان زیرشاخه 
به شرکت معرفی کنند. وقتی شاکی به 
خودش می آید متوجه می شود که نه 
تنها با شرکت در این دوره ها هیچ چیزی 
دستش را نگرفته بلکه، بیش از ۲۰میلیون 

تومان هم از دست داده است.

دستگیری سرشبکه شرکت های هرمی
این شکایت تنها یکی از شکایت هایی بود 
که در سراسر کشور هر روز ثبت می شد، 
تاجایی که پلیس فتای خراسان رضوی با 
دوچندان کردن فعالیت ها و آغاز ردزنی های 
تخصصی در نهایت موفق به شناسایی و 
دستگیری مغز متفکر این پرونده در مشهد 
شد. در عملیات دستگیری متهم ۱۶فریب 
خورده دیگر که درحال گذراندن کالس های 
اجباری بودند نیز شناسایی شدند.مهرداد 

۳۵ساله، اصالتا متعلق به یکی از استان های 
شمالی، متهمی بود که دراین باره دستگیر 
شده است. بررسی سوابق مهرداد نشان 
می دهد که او سال ها قبل نیز به اتهام های 
مشابه دستگیر و مدتی نیز زندانی بوده 
است، اما پس از پایان محکومیت دوباره 

به سراغ شیادی هایش بازگشته است.

شناسایی کالهبرداری چند میلیارد 
تومانی

رییس پلیس فتای خراســان رضوی 
درباره دیگر جزئیات ایــن پرونده با 
اشاره به دســتگیری سرشاخه اصلی 
این شرکت ها بیان کرد که مال باختگان 
در این شرکت های هرمی بین ۲۰تا 
۱۰۰میلیون تومان آورده اولیه داشته اند 
و به عبارتی تا کنون میلیاردها تومان از 
شهروندان در سراسر کشور کالهبرداری 
کرده اند. سرهنگ جواد جهانشیری با 
اشاره به یکی از شگردهای مکارانه این 
افراد بیان کرد کــه آن ها برای فرار از 
قانون فرمی را در اختیار مال باختگان 
قرار می دهند که در آن عنوان شده که 
»من با اختیار خودم در این شرکت عضو 
شده ام و هیچ گونه شکایتی از مدیران 
آن ندارم«، البته این موضوع دلیلی بر 

متهم بودن این افراد ندارد.
وی از شهروندان خواست تا در صورت 
مشاهده هرگونه آگهی فریبنده یا فرصت 
کار که به آن مشکوک هستند حتما 
در تماس با شماره مرکز فوریت های 
پلیس سایبر به شماره ۰۹۶۳۸۰هم 
مشاوره و راهنمایی بگیرند و هم موضوع 
را اعالم کنند، چرا که تاکنون بارها 
تماس های شهروندان منجر به دستگیری 
متهمان و بسته شدن برخی پرونده ها 

شده است.

حوادث

نکات حقوقی مهم که باید بدانیم

1-پرهیز از انجام معامالت با دست نوشته یا قولنامه عادی
اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها 
هستند. اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند؛ 
لذا برای انجام معامالت و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، 
بسیار خطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری ازاین گونه 
نوشته ها، جعل می شــود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط 
کارشناسان بسیار مشکل است. الزم است افراد از دست نوشته 
اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، 

در تنظیم سند عادی حتماً دو نفر شاهد بگیرند.
2-عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارایه شود، دادگاه آن 
را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز 
اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می شود 
و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان 
»جعل« و »استفاده از سند مجعول« قابل طرح خواهد بود که 
مجازات هرکدام از آن ها حداقل شش ماه حبس است. با این 
مالحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته 
تامین نمی شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارایه 
کننده می شود. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکالت 
جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با 
دست نوشته عادی بین زن و شوهر اســت که معموال نتایج 

فوق را درپی دارد.
3-ضرورت استعالم وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، الزم 
است در مورد ملک و مستغالت از اداره ثبت اسناد استعالم کرده 
و پس ازآن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در 
موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف 
و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا 
استعالم و تخصیص کدرهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.

4-مهریه
چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه اســت. 
مهریه باالی ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، 
دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول 
است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از 
فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول 
است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته 
عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار الزم است در دفاتر 

اسناد رسمی انجام شود.
5-معامله صوری به قصد فــرار از دین، جرم و قابل 

پیگیری است
گاهی اوقات افراد برای اینکــه بدهی مالی خود را نپردازند، 
اموال را به نام فرد دیگری انتقــال می دهند. این معامله از 
نظر قانون صوری تلقی می شود، با توجه به اینکه در بسیاری 
از موارد اموال به نام اعضای درجــه یک خانواده وی انتقال 
می یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه 
و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، 
در این صورت، دادگاه آن معامله را باطل می کند و در صورت 
شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال 

حبس محکوم می شود.

مشاور

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

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

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

09155206580

شهریارطاهری-وکیلدادگستریشهریارطاهری-وکیلدادگستری

من برای آن که درآمد بیشتری داشته باشم 
فریب حقه بازی های آن زن میان سال را خوردم 
و مورد سوءاستفاده قرار گرفتم درحالی که 
نمی دانستم حیله گری ها و فال بینی های 

آن زن شیوه ای برای کالهبرداری است.
این ها بخشی از اظهارات زن ۲۵ ساله ای 
است که با شکایت تعدادی از شهروندان 
و به اتهام کالهبرداری توسط نیروهای 
ورزیده تجسس کالنتری سپاد مشهد 

دستگیرشده است.
  او درحالی که بیان می کرد من خودم قربانی 
ماجرای کالهبرداری شده ام درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
گفت: دهمین فرزند یک خانواده ۱۲ نفره 
بودم که پدرم با کارگری هزینه های زندگی 

ما را تامین می کرد. مادرم نیز با کارگری در 
خانه های مردم کمک خرج خانواده بود.

با این حال زندگی سختی را می گذراندیم 
تا این که در ۱۴ سالگی با یکی از بستگانمان 
ازدواج کردم. از سوی دیگر خانواده و اطرافیان 
همسرم درگیر اعتیاد بودند و به همین دلیل 
»حسن« نیز خیلی زود به مصرف مواد 
مخدر آلوده شد و من چاره ای نداشتم جز 
آن که مانند مادرم به عنوان پرستار سالمند 
یا کودک در خانه های مردم کارکنم تا بتوانم 
مخارج زندگی را تامین کنم چراکه همسرم 
بیکار بود و من باید از دختر خردسالم نیز 

مراقبت می کردم.
از طرف دیگر برادرانم معتاد بودند و دو 
خواهرم نیز بعد از طالق نزد پدرم زندگی 

می کردند به همین دلیل من روی بازگشت 
به منزل پدرم را نداشتم و مجبور بودم همه 
سختی ها و تلخکامی های زندگی مشترک 

با حسن را تحمل کنم.
مدتی با جمــع آوری ضایعات روزگار 
می گذراندیم اما با شیوع کرونا اوضاع 
سخت تر شد و دیگر کسی به دنبال کارگر 
برای نظافت منزل  یا پرستاری نبود. در 
این شرایط از طریق یکی از آشنایان  برای 
کار در منزل زنی در باالی شهر معرفی 
شدم و قرار بود هفته ای سه روز امور 
مربوط به منزلش را انجام بدهم. آن زن 
میان سال خیلی کم حرف می زد و مدام 

با گوشی تلفنش سرگرم بود.
من هم فقط کارم را انجام می دادم تا این 

که روزی »سعیده« از من خواست به بولوار 
امامت بروم و از کارتی که در اختیارم گذاشته 
بود سکه طال بخرم. او سپس با وعده افزایش 
دستمزد ارتباطش را با من نزدیک تر کرد 
و از من خواست از کارت عابر بانکم برای 
خریدهای او استفاده کنم و او هم مبالغی 

اضافه بر دستمزدم به من پرداخت کند.
»سعیده« وقتی اعتماد کامل مرا جلب کرد 
مدعی شد در فضاهای مجازی فالگیری 
می کند و مشتریان زیادی دارد اما هیچ کدام 
از مشتریان به منزل او نمی آمدند و سعیده 
فقط از طریق پیامک پاسخ آن ها را می داد.

عاقبت شوم همکاری زن جوان با جادوگر

 پلیس فتای مشهد اعالم کرد

افشای راز کالهبردار میلیاردی با  تماس یواشکی
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 پیام تبریک مدیرعامل ملل
 به حضرت آیت اهلل حسینی خراسانی

سالم علیکم؛
با احترام حسن اعتماد مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( در انتخاب و 
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان را 
صمیمانه تبریک عرض می کنم. یقینا جنابعالی از چهره های 
علمی و فقهی کشور محسوب و ضمن اشتهار به اخالق عالیه 
اسالمی تجارب ارزنده ای را در سالیان خدمت بدنبال دارید 
که نقش بسزایی در موفقیت آن سرور ارجمند در مسوولیت 
 جدید خواهد داشت و قطعا موجب خیر و برکت و منشا اثر 
در اعتالی جایگاه مهم نهاد شورای نگهبان خواهد بود. موفقیت 
و سربلندی حضرتعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران که خون بهای هزاران شهید است از درگاه ایزد 
منان و با استعانت از ائمه اطهار علیهم السالم و تحت زعامت 

مقام عظمای والیت مسالت می نمایم.
و من اهلل توفیق

سید امین جوادی
مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

 نصیری مشاور مدیرعامل
 موسسه ملل شد

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: جناب آقای علی 
نصیری طی حکمی از سوی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل 
به عنوان مشاور مدیر عامل در امور حاکمیت شرکتی منصوب 

گردیدند. 
اداره روابط عمومی برای ایشان آرزوی توفیق و بهروزی در انجام 

ماموریت های محوله را دارد.

مرغ مازاد روی دست مرغداران 
خراسان رضوی

در ایام کمبود مرغ، مصوبه ای در سطح استان اعالم می شود 
تحت عنوان »خروج مرغ از استان خراسان رضوی به استان های 
دیگر ممنوع می باشد« که همین مصوبه امروز برای مرغدار 
مشکالتی را به همراه داشته است.برخی تصمیم ها و مصوبات 
متاسفانه می تواند برای گروه های شغلی خسارت هایی را به بار 
آورد که جبران آن سخت است و باید این مصوبات با مرور زمان 
بروزرسانی شود.در ایام کمبود مرغ و صف کشیدن مردم برای 
خرید مرغ مصوبه ای را در سطح استان انجام می دهند تحت 
عنوان »خروج مرغ از استان خراسان رضوی به استان های 
دیگر ممنوع می باشد« که همین مصوبه امروز برای مرغدار 

مشکالتی را به همراه داشته است.
یکی از مرغداران گنابادی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم 
اظهار داشت: جــــوجه با قیمت باال ، دان و نهاده و داروی 
گران، هزینه های مستقیم  سرسام آور است و تولیدکننده 
مرغ گوشتی با همه این مشــکالت و نارسایی ها وخون دل 
خوردن جوجه را پرورش داده و آماده عــرضه به بازارکرده 
ولی دریغ از برنامه ریزی درست برای عرضه و تقاضا که امروز 

مرغدار به مشکل نخورد. 

بانک 

خبر

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه 
»سیاست خودکفایی در تولید محصوالت 
کشاورزی در بسیاری از موارد به کشاورزی 
و اقتصاد کشاورزی کشور صدمه زده است«، 
گفت: شعار خودکفایی در تولید محصوالت 
کشاورزی اساسا یک شعار و راهبرد غلط 
محسوب می شود. خودکفایی تنها در شرایط  
خاص ازجمله زمانی که کشور در جنگ یا 
تحریم باشد برای یک مدت محدود و معین، 
الزم و ضروری بوده یا زمانی که میزان منابع 
پایه آب، خاک و تکنولوژی به اندازه ای باشد 
که امکان خودکفایی میسر باشد. کشورها 
از طریق واردات و صادرات نیازهای خود را 
تامین می کنند و به جای خودکفایی کشاورزی 

به دنبال امنیت غذایی هستند.
علیرضا کرباسی در گفت وگو با ایسنا در 
خصوص  فعالیت های کشاورزی و اثرات 
آن بر اقتصاد اظهار کرد: کشاورزی یکی 
از بخش هایی است که همیشه در اقتصاد 
مطرح می شود و مهم بوده است. افرادی که 
در عرصه کشاورزی فعال هستند، کار در این 
زمینه را یک فعالیت اقتصادی می دانند و این 
بدان معنی است که فعالیت کشاورزی باید 
درآمدزا و سود آور باشد و در فرآیند تولید و 
سیاست گذاری در آن باید از اصول اقتصادی 
بهره جست و این نشان دهنده یک رابطه 

دوسویه میان اقتصاد و کشاورزی است.
وی افزود: در ایران، بخش کشاورزی حدود 
۴.۵ میلیون نفر بهره بردار دارد و تعداد زیادی 
از این بهره برداران به دلیل اینکه در کشور  ۱۸ 

تا ۲۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی فعال وجود 
دارد، دارای زمین های کوچک هستند. شایان 
ذکر است که حدود ۵۰ درصد از بهره برداران 
کشاورزی در سطح کشور، کمتر از  ۲ هکتار 
زمین دارند و اساسا کشاورزی خرده مالکی 
است. ۵۰ درصد از فعاالن کشاورزی در ایران، 
از سواد کمی برخوردار هستند و میانگین 
سن بهره برداران کشاورزی در کشور باالی 

۵۰ سال است.

سهم کشاورزی از اقتصاد کشور حدود  
10 درصد است

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مشهد درباره سهم کشاورزی 
در اقتصاد تصریح کرد: سهم تولید کشاورزی 
در اقتصاد کشور حدود  ۱۰ درصد است. یعنی 
۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور  به 
بخش کشاورزی تعلق دارد  و این در حالی 
است که سهم  صنعت از اقتصاد  ۴۰ درصد و 
سهم خدمات ۴۰ الی ۵۰ درصد است. از طرفی 
سهم اشتغال کشاورزی حدودا  ۱۵ درصد از کل 
اقتصاد است. این اطالعات نشان می دهد که 

بهره وری  نیروی کار بخش کشاورزی نسبت 
به سایر بخش های اقتصادی کمتر است که این 
مساله از عوامل مختلفی سرچشمه می گیرد. 
برای مثال بخش کثیری از کشاورزان بی سواد 
یا کم سواد هستند، همچنین کشاورزان در 
ایران کمتر از تکنولوژی استفاده می کنند. 
در بخش کشاورزی نوآوری آنچنانی صورت 
نمی گیرد و سرمایه گذاری مناسبی در این 

بخش انجام نمی شود.
کرباسی، شعار خودکفایی در تولید محصوالت 
کشاورزی را یک شعار ناکارآمد دانسته و اظهار 
کرد: شعار خودکفایی در تولید محصوالت 
کشاورزی  اساسا یک شعار و راهبرد غلط 
محسوب می شود. خودکفایی تنها در شرایط  
خاص ازجمله زمانی که کشور در جنگ یا 
تحریم باشد برای یک مدت محدود و معین 
الزم و ضروری است و یا زمانی که میزان منابع 
پایه آب، خاک و تکنولوژی به اندازه ای باشد 
که امکان خودکفایی میسر باشد که معموال 
در کمتر کشوری این وضعیت وجود دارد و 
کشورها از طریق واردات و صادرات نیازهای 
خود را تامین می کنند و به جای خودکفایی 

کشاورزی به دنبال امنیت غذایی هستند.
وی ادامه داد: سیاست خودکفایی در تولید 
محصوالت کشاورزی در بسیاری از موارد به 
کشاورزی و اقتصاد کشاورزی کشور صدمه 
زده است. یکی از این موارد تولید گندم است. 
ما اصرار زیادی به خودکفایی در تولید گندم 
داشته ایم اما در این زمینه خودکفایی پایدار 
حاصل نشده است به طوری که حداقل طی دو 
سال اخیر به میزان زیادی  گندم وارد کرده ایم 
و اساسا کشور ما در شعار خودکفایی در تولید 
گندم به نتیجه مطلوبی نرسیده است و تنها 
نتیجه شعار و اقدام خودکفایی در تولید  برخی 
محصوالت کشاورزی، تولید محصوالت با 
هزینه بیشتر و کیفیت کمتر و مصرف بی 
رویه آب و تخریب خاک و منابع طبیعی و 
محیط زیست بوده است، که ارزش زیان 

اقتصادی آن بسیار بوده است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مشهد درباره قیمت گذاری 
دستوری ادامه داد: دلیل دخالت دولت در 
قیمت گذاری محصوالت و سرکوب قیمت ها، 
این است که می خواهد غذای ارزان به دست 
مصرف کننده برسد و از طرفی با پرداخت یارانه 
به نهاده ها می خواهد به حمایت از تولیدکننده 
و مصرف کننده بپردازد. که نتیجه دخالت 
دولت در قیمت گذاری  نامناسب به خاطر 
پرداخت یارانه به نهادهای تولید پیدایش 
رانت و فساد است. دولت به جای پرداخت 
یارانه به نهاده می تواند  سیاست حمایت 
قیمتی از محصول را که اثرات منفی کمتری 

دارد اتخاذ کند.

تحلیل استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 خودکفایی در کشاورزی؛ شعار ندهیم

تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

مدیر پروژه چهارباغ شیرین با اشاره به توسعه 
نامتوازن شهر مشهد گفت: پروژه چهارباغ 
شیرین با استفاده از ظرفیت های بالقوه شرق 
مشهد و برای توسعه پایدار قسمت های 

شرقی شهر طراحی و اجرا خواهد شد.
سید مرتضی شهابی در نشست خبری طرح 
احیای و باززنده سازی معماری ایرانی اسالم 
و هویتی چهارباغ مشهد که در محل این 
پروژه برگزار شد، اظهار کرد: طرح پروژه 
چهارباغ شیرین، در اراضی ۷۱۲ هکتاری 
کارخانه قند شیرین انجام شده که شرکت 

سهامی عام و بورسی است. 
وی اضافه کرد: همانطور که می دانیم توسعه 
شهر مشهد اغلب در سمت غرب و جنوب 
غرب شهر صورت گرفته است. این توسعه 
نامتوازن در شرایطی است که شرق مشهد 
ازنظر آب، خاک، دسترسی ها، امکانات، 
مباحث زیست محیطی و ... ویژگی ها و 
ظرفیت بالقوه زیاد و مناســبی دارد که 
متأسفانه مورداستفاده قرار نگرفته است.

مدیر پروژه چهارباغ شیرین بیان کرد: طبق 
نتیجه حاصل شده از برگزاری جلسات متعدد 
با شهرداری، استانداری و کارگروه های 
مختلف، تصمیم گرفته شد تا ظرفیت های 
شرکت شیرین در جهت توسعه پایدار 

در شرق مشهد مورداستفاده قرار گیرد 
که اراضی باغی و باغات ۶۰ ساله شرکت 
شیرین ازجمله ظرفیت های این شرکت 
به شمار می رود. باغ ۵۶ هکتاری مجموعه 
در راستای بازسازی و بازنمایی مشهد قدیم 
تعریف شده است؛ به طوری که عناصری 
مانند دروازه باال خیابان، دروازه سراب و ... 
که تنها نام آن ها را شنیده ایم با جزئیات و به 
شکلی واقعی احداث و بازسازی خواهند شد.

شهابی ادامه داد: در کنار این پروژه که نیازمند 
سرمایه گذاری زیادی است، پروژه ای هفت 
و نیم هکتاری تعریف شده که سمت چپ 
اتوبان شهید شوشتری قرارگرفته است. 
در این پروژه مقدمات احداث ۱۸۵۰ واحد 

زیرساخت و توسعه فیزیکی برای زائران 
آماده و آغاز شده و مجوزهای آن دریافت 
شده است. در این دو پروژه برای مجوز ورود 
به محدوده، ۹۳ هکتار از اراضی شاخص 
شرکت شیرین تحت عنوان عوارض ورود به 
محدوده را در اختیار شهرداری قرار داده ایم.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۹ هکتار از 
این اراضی که همجوار شرکت شیرین 
است، به بیمارستان ۶۶۰ تخت خوابی و 
بزرگترین بیمارستان شرق مشهد تبدیل 
خواهد شد که در طی یک ماه گذشته این 
بخش از زمین توسط شهرداری به دانشگاه 

علوم پزشکی هبه شده است.
مدیر پروژه چهارباغ شیرین عنوان کرد: 

همچنین در ضلع شمالی کارخانه، ۱۲ هکتار 
زمین برای مسکن طبقه متوسط شهری 
طراحی شده است که فکر می کنم ظرف 
یک یا دو ماه آینده تحت عنوان بازآفرینی 
بافت فرسوده شهر طرق برای واگذاری 

توسط شهرداری آماده شود.
شهابی ادامه داد: ایجاد حدود ۴۵ هکتار 
فضای سبز تجهیز شده توسط شهرداری، از 
دیگر مزایای توافقی است که میان شهرداری 
و شرکت شیرین منعقد شده است. به طور 
کلی مجموعه پروژه های شرکت شیرین، 
شرق شهر مشهد را در مسیر ریل گذاری 
توسعه پایدار قرار می دهد که امیدوارم ثمره 
آن در نسل های آینده دیده شود. همچنین 
پایان این پروژه در برنامه زمانبندی ۱۰ ماهه 

برنامه ریزی شده است.
وی تشریح کرد: باغات این مجموعه ۲۰۰۰ 
متری بوده و حداکثر زیربنا آن ها ۴۵۰ متر 
خواهد بود، بنابراین باغ ها خشک نمی شوند. 
در چند ســال اخیر این باغ ها به دلیل 
شرایط آب وهوایی، حدود ۲۰ درصد ازنظر 
تعداد درخت افت داشته است. نگهداری 
از این باغات ساالنه،۳ میلیارد هزینه دارد 
و باغ های داخل شهر به خاطر هزینه ها 

توجیه اقتصادی ندارد.

چهارباغ شیرین پروژه ای برای توسعه پایدار شرق مشهد 




