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سرمقاله

شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    چهارشنبه 14  مهر 1400     شماره 891

آیت اهلل رییسی با تاکید بر اولویت بندی در برنامه های 
اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی 
دولت با موضوع تثبیت قیمت ها و کنترل بازار در حوزه 

کاالهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به 
ریاست آیت اهلل سیدابراهیم رییسی برگزار شد و در این 
جلسه معاونت اقتصادی رییس جمهور و کارگروه های 
مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد 
کالن و برنامه های پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مساله 

شناسی و حل مسایل اقتصادی ارایه کردند.
درجلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین 
مقرر شــد برنامه های مذکور بر اساس اولویت بندی در 
جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و 

تصمیم گیری قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش وصولی درآمدهای ناشی از فروش 
نفت و میعانات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ 

ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.
از جمله برنامه های پیشنهادی ۲۷گانه، ساماندهی بازار 
خودرو بود که کلیات این پیشنهاد مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و مقرر شــدجزییات آن در جلسات بعدی 
مطرح و همچنین برخی از موارد حسب قانون به شورای 

اقتصاد ارجاع شود.

شهردار مشهد گفت: این شهر در اصل، حرم شهر است و خارج 
از حرم، حیاط خانه امام رضا )ع(محسوب می شود؛ بنابراین 
هرکس در این فضا قرار بگیرد؛ یا خادم است یا زائر یا مجاور.

سید عبداهلل ارجائی در مراسم اذن خدمت خادمان شهری  
که در  عرصه میدان شهدا برگزار شد، اظهار کرد: مشهد 
مقدس است؛ زیرا متعلق به امام معصوم و حجت خدا است 
که باید مقدس بماند و به گونه ای مدیریت شود که در خور 

شأن صفات امام رضا)ع( باشد.
وی افزود: هر کسی که در مشهد حضور دارد خادم، زائر یا 
مجاور است. مفهوم همسایگی بسیار مترقی تر از شهروندی 
است. همسایگی مفهومی عمیق، بزرگ و پرمحتوا است و 

برخی معتقدند که همسایه از همسایه ارث می برد.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: در کشورهایی که مردمانش 
ادعای مدنیت دارند، در برج های مجلل همسان از بوی تعفن 
متوجه مرگ همسایه خود می شوند، اما در فرهنگ دینی 
همسایه غمخوار همسایه است، مخصوصا زمانی که  همسایه 
حجت خدا و امام معصوم است. اینکه خداوند این توفیق را 
داده که در این دنیا همجوار مضجع منور امام مهربانی ها 
باشیم، خود فضیلت است و اگر خوب رفتار کرده و شکر 
نعمت به جا آوریم، در آن دنیا مورد عنایت صاحب مضجع 

شریف قرار می گیریم.
وی اضافه کرد: خادم بودن به دربان و کفشدار بودن نیست؛ 
بلکه هرکس به زائر و مجاور ثامن الحج خدمت کند، خادم 
است و توسعه مفهوم خدمت به بیرون حرم امری بدیهی و 
مسلم است و تمامی کسبه، پاکبان ها و تمامی کسانی که 
به طرق مختلف خدمت می کنند، چه فرهنگی، اجتماعی، 
درمانی و ... همه باید لباس خدمت نه بر تن بلکه بر ذهن و 
روح داشته باشند.شهردار مشهد گفت: این شهر در اصل، 
حرم شهر است و خارج از حرم، حیاط خانه امام رضا )ع(

محسوب می شود؛ بنابراین هرکس در این فضا قرار بگیرد؛ 
یا خادم است یا زائر یا مجاور.

در ادامه این جلسه حجت االسالم حسن منصوریان، رییس 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه 
شورای شهر مشهد با بیان فرازهایی از زندگی امام رضا )ع(، 
گفت: زمانی که لباس خدمت بر تن می کنیم جنس رفتار ما 
تغییر می کند. مشهد مقدس است و همه باید با نگاه خادم 

به زائران در شهر خدمت کنند.

آغاز خدمت ۲0 هزار نفر از عوامل اجرایی شهرداری 
مشهد در ایام پایانی ماه صفر

مهدی یعقوبی، قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد 
نیز در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران درخصوص 

اقدامات انجام شده برای ایام پایانی ماه صفر، اظهار کرد: امروز 
به صورت نمادین مراسم اذن خدمت به پیشگاه ولی نعمت 

ما حضرت علی بن موسی ارضا )ع( انجام شد.
وی افزود: فعالیت های ما برای ایام پایانی ماه صفر از چند 
روز گذشته آغاز شده و امروز پس از این مراسم نمادین، بالغ 
بر ۲۰ هزار عوامل اجرایی شهرداری فعالیت خود را به جد 
آغاز خواهند کرد. همچنین خدمات ویژه ای در محورهای 

منتهی به حرم و ورودی شهر در حال انجام است.
یعقوبی با اشاره به اینکه پس از مراسم شام غریبان، شهر به 
حالت طبیعی برمی گردد، گفت: تیم عوامل اجرایی برای 

نظافت کامل شهر مستقر شده اند.
وی اضافه کرد: به طور کلی اقدامات ما در ایام پایانی ماه صفر 
به دو بخش خدمات به زائرین و و فضا آرایی شهر تقسیم 
می شود.همچنین طی این مراسم نمادین بیش از ۳۰۰ 
نفر از عوامل اجرایی شامل پاکبان ها، کارگران فضای سبز 
و اتوبوسران ها حضور داشتند و پس از طی مسیر از میدان 
شهدا تا حرم مطهر رضوی در رواق شیخ حر عاملی حرم 

مطهر رضوی مراسم اذن خدمت برگزار شد.

شعار »همه خادم الرضاییم« در مدیریت شهری مشهد 
ایسنا/خراسان رضوی شهردار مشهد گفت: مدیریت شهری 
به نمایندگی از مردم مشهد پیشانی خدمت به زائرین و 
مجاورین بارگاه منور امام هشتم )ع( بوده و به عنوان خادم 
زائرین و مجاورین بارگاه منور امام رضا)ع( اعالم می کنم 
که مشهد با رعایت تمام دستورالعمل های بهداشتی آماده 

میزبانی است.
سیدعبداهلل ارجائی در گفت وگو با ایسنا در خصوص تجلی 
مفهوم »همه خادم الرضاییم« در حوزه شهری مشهد اظهار 
کرد: زائرین بیشترین سطح تقاطع و برخورد را با مدیریت 
شهری دارند. معتقدیم که مشهد حرم شهر است، تمام تالش 
ما این است که مشهد را به عنوان حیاط منزل امام رضا)ع( 
در خور شان امام هشتم و زائرین این بارگاه منور آماده کنیم.

باید بازار کنترل شود

دستور رییس جمهوربه تثبیت قیمت ها 

شهردار عنوان کرد؛

مشهد، حرم شهر است 

سرمقاله

امنیت در  قبضه ی بیگانگان نباشد

مقام معظم رهبری در مراسم  مشترک دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های افسری نیروهای مسلح فرمودند:  عزیزان من! افتخار 
نیروهای مسلّح ما این است که نیروهای مسلّح در کشور عزیز 
ما حصار مستحکمی هستند، قلعه ی مستحکمی هستند برای 
کشور و برای ملّت. همان طور که امیرالمؤمنین فرمود »فَالُجنوُد 
بِاِذِن اهلل ُحصوُن الرَّعیَّة«،این به معنای واقعی کلمه در کشور ما 
تحّقق پیدا کرده و امروز سازمان های نیروهای مسلّح -ارتش، 
سپاه، نیروی انتظامی، بسیج- به معنای واقعی کلمه، سپر دفاعی 

در برابر تهدیدهای سخت دشمنان بیرونی و درونی هستند.
یک نکته  مهم در باب امنّیت این است که امنّیت کشور باید 
در قبضه ی بیگانگان نباشد؛ این چیز مهّمی است. امروز برای 
مردم ما و کشور ما یک امر عادی است که امنّیت کشور در 
قبضه ی نیروهای مســلّح خودی و فرزندان خود این کشور 
است، لکن همه  جای دنیا این  جور نیست؛ حّتی کشورهای 
پیشرفته. شما مالحظه کردید در این بگومگوهای اخیری 
که بین اروپا و آمریکا اتّفاق افتــاد و اروپایی ها اعالم کردند 
که آمریکا از پشت به آن ها خنجر زده،بحث بر سر این است 
که اروپا نیاز دارد به اینکه امنّیت خودش را با نیروی خودش 
-یعنی با قطع نظر از ناتوکه قلم عمده اش آمریکا است- تأمین 
کند؛ یعنی حّتی کشورهای پیشرفته ی اروپایی هم وقتی که 
امنّیتشان در قبضه  یا مرتبط با یک نیروی بیگانه است -ولو به 
حسب ظاهر آن نیروی بیگانه با آن ها دشمن  هم نیست، یعنی 
ظاهراً همه  در یک مجموعه قرار دارند- در عین حال احساس 
میکند که کمبود دارد؛ واقع هم همین است؛ واقعاً هم همین 
است که کمبود دارند؛ حاال کشورهای نه چندان پیشرفته ای 
که ارتشهایشان تحت اختیار نیروهای مسلّح آمریکا و امثال 
آمریکا است که دیگر جای خود دارد. اینکه یک کشور بتواند 
امنّیت را با نیروهای قاهر و قادر و مسلّط خودش تأمین بکند، 
افتخار بزرگی است. و آن کسانی که با توّهم تکیه ی به دیگران، 
و با تکیه ی به دیگران گمان میکنند که امنّیت خودشان را 
میتوانند تأمین کنند، بدانند که سیلِی این را بزودی خواهند 
خورد.یکی از فاجعه بارترین مصیبت ها برای کشورهای دنیا 
این است که بیگانه ها در مسایل امنّیتی آن ها دخالت کنند 
و جنگ و صلح آن ها را طّراحی کنند و به آن ها خط بدهند؛ 
این یک فاجعه ی مصیبت بار برای هر کشوری است که دچار 

چنین وضعی باشد.
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جناب آقای دکتر فرشاد مهدی پور
معاونت محترم مطبوعاتی و اطالع رسانی  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حسن انتخاب حضرتعالی  که سوابق طوالنی خدمت در عرصه های فرهنگی 
و رسانه ای را در کارنامه دارید راتبریک عرض کرده ، با توجه به  شناخت 
کافی  آشنایی و احاطه  کامل به مسایل و مشكالت  رسانه ها رجاء واثق داریم 
شاهد تحوالت بنیادی در جهت تامین نیازها و حل معضالت  خدمتگزاران 

عرصه رسانه ای کشور خواهیم بود. 

جمعی از روزنامه نگاران خراسان رضوی

خبر

طالبانیسم  فرهنگی

درپی سقوط کابل و سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، 
جهان آن ها را به تشکیل دولتی فراجناحی و در برگیرنده 
همه اقوام و گروه های سیاسی دعوت کرده و به رسمیت 
شناختن دولت جدید، آزاد کردن منابع مالی و هرگونه 
کمک مالی را منوط به تحقق این امر کرده اســت. از 
طرف دیگر طالبان نیز مکرراً بر این نکته تاکیدکردند 
که دولت جدید فراجناحی بوده و همــه اقوام در آن 
مشارکت خواهند داشت. با اعالم دولت موقت مشخص 
شد که طالبان برنامه ای برای تشکیل نظام سیاسی همه 
شمول نداشته و بنا ندارد غنایم را با دیگران تقسیم کند. 
کابینه طالبان طالب- شمول هم نیست، چه برسد به 
افغان- شمول. از ۲۲ عضو کابینه ۲۰ نفر از اعضاء شبکه 
حقانی اند.  در والیت هرات نیز که ۷5درصد نفوس آن 
تاجیک و ۹۰درصد فارسی زبانند همه مسوولین از باال 
تا پائین از قوم پشتون انتخاب شده اند. اما تفکر طالبانی 
به پست های سیاسی ختم نشده و اخیراً اشرف غیرت 
به ریاست دانشگاه کابل انتخاب شد. وی در سال ۲۰۰8 
میالدی مدرک کارشناسی خود را در رشته خبرنگاری 
از دانشگاه کابل گرفت. دانشگاه کابل در سال ۱۳۱۱ 
یعنی دو سال قبل از دانشگاه تهران تاسیس و قدمتی 
۹۰ ساله دارد. در پی اظهارات تند اشرف غیرت مبنی 
بر اینکه دانشگاه جای فحشاء نیست و ما قدرت را به زور 
گرفتیم و آن را با دیگران قسمت نخواهیم کرد، اتحادیه 
استادان دانشگاههای افغانستان واکنش نشان داده و 
خواستار تجدیدنظر مقامات طالبان در این زمینه شد. 
رییس جدید در ارتباط با برنامه های آینده دانشگاه اعالم 
داشت جدا کردن زنان از مردان، تعطیلی رشته های هنر 
از جمله موسیقی و اسالمیزه کردن دانشگاه منطبق بر 
قرائت طالبانی از مهمترین برنامه های وی است. به نظر 
می رسد همه شمولی و تنوع در دولت جدید افغانستان به 
تفاوت مبلغ جایزه تعیین شده از سوی ایاالت متحده برای 
دستگیری برخی اعضای دولت طالبان خالصه می شود.

حمایت قاطع مردم ایران از احمد مسعود در مقابله با 
طالبان حاکی از آن است که جامعه ایرانی تفکر طالبانی 
و طالبانیسم را بر نمی تابد. بخش بزرگی از ملت ایران با 
حمایت خود از شیر پنجشیر در واقع بانگ بر می آورد 
که به بلوغ اجتماعی و فرهنگی رسیده و گام به دوران 

مدرن نهاده است. 
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران نیز همه 
نامزدان بر مدیریت فراجناحی و مشارکت زنان، اقوام 
و مذاهب گوناگون در قدرت تاکید داشتند. اما در عمل 
شاهد آنیم که در دولت جدید جایی برای افکار متنوع 
یافت نشده و به گونه ای از یکدست شدن صحبت به میان 
کشیده می شود که گویی این یک مزیت است. ترکیب 
مدیریتی دولت جدید این حقیقت را آشکار می سازد 
که علیرغم همه وعده ها، نظام مدیریتی کشور بر ادامه 
روشهای قبلی تاکید داشته و عملکرد فراجناحی و همه 
شمولی صرفاً یک وعده انتخاباتیست و نه بیشتر!  انتظار 
می رفت دولت جدید به گونه ای چیده شود که بخش 
بزرگی از جامعه احساس کند در اداره امور کشور نقش 
داشته و بتواند با آن ارتباط برقرار کند. لیکن با مشاهده 
ترکیب دولت جدید و گرد هم آمدن همان چهره های 
قبلی مردم به این نتیجه می رسند که قرار است کشور به 
دستان توانمند افرادی در مسیر توسعه و رفاه قرار گیرد که 
خود در رساندن آن به شرایط دشوار فعلی نقش اساسی 
داشته اند. جامعه وقتی می بیند که یکایک نامزدان 
ریاست جمهوری بجز دو نفری که خط فکری متفاوتی 
داشتند در قدرت حضور داشته و سهم خود را گرفته اند، 
با خود می گوید که مساله اصلی تقسیم غنایم است و نه 
پاسداری از منافع ملّی. در چنین شرایطی چگونه می 
توان انتظار داشت مردم در انتخابات بعدی حضور گرم 

و پر شور داشته باشند؟

دکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریفدکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریف
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با رسیدن به اعداد تعیین شده برای واکسیناسیون 
حداکثری، دیگر مدارا پاسخگو نیست و باید 
سیاست های تنبیهی جایگزین شود؛ چرا که 
کرونا بیماری فردی نیست، سختگیری و 
محرومیت درباره افرادی که درک درستی 
از ابتال و انتقال بیماری در جامعه ندارند، در 
نهایت منجر به ایمنی بیشتر جامعه می شود.

اردشیر گراوند، جامعه شناس و پژوهشگر 
اجتماعی، در یادداشتی در روزنامه همشهری 
نوشت: »در قرون گذشته تاکنون هر اقدامی 
چه اجتماعی و فرهنگی و حتی بهداشتی، 
همواره موافقان و مخالفانی داشته است و حاال 
این تضادهای فکری درباره واکسیناسیون 

کرونا هم رقم خورده است.
نه تنها در ایران که شکلی متفاوت از این 
مسئله را در فرانسه، آلمان، سوئد و سایر 
کشورها هم می بینیم که با درگیری هایی 
بین موافقان و موافقان واکسن همراه شده 
است. البته واکسن هراسی و واکسن گریزی 
اتفاقی طبیعی است و اظهار نظرهای غیر 
کارشناسی در جامعه منجر به تقویت آن 
شده است. ارتباط مستقیمی هم به میزان 
سواد ندارد و در هر سطحی از جامعه، گروه یا 
افرادی نسبت به تزریق واکسن مقاومت هایی 
دارند. اما اتفاق خوبی که درباره واکسیناسیون 
کرونا افتاده این است که جمعیت موافقان 

نسبت به مخالفان بسیار بیشتر است و این 
مسئله می تواند منجر به درخواست اجرای 
سیاست های تنبیهی برای مخالفان شود. 
یعنی جمعیت واکسن زده که در اکثریت 
هستند، می توانند تقاضا کنند، افرادی که 
از واکسیناسیون سرباز می زنند، از دریافت 

خدمات اجتماعی محروم شوند.
البته در کشور ما بیشتر از مدل مدارا با این 
نوع تخلفات استفاده می شود؛ چرا که هنوز 
به درصد باالیی از واکسیناسیون در جامعه 
نرسیده ایم. مدت زمان کوتاهی است که عرضه 
واکسن به سطح مطلوبی رسیده اما در نهایت با 
رسیدن به اعداد تعیین شده برای واکسیناسیون 
حداکثری، دیگر مدارا پاسخگو نیست و باید 
سیاست های تنبیهی جایگزین شود؛ چرا که 

کرونا بیماری فردی نیست، سختگیری و 
محرومیت درباره افرادی که درک درستی 
از ابتال و انتقال بیماری در جامعه ندارند، در 
نهایت منجر به ایمنی بیشتر جامعه می شود.

بر این اساس باید برای فردی که واکسن 
نمی زند و بیماری را منتقل می کند، مجازات 
بیشتری در نظر گرفت. البته کسانی هم 
هستند که نقشی عامدانه در دریافت نکردن 
واکسن ندارند و باید عوامل تأثیرگذار در 
جاماندن آن ها را هم در نظر گرفت و شرایط 
را تسهیل کرد. در جامعه سالمندی ما افرادی 
هستند که از شیوع پاندمی از خانه خارج 
نشده اند و این ترس هنوز با آن هاست. این 
افراد عمدتا برای تزریق واکسن هم از منزل 
خارج نشدند و برای حل مشکل آن ها باید 

طرح واکسیناسیون خانه به خانه  اجرایی 
شود. درباره جامعه جوان  و میانسال هم 
نوعی بی مباالتی رقم خورده که معتقدند یا 
به کرونا مبتال نمی شوند یا اگر مبتال شوند، 
خطر جدی آن ها را تهدید نمی کند. برای 
رفع این مشکل هم باید اتفاقی مشابه دوران 
تحصیل رقم بخورد.شرط ورود به مدرسه 
واکسن زدن بود و در غیر این  صورت شاید 
بخشی قابل توجهی از افراد واکسن های آن 
دوران را دریافت نمی کردند. بر این اساس 
باید کمی صبر کرد تا واکسیناسیون داوطلبانه 
انجام شود و در نهایت برای آن دسته از افرادی 
که قصد مراجعه برای تزریق واکسن ندارند، 
سیاست تنبیهی موضوعی و موضعی در نظر 
گرفت. البته هیچ وقت پوشش ۱۰۰درصدی 
واکسیناسیون رخ نمی دهد؛ چرا که درصدی از 
جامعه تن به تزریق واکسن نخواهند داد. بعید 
است در تمام کشورها پوشش واکسیناسیون 
به باالی 8۰ درصد رسیده باشد، در حالت 
کلی ۱5 درصد افراد جامعه، هرگز واکسن  
نمی زنند.البته جامعه ایرانی نشان داده که 
در این گونه مناسبت ها، مشارکت باالیی 
دارد، بنابراین احتماال ما به پوشش بیش از 
۹۰ درصد واکسیناسیون خواهیم رسید؛ 
مشروط بر این که سیاست های سختگیرانه 
برای مخالفان واکسن در نظر گرفته شود.«

کسی که واکسن نمی زند با جان دیگران بازی می کند

سیاستهای تنبیهی برای مخالفان واکسیناسیون

از تولد تا تحول در مکتب امام رضا)ع(

جایی خواندم، تولد اگر چه مهم است اما تحول از آن مهم تر 
است. تولد، علِت موجده انسان است آمام آنچه انسان را در مدار 
انسانیت نگه می دارد و اعتال می بخشد، تحول است پس می 
توان آن را علیِت مبقیه نامید و عامِل بقا بر جوهری که از نفخه 
الهی شکل گرفته اســت. در همین راستا می توان نگاهی به 
شناسنامه ها انداخت و-محِل صدور- که در آن قید شده است 
و نسبت آدمی را با موطن و جغرافیای زادن، مشخص می کند. 
مهم هم هست این اما مهمتر از آن، -محِل حصول- است جایی 
که انسان به دستاورد های معرفتی تالشش، دست می یابد. روشن 
است که همه ما، هرکدام، یک شناسنامه کاغذی داریم که تاریِخ 
تولد و محل صدور را نوشته است اما باید به یم سجِل معرفتی 
هم توجه داشته باشیم که برای هرکدام از ما توسط فرشتگان 
موکل، که همان رقیب و عتید باشند نوشته می شود که زماِن 
تحول و محِل حصول ما را و همه فراز و فرود های که از سرمی 
گذرانیم را ثبت و ضبط می کنند. شناسنامه کاغذی ما احتمال 
گم شدن را دارد ولی سجل معرفتی ما نه گم می شود و نه ذره 
ای کم و زیاد. این جاست که عقل حکم می کند که به جد مراقب 
این دومی باشیم. یعنی مراقب آنچه به عنوان پندار در ذهن مان 
می نشیند و آنچه گفتار می شود و از زبان مان برمی خیزد و آنچه 
رفتار می شود در جوارح ما. اگر این سه گانه در مدرسه تربیتی 
امام رضا، نظام یابد، رضوی خواهیم شد و اگر به سبک دیگران 
باشد، نه در این دنیا می توانیم خود را با امام تعریف کنیم و نه 
در آن دنیا می توانیم همراه ایشان شویم که خداوند خود در آیه 
۷۱ سوره شریفه اسراء در باره روز قیامت می فرماید:-یوم ندعوا 
کل أناس بإمـامهم؛ هر گروهی را با امام شان فرا می خوانیم-. 
اگر می خواهیم فرا بتوانیم با امام رضا)ع( در قیامت حاضر شویم 
امروز باید این رابطه را تنظیم کنیم و قوام بخشیم که هر لحظه 
تاخیر ما را از رسیدن به این مهم محروم می کند. که می داند که 
فردا زنده خواهد بود تا کار تربیت خویش به سبک امام رضا را به 
فردا حواله دهد؟ نه، هیچ کس چنین تنظیمی ندارد پس همین 
االن، عهد، نو کنیم با امام همیشه حی و حاضر و شناسنامه ما هر 
محل صدوری که دارد، به محل حصول مان که آستان رضاست 
توجه کنیم و هر تاریخی که تولد ما را به یاد دارد، ما به تاریخ 
تحول خود نگاه کنیم و رضوی شویم که راه رسیدن به رضوان 

الهی جز این مسیری ندارد.

مدیر شیالت جهاد کشاورزی خراسان رضوی:
کروکودیل های مشهد صادراتی است

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی گفت: اولین محموله کروکودیل های پرورشــی که 
وارد کشور شده به زودی به تنها واحد پرورش کروکودیل 
خراســان رضوی در منطقه ُملک آباد، در حد فاصل مشهد 

نیشابور، منتقل می شود.
مجید طاهرپور در خصوص واردات محموله کروکودیل های پرورشی 
به استان اظهار کرد: محموله کروکودیل های پرورشی با شرایط 
خاصی وارد کشور شده و قرار اســت در محیط آماده شده برای 

نگهداری آزادسازی شوند.
وی افزود: این 8۰ سر کروکودیل پرورشی به صورت اولین محموله 
وارداتی از کشور مالزی وارد تهران شده که به زودی برای پرورش و تکثیر 
به تنها مزرعه پرورش کروکودیل واقع در مشهد منتقل خواهد شد. 
مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: از آنجایی که پوست و گوشت کروکودیل دارای 
ارزش صادارتی بوده و درآمد فراوانی ایجاد می کند، این محموله 
از کروکودیل ها در نخستین مرحله به واحد پرورش کروکودیل 

خراسان رضوی منتقل می شود. 

یادداشت

خبر

غالمرضابنیاسدیغالمرضابنیاسدی

براساس تصمیمات اتخاذشده توسط ستاد 
ملی کرونا ناوگان حمل ونقل عمومی باید 
ظرفیت حمل مسافر را تا 5۰ درصد کاهش 
دهد اما اتوبوس های مسافری چندان هم 

به این موضوع توجه ندارند.
اغلب اتوبوس هایی که از پایانه مسافربری 
مشهد به بیرون می آیند در نگاه نخست 
به نظر می رسد که هیچ مشکلی ندارند 
و گاهی اوقات چنین به نظر می رسد که 
اصالً همان تعداد مسافر مجاز را هم حمل 
نمی کنند اما با رسیدن خودرو در مقابل 
میدان مقابل پایانه اما قضیه به شکل دیگری 
تغییر رویه داده و به ناگاه تعداد زیادی 
مسافر به داخل خودرو هجوم می آورند.

درحالی  که ادعا می شود یک اتوبوس 
با ۳8 صندلی فقط اجازه دارد تا تعداد 
۱۹ مسافر طی مسیر کند اما در برخی 
اتوبوس ها به ویژه راه های نزدیک تر مانند 
تربت حیدریه یا بیرجند مشاهده می شود 
که رانندگان بی اعتنا به مصوبه ســتاد 
ملی کرونا تعداد مسافران بیشتری را 

سوار می کنند.

تخلف اتوبوس ها خارج از پایانه
یکی از دالالن فروش بلیت به ایلنا می گوید: 
معموالً این تخلف ها با توجه به سخت گیری 
که دفاتر بازرسی و شرکت ها دارند در پایانه 

انجام نشده و به چشم نمی آید.
وی افزود: ما خیلی مسافرها را به طمع 
ارزان تر تمام شدن همین جا سوار می کنیم 

و مشکلی هم ایجاد نمی شود.
وی می گوید: مگر می شود یک اتوبوس چهار 
میلیارد تومانی با ۱5 مسافر 8۰ هزارتومانی 
را راهی جاده کرد؟ شما هنگامی می توانی 
این اتوبوس ها را از حرکت نگه داری که 
باقی پول صندلی هــای خالی آن ها را 

پرداخت کنی.

حمل بار به جای مسافر برای جبران ضرر
با گشت وگذاری در پایانه و پارکینگ برایمان 
این موضوع روشن می شود که حاال برخی 
رانندگان برای جبران این کسری مسافر 
ترجیح می دهند که از حمل بار برای سود 

بیشتر استفاده کنند.
مشکالت اقتصادی کشور، تکمیل نشدن 
مسافران اتوبوس، هزینه های سرسام آور 
نگهداری اتوبوس و دســتمزد راننده و 
کارگر، هزینه باالی سوخت و لوازم یدکی 
و ... مالکان را مجبور به حمل بار توسط 

اتوبوس و دریافت وجه در قبال آن و تخلف 
از مقررات حمل ونقل عمومی می کند.

در حال حاضر برخی شرکت ها حتی 
برای حمل بار توسط اتوبوس برنامه های 
کاربردی بانام های مختلف راه اندازی کرده و 
به دریافت سفارش اقدام می کنند و بسیاری 
از هم وطنان نیز برای ارسال خوراکی ها 
و سوغاتی های شهر خود برای اقدام و 

آشنایان به این راه متوسل می شوند.
اما نکته ای که بسیاری از مسافران از آن 
گالیه مند هستند این است که درب میانی 
اتوبوس که در مواقع خطر و حوادثی مانند 
آتش سوزی، مسیری برای خروج اضطراری 
مسافران قسمت انتهایی است با همین 
بارها مسدود می شود و بسیاری از مالکان 
اتوبوس در همین قسمت تا می توانند بار 

می زنند و راهی جاده می شوند.
طی ماه های گذشته برای کاهش سفرها 
و قطع زنجیره کرونا در کشور، ستاد ملی 

کرونا محدودیت های شدیدی را ازجمله 
ممنوعیت ورود و خروج خودروهای سواری 
شخصی به مشهد گذاشت که نتیجه اعمال 
محدودیت های یادشده بیشتر در بخش 
ترددهای بین شهری و سفر با خودرو شخصی 
مشهود بود اما مشاهدات خبرنگار ما نشان 
می دهد این محدودیت های سفر در بخش 
ناوگان حمل ونقل عمومی آن چنان که باید 

مراعات نشده است.

انجام 70 درصد سفرهای مردم از 
طریق اتوبوس

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان 
رضوی بابیان اینکه به دلیل محدودیت های 
اعمال شده و شرایط خاص کرونا شاهد 
کاهش و ریزش مســافران در طی ماه 
گذشته بودیم به ایلنا گفت: معموالً ۷۰ 
درصد سفرها با ناوگان اتوبوسی انجام 
می شود که در دوران اعمال محدودیت های 
کرونایی در دو هفته پایانی مردادماه این 

الگو تغییر کرد.
نصری خاطرنشان کرد: درحالی که جابه جایی 
مسافر از طریق ناوگان اتوبوسی و مینی بوسی 
در جاده های استان کاهش فراوان داشته 
است، اما ســفر با ناوگان سواری کرایه 

رشد داشت.
وی ادامه داد: از همین رو ما در ماه گذشته 
و در مردادماه در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته شاهد کاهش و ریزش مسافر 

هستیم.

کسی برتخلفات خارج از پایانه نظارت ندارد

اتوبوس هایی که رقیب کامیون شده اند
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سالمندی جمعیت جامعه پدیده ای توام با 
تجارب حرفه ای و دانش اجتماعی زیست 
شده است که به کارگیری حساب شده آن 
گرچه فرصتی بی همتا، اما به شدت نیازمند 
توجه آینده نگرانه نسبت به سالمت روحی و 
جسمی حامالنش یعنی شهروندان سالخورده 
برای اجتناب از تبدیل این پدیده ناگزیر 

اجتماعی به یک بحران است.
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبور 
فرد از مرز ۶۰ سالگی به معنای پیوستن وی 
به جرگه سالمندی است و بر این اساس 
سالمندی بخشی از روند طبیعی زندگی 
انسان محسوب می گردد که مشخصات و 
نیازهای خاص جسمی و روحی و مراقبت های 
ویژه ای دارد.زمانی که این بخش از زندگی 
انسان در سطحی وسیع شامل گروه قابل 
توجهی از افراد جامعه می شود و به یک 
پدیده اجتماعی بدل می گردد به توجه، 
شناخت، برنامه ریزی و مدیریت در سطح 

کالن اجتماعی در جامعه نیاز است.
جامعه امروز جوان ایران طی دو دهه آینده 
خواه ناخواه با پدیده سالمندی در گستره ای 
وسیع مواجه می شود بنابراین برای رویارویی 
توام با آمادگی کامل با این پدیده ضرورت 
دارد با شناخت کافی و کامل از آن نسبت به 
برنامه ریزی برای استفاده از این فرصت و نیز 
حرکت به سمت جامعه  ای دارای سالمندان 

سالم تالش کند.
سالمندی به عنوان یک پدیده اجتماعی 
همچون شمشیری دولبه می تواند به عنوان 
فرصت یا تهدید جامعه را درگیر خود کند. 
آگاهی و شناخت کامل از سالمندی می تواند 
آن را به ظرفیتی عظیم مبدل کند و در این 
مسیر »سالمندی پویا یا سالمندی فعال« 
مقوله مهمی است که در جهان امروز با 
هدف استفاده از ظرفیت های سالمندان 
در جنبه ها و جهات مختلف، محور اصلی 
برنامه ریزی های مرتبط با این قشر قرار گرفته 
است. قشری از جامعه که شناخت کامل 
ظرفیت ها و توانمندی های آنان می تواند 
ایشان را از حالت فرسودگی و از کارافتادگی 
به یک سرمایه راهگشا و ارزشمند اجتماعی 

مبدل کند.
تحقق سالمندی پویا و استفاده از ظرفیت ها 
و توان سالمندان، مستلزم برنامه ریزی 
پیشگیرانه و آینده نگرانه قبل از رسیدن فرد 
به این مقطع از زندگی است. این برنامه ریزی 
در گرو عزم هماهنگ و میان دستگاهی بین 
تمامی بخش ها و دستگاه های درگیر و 

متولی در این زمینه است.
برنامه ریزی هدفمندی که در قالب آن 
فعالیت های بدنی، تغذیه، تفریح، دانش 

افزایی، برنامه سالمتی و بهداشتی برای هر 
فرد حداقل از دوره ۴۰ سالگی آغاز شود تا 
در سن ۶۰ سالگی با فردی سالم و هوشیار 

از نظر ذهنی مواجه باشیم.
در چنین شرایطی است که فرد سالمند 
گرچه بازنشسته تلقی می  شود اما همچنان 
توان ادامه زندگی اجتماعی موثر و مفید را 
دارد و ۶۰ سالگی را زمانی برای به کارگیری 
تجربیات و دانش خود برای کمک به جامعه 

و نسل جوان می بیند.
میزان متوسط کنونی سالمندی در جهان 
۱۲ درصد اعالم شده است حال آن که میزان 
سالمندی در کشوری مانند ژاپن بیش از ۳۰ 
درصد است اما همگان ژاپن را به عنوان یکی 
از توسعه یافته ترین کشورها می شناسند. 
میزان سالمندی در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپایی نیز بیش از ۱۶ درصد است اما این 
کشورها نیز جزء جوامع توسعه یافته قرار 
دارند و رمز موفقیت و توسعه یافتگی این 
کشورها بنا بر تاکید صاحبنظران برنامه ریزی 
برای داشتن سالمندانی سالم است و بس.

اما ایران که اکنون جمعیت سالمندش ۱۰ 
درصد است طی چند دهه آینده به ۳۰ درصد 
خواهد رسید اگرچه نرخ سالمندی در دنیا 
و از جمله کشور ما رو به افزایش است اما 
طی دو دهه گذشته جمعیت سالمند ایران 
دو برابر شده اما سرعت برنامه ریزی وسیع 
و گسترده برای مدیریت این روند از نظر 
کیفیت سالمندی و تربیت سالمند سالم 

بسیار کمتر و آرام تر است.

30 میلیون سالمند طی سه دهه پیش رو
مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی 
در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: رشد 
جمعیت سالمندی به صورت طبیعی در 
کشور ما همانند دیگر کشورها در حال 

انجام است.
مسعود فیروزی افزود: با توجه به نرخ سالمندی 
در کشور پیش بینی می شود جمعیت 
سالمندان ۶۰ سال و باالتر در سال ۱۴۳۰ 
به  حدود ۳۰ میلیون نفر در کل کشور برسد 
که حدود ۳۰ درصد کل جمعیت کشور 
را شامل می شود به این معنا که از هر سه 
نفر یک نفر در ۳۰ سال آینده در کشور 

سالمند است.
وی با بیان این که نرخ رشد سالمندی در 
ســال ۱۳۳5 در ایران معادل ۶.۲ درصد 
بوده است که به مرور در سال ۱۳۷5 به 
۶.۶ درصد رسیده است ادامه داد: این روند 
با شتابی که گرفت از سال ۱۳۷5 تا سال 
۱۳۹5  به ۹.۲ درصد رســید و این روند 

شتابی همچنان ادامه دارد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
برای ارایه خدمت به این گروه جمعیتی در 
کشور که طی سالهای آینده شمار آنان سه 
برابر می شود باید آمادگی الزم را در ارایه 
خدمات داشته باشیم که مبنای آن شهر 
دوستدار سالمند است و شهر دوستدار سالمند 
تا حد زیادی به رفع مشکالت رفت و آمد 
و فعالیت اجتماعی این قشر کمک و بهره 
مندی از خدمات را برای آنان تسهیل می کند.

فیروزی با اشاره به این که تنهایی و کاهش 
فعالیت های اجتماعی و نیز فعالیتهای بدنی از 
عمده ترین مشکالت سالمندان است افزود: ۱5 
درصد افراد جامعه به دالیل مختلف از جمله 
معلولیت، بارداری، سالمندی، شکستگی و 
موارد مشابه دچار ناتوانی هستند بنابراین 
مناسب سازی محیط های شهری برای آنان 

یک نیاز مهم و اولویت دار است.
وی ادامه داد: حمایت های مالی از سالمندان 
از اهمیت باالیی برخوردار است در حالی 

که هم اکنون فردی که در کشور ما سالمند 
است و به سن بازشستگی می رسد و وارد 
مرحله به تعبیری پرخرج زندگی می شود 
ناگهان دچار کاهش درآمد و محدود شدن 
حقوق به مستمری بازنشستگی می شود.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
بروز مشکالتی از جمله کمبودهای تغذیه ای 
و به تبع آن وضعیت ضعف جسمانی و کاهش 
قوای بدنی طبیعی در سن سالمندی از 
دیگر مصایب و مسایلی است که زندگی 
سالمند را نشــانه گرفته و تحت فشار 

قرار می دهد.
فیروزی با اشاره به این که تمام توان یک 
سالمند برای حمایت مالی و معنوی از 
خانواده و فرزندان به کار گرفته می شود 
افزود: این در حالی اســت که به طور 
معمول حمایت مالی و برخورداری مالی 
سالمندان به مراتب کمتر از دوره گذشته 

زندگی شان است.

همه خادم هستیم

خادم الرضا)ع( بودن یعنی سیره امام رضا)ع( را نگریستن و آن را 
در زندگی پیاده کردن. ما معموالً خادمی حضرت)ع( را در جارو 
کشیدن حرم، قدم زدن در حرم و امثال آن تعبیر می کنیم اما باید 
بدانیم کسی که با امام رضا)ع( انس می گیرد از حضرت چه چیزی 
می خواهد، وقتی کسی اینگونه نگریست هر جای این کره خاکی 
که باشد دغدغه های امام رضا)ع( را پیگیری می کند و خادم به 
عنوان محب و شیعه ایشان  اگر می خواهد خادم الرضا)ع( باشد 

باید این هدف را دنبال کند.
مهر و محبت و برخورد کریمانه امام رضا)ع( باید در آن هایی که 
می خواهند خادم الرضا)ع( باشند، تجلی داشته باشد؛ حضرت ثامن 
الحجج)ع( حتی با آن ها که اعتقاد به ایشان نداشتند، همچون 
شیعیان شان رفتار می کردند، این رفتار و برخورد کریمانه در مواجهه 
و برخورد حضرت)ع( با زائران هم مشهود است چنان که ایشان 
زائران را انتخاب نمی کنند بلکه به همه فرصت زیارت را می دهند 

و این ریشه در رفتار کریمانه حضرت)ع( دارد.
از این رو، انسان هم وقتی می خواهد امام رضایی و خادم الرضا)ع( 
شود، نباید در رفتارها و تعامالتش حریم و تفکیک میان مردم قائل 
شود بلکه همه را به حریم خود راه می دهد و با همه بر مبنای جود و 
سخا رفتار می کند. اگر می خواهیم خادم الرضا)ع( شویم باید بررسی 
کنیم که حضرت)ع( در زندگی چه سیره و منشی داشتند یا امروز 
برخوردشان با زائران چگونه است؟ ما نیز همانطور عمل کنیم. کسی 
که می گوید من خادم الرضا)ع( هستم باید همچون سربازی که 
از فرمانده الگو می گیرد، عمل کند. خادم علی بن موسی الرضا)ع( 
مولی و صاحب و امام دارد و باید در کالم، رفتار و هر جزء اعمالش 

ببیند امام)ع( چگونه رفتار می کردند و همان سیره را پیاده کند.

ضرورت توجه فعاالن فرهنگ ایثار و شهادت 
به بازی های رایانه ای 

به گزارش ایثار واحد خراســان رضوی، جواد حامد زاده در مراسم 
اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی بازی های رایانه ای و تجلیل از 
فعاالن فضای مجازی که در سالن شهید هاشمی نژاد اداره کل بنیاد 
خراسان رضوی برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت: 
روند جامعه به سویی است که بیشتر نوجوانان و کودکان به سمت 

بازی های رایانه ای هستند.
معاون فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران خراسان رضوی افزود: 
شیوع بیماری کرونا، باعث خانه نشینی و کاهش روابط خانوادگی و 
دوستان با یکدیگر شده است در این فضا بیشتر ارتباطات در فضای 

مجازی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین ارتباط مردم با فضای مجازی 
سرگرمی و پیگیری اخبار و اتفاقات روز است، که مدیریت این مهم با 

توجه به تاکید مقام معظم رهبری حائز اهمیت است.
وی افزود: حضور داوطلبانه مردم در فضای مجازی و فعالیت در ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت از مواردی است که می تواند تا حدودی در برابر 

آسیب های فضای مجازی مقابله کند.
نخستین جشنواره بین المللی بازی دل ها که با محوریت شهدای 
مدافع حرم، شهدای سالمت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار 
شد، هدف از برگزاری این جشنواره ، سوق دهی فعاالن فرهنگ ایثار و 

شهادت به سمت بازی های رایانه ای است.
در این مراسم از همسر شــهید مدافع حرم مرتضی عطایی،  پدر 
شهید  مدافع حرم »جواد جهانی« و همسر شهید سالمت »دکتر 
محمد ساالری« فرزند شهیده سالمت »طاهره افشاری« و فعاالن 
فضای مجازی، جانباز سرافراز 5درصد »ابوالفضل گلستانی« و هادی 
مطهری کارمند بنیاد سبزوار و فرزند جانباز ۶5 درصد »حسن مطهری 

فرد« تجلیل به عمل آمد.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شماره ۲3
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ ۲۲ مهر  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 ۲۲

محمدباقرعطاریانیمحمدباقرعطاریانی

چه برنامه ای برای بزرگترهای جامعه داریم

سالمندی، بحران یا فرصت؟
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دیدگاه

گزارش

 ضرورت بازسازی 
و روش های آموزشی

سالمتی انسان بر همه فعالیت های اجتماعی او اولویت 
دارد. هیچ شکی نیست که آدمی وظیفه دارد قبل از هر 
اقدام و تصمیمی از جسم و جان خود به عنوان امانتی که 
خداوند مهربان خلق کرده و در اختیار انسان قرار داده به 
نحو احسن نگهداری کند و از هر فعالیتی که سالمتی را 
خدشه دار می کند به شدت پرهیز نماید. مگر آن اقدام 
در راه خدا، دین و ارزش های واالی اخالقی باشــد که 
حسابش جداست. الغرض! کرونا ویروس منحوسی است 
که جان انسان های بیشماری را گرفته است و کماکان 
تهدید بزرگی برای سالمتی جامعه ی بشری است. به هر 
حال بعد از چندین ماه مبارزه نفس گیر با این ویروس در 
سراسر جهان اکنون واکسیناسیون عمومی آغاز گردیده 
و راه های درمان هر چند غیرقطعی برای آن کشف شده 
است و امیدواری فراوانی وجود دارد که ریشه ی آن قطع 
گردد. هر چند تا دستیابی به این نقطه هنوز فاصله زیادی 
وجود دارد. کرونا به سختی همه ی فعالیت های عادی 
و عمومی را مختل کرد و بسیاری از مسایل اجتماعی و 
اجتماعات مردمی را تحت تأثیر قرار داد و به اقتصاد جهانی 
زیان های فراوانی وارد کرد تا بعد از آزمون و خطاهای بسیار 
و آمار قابل توجه مرگ های ناشی از این اپیدمی با ایجاد 
تغییراتی بشر خودش را برای زندگی در شرایط کرونایی 
آماده کرده است. در بین تمام عرصه هایی که از این همه 
گیری آسیب دیده اند حوزه ی آموزش همچون اقتصاد 
با بیشترین چالش و خسارت مواجه گردیده است. و هنوز 
هم این روند ادامه دارد. خصوصاً در کشورهایی مثل ایران 
که زیرساخت های فناوری و مبانی نظری برای برگزاری 
آموزش های مجازی در آن خیلی توسعه یافته نبوده و 
بسترهای الزم برای این کار فراهم نگردیده است این آسیب 
بسیار بیشتر به چشم آمد. امری که در مقاطع ابتدایی که 
هنوز دانش آموز با فرهنگ آموزش و قواعد مترتب برآن 
مأنوس نشده از حساسیت بسیار بیشتری برخوردار است. 
حاال بعد از دو سال که از این بیماری می گذرد و زمزمه 
هایی مبنی بر بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در کشور 
ظرف چند ماه آینده به گوش می رسد باید خود را آماده  
بازسازی و باز طراحی اساسی در فرآیندها و روش های 
آموزشی بکنیم. بخواهیم یا نخواهیم امروز بخش قابل 
توجهی از فرآیندهای آموزشی در بستر فضای مجازی 
تعریف گردیده است و رسانه ها و نرم افزاها نقش بسیار 
تعیین کننده ای در نظام های آموزشی پیدا کرده اند. 
حتی اگر کرونا هم نبود این مسأله هر چند کمی دیرتر اما 
به صورت قطعی اجباری می گردید. حاال که این اتفاق 
سبب تحقق مجازی شدن بخش قابل توجهی از آموزش 
گردیده است ضرورت دارد طراحی نظام آموزش و پروش 
و آموزش عالی مورد بازنگری و بازطراحی اساسی قرار 
گیرد و مطالعات الزم جهت توسعه زیرساخت های مورد 
نیاز این فرایند تأمین گردد. نمی شود به بهانه مجازی 
شدن آموزش کیفیت و اثربخشــی آن را نادیده گرفت 
و نظام کنترل، ارزیابی و ســنجش توانایی های علمی 
دانش آموزان و دانشجویان به صورت صوری و ظاهری 
باشد. حتی اگر کرونا به صورت قعطی ریشه کن شود بازهم 
ما فضای رسانه ای و مجازی را به عنوان ابزار و بستر مهمی 
در فرایندهای آموزشی پیش روی خود داریم که باید برای 
آن برنامه ریزی و اقدامات عملی مقتضی داشته باشیم. 
در غیر این صورت بخش مهمی از الزامات آموزشی که 
برای توسعه جامعه نیاز اس مختل می گردد. آموزش زیر 
بنای هر پیشرفت بشری است پس حساسیت و اهمیت 

آن هیچگاه نباید نادیده انگاشته شود.

۲7 درصد سالمندان خراسان رضوی 
مجهول الهویه

به گفته مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، 
هزار و 5۳۰ سالمند در مراکز شبانه روزی 
استان اقامت دارند که ۴۲۰ نفر از آن ها 
معادل ۲۷ درصد مجهول الهویه و احتماال 
فاقد خانواده هســتند و 8۷۰ نفر از این 

سالمندان یارانه بگیرند.
فیروزی افزود: هم اکنون پنج مرکز روزانه 
ویژه سالمندان در استان و مشهد فعالیت 
دارند که ۱8۰ نفر از این مراکز، خدمات 
دریافت می کنند و عالوه بر فعالیت این مراکز 
در زمینه خدمت رسانی به سالمندان، سه 
مرکز ویزیت در منزل به سالمندان مشهدی 
خدمات می دهند که بیش از ۱۴۰ نفر هم 

از خدمات آن ها بهره می  گیرند.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد جامعه را 
افراد سالمند تشکیل می دهند که بر این 
اساس از جمعیت ۶.8 میلیون نفری استان 

حدود ۶8۰ هزار نفر را افراد باالی ۶۰ سال 
و به تعبیری سالمند تشکیل می دهند.

او اضافه کرد: براین اساس هم اکنون تمامی 
متولدان قبل از سال ۱۳۴۰ سالمند محسوب 
می شوند و موج سالمندان طی ۲۰ سال 

آینده متولدان دهه ۶۰ هستند.

پدیده سالمندان تک فرزند و بی فرزند
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان 
این که پدیده »سالمندان تک فرزند« و 
حتی بدون فرزند تهدیدی فرا روی جامعه 
ما در آینده ای نزدیک است گفت: کاهش 
موالید در بین زوج های جوان و میانسال 
موجب شده در آینده شاهد پدیده ای به 

نام »سالمندان تک فرزند« باشیم.
فیروزی افزود: این پدیده اجتماعی در ایران 
پیامدهای خاص خود را دارد و در این میان 
»سالمندان بدون فرزند« نیز تهدید دیگری 
هستند که جامعه ایرانی زمینه آسیب دیدن 

از این ناحیه را نیز دارد.
وی ادامه داد: هم اینک بخش محدودی 
از سالمندان توسط فرزندانشان به دالیل 
مختلف به موسسات و مراکز شبانه روزی 
نگهداری سالمندان سپرده می شوند که در 
این میان سالمندان مجهول الهویه درصد 

قابل توجهی را تشکیل می دهند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره 
به زیاد بودن جمعیت خانوار در دهه های 
گذشته و وجود چهار تا پنج فرزند در هر 
خانواده گفت: این تعداد فرزند در خانواده های 
قدیم مراقبت از سالمند را در زمان بیماری 
و کهولت تسهیل می کرد اما در خانواده 
هایی که تعداد فرزندان به سه، ۲ و حتی 
یک فرزند کاهش پیدا کرده دیگر چنین 

وضعیتی را شاهد نخواهیم بود.

ضرورت پرستاری از سالمندان در منازل 
معاون امور توانبخشی اداره  کل بهزیستی 
خراسان رضوی گفت: هم اکنون ۴۱ مرکز 

شبانه روزی در استان فعالیت دارد 
حمیدرضا علیزاده رضایی افزود: برای نگهداری 
هر سالمند مجهول الهویه ماهیانه ۲ میلیون 
ریال و برای حق پرستاری سالمندان در 

منازل ۱۰ میلیون ریال هزینه می شود.
وی تاکید کرد: اعتقاد داریم سالمت سالمندان 
در خانه و خانواده بسیار بیشتر تامین و امید 

به زندگی آنان به مراتب بیشتر می شود.
معاون بهزیستی خراسان رضوی گفت: حضور 
در جمع اعضای خانواده و نقش آفرینی آنان 
می تواند حس موثربودن و اعتماد به نفس 
را در سالمند افزایش داده و البته موجب 
بهره مندی و آرامش در خانواده هم بشود.

علیزاده با اشاره به شتاب رشد سالمندی 
در کشور افزود: تحقیقات انجام شده نشان 
می دهد طی ۳5 سال آینده با ادامه روند 
موجود درصد سالمندی در کشور از ۱۰ 
درصد به ۳۳ درصد می رسد و علت این 
رشد فزاینده کاهش ازدواج و موالید است 
که به طور قطع در آینده کشور جوان ما 

تاثیرگذار است.
وی بدون ذکر آمار بیشتر ادامه داد: رشد نرخ 
سالمندی در برخی شهرستانهای خراسان 
رضوی مانند گناباد بیشتر است و باید با برنامه 
مشخص و وضعیت موجود در این شهرستانها 

برنامه ریزی صورت گیرد.

سالمندان و آموزش زندگی در دنیای 
دیجیتال

معاون امور توانبخشی اداره  کل بهزیستی 
خراسان رضوی گفت: از مهمترین مشکالت 
اخیر سالمندان با توجه به شیوع ویروس 

کرونا، قرنطینه، خانه نشینی و تبعات 
ناشی از آن بود عالوه بر این ضرورت انجام 
امور به صورت الکترونیکی و از طریق ابزار 
دیجیتالی به دلیل ضرورت برخورداری 
از دانش کار در حــوزه الکترونیکی و 
دیجیتال موجب بروز مشکالت فراوان 

برای سالمندان شد.
علیزاده افزود: شعار هفته ملی سالمندان 
امسال تحت عنوان »بهره مندی عادالنه 
همه سنین از فناوری دیجیتال« است که از 
اهمیت برخورداری توانمندی کار در دنیای 
دیجیتال برای سالمندان نشان دارد به همین 
دلیل تالش شده است در مراکز نگهداری از 
سالمندان با همکاری یک سری ارگانهای 
متولی در این حوزه آموزش های الزم به 

سالمندان مقیم ارایه شود.
وی ادامه داد: البته این آموزشها باید در 
کل جامعه تسری یابد و به تبع آن همه 
سالمندان توان و مهارت کار با گوشی 
هوشمند، موبایل، انجام فعالیت های 
بانکی، مالی و اســتفاده از خدمات در 

فضای اینترنت را فرا بگیرند.
معاون امور توانبخشی اداره  کل بهزیستی 
خراسان رضوی گفت: دورکاری ناشی از 
شیوع کرونا موجب شد بخش اعظم و گاه 
۱۰۰ درصد برخی امور به صورت الکترونیکی 
انجام شود اما این امر برای قشر سالمند 
مشکالت جدی و بنیادین فراهم کرد ضمن 
اینکه رعایت قرنطینه و در خانه ماندن برای 
این قشر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

علیزاده افزود: عالوه بر این دسترسی به 
مراکز خدمات در سطح شهر به دلیل عدم 
مناسب سازی شهری مشکالت فراوانی را 

برای سالمندان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به شیوع معلولیت برای حداقل 
چهاردرصد جامعه و ۱۰ درصد سالمندان 
ادامه داد:با احتساب ناتوانی های موقتی افراد 
و زنان باردار در مجموع ۱5 درصد جامعه 
همواره دچار ناتوانی و نیازمند مناسب سازی 
محیط هستند که این شمار طی دهه های 
آینده به مراتب رشد بیشتری خواهد یافت.

معاون امور توانبخشی اداره  کل بهزیستی 
خراسان رضوی گفت: متاسفانه فرهنگ سازی 
الزم در زمینه جایگاه سالمندان و توانمندی های 
آنان در جامعه ما صورت نگرفته گرچه در 
فرهنگ ایرانی و دینی بر جایگاه و احترام 
بزرگ تر بسیار تاکید شده است اما این 
آموزه ها باید به شکل عینی و عملی در 
جامعه ترویج شود تا بتوان عالوه بر تامین 
سالمت روح و روان سالمندان، آنان را در 
روند امور جمعی حفظ کرد و در فعالیت های 

اجتماعی مشارکت داد.

110/1/5
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سالمندی، بحران یا فرصت؟
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 همسرم گوشی من و فرزندانم را گرو 
گرفته است تا مرا مجبور کند مهریه و 
دیگر حق و حقوقاتم را ببخشم و نیمی 
دیگر از سند منزل را به نام او منتقل کنم 
چرا که پای یک زن دیگر در میان است و...

زن ۴5 ساله که برای چاره جویی درباره 
مشکلش وارد کالنتری طبرسی شمالی 
مشهد شده بود، با بیان این که سال ها تن به 
کارهای سخت و طاقت فرسا دادم تا زندگی 
خوبی داشته باشم، درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
گفت: در یکی از شهرک های حاشیه 
کاشــمر به دنیا آمدم. پدرم اگرچه در 
روستا زمین کشاورزی کوچکی داشت 

اما وضعیت مالی خوبی نداشتیم.
دو برادرم با آن که از من کوچک تر بودند ، 
همواره من و دو خواهر دیگرم را کتک می 
زدند و به ما زور می گفتند. با وجود این، 
پدر و مادرم هیچ وقت آن ها را سرزنش 
نمی کردند چرا که به فرزند پسر عالقه 
زیادی داشتند و نمی خواستند آن ها را 
ناراحت کنند. خالصه روزگار به همین 
ترتیب سپری می شد تا این که غفور به 

خواستگاریم آمد.
او نیز اهل کاشمر بود اما در مشهد زندگی 
می کرد و دریک رستوران مشغول کار بود 
به خاطر آشنایی دوری که با خانواده غفور 
داشتیم و از سوی دیگر فکر می کردم از 

زیر سلطه و آزار و اذیت های برادرانم 
رها می شــوم و همچنین می توانم از 
خواهرانم حمایت کنم به خواستگاری 
غفور پاسخ مثبت دادم و در ۱8 سالگی 
ازدواج کردم. هنــوز دوران نامزدی را 
می گذراندم که متوجه شدم نامزدم به 
من خیانت می کند اما به خاطر شرایطی 
که داشتم از خیانت غفور گذشت کردم 
و او نیز قول داد که دیگر فقط به زندگی 

و آینده ما فکر کند.
 به همین دلیل زندگی مشترکمان را آغاز 
کردیم و من دو سال بعد در حالی پسرم 
»اسفندیار« را باردار شدم که فهمیدم 
غفور ارتباط خود را با زنان غریبه ادامه 

می دهد.
این موضوع موجب بروز اختالفات زیادی 

در خانواده ما شد. با وجود این پسر دومم 
نیز به دنیا آمد و مــن درگیر بیماری 
مادرزادی پسرم شدم تا او بهبود یابد. 
خالصه ۱5 سال قبل روزی غفور به من 
گفت با زن مطلقه ای ازدواج کرده و از 
او پسری ۱۰ساله دارد. غفور مدعی بود 
»هایده« چیزی از او نمی خواهد و تنها 
به دنبال آن است که سایه یک مرد باالی 

سرش باشد.
اگرچه همسرم مدعی بود به دیدار هایده 
نمی رود اما مــن دیگر امیدی به غفور 
نداشــتم و خودم را با بچه ها سرگرم 

می کردم.
در همین حال در یک هتل به کار مشغول 
بودم و با همان پول کارگری، خودرویی 
را به صورت اقساطی خریدم و پول نیمی 

از خرید یک واحد آپارتمانی را نیز دادم 
و سند آن را به نام خودم ثبت کردم.

دراین سال ها چند بار با همسرم تا مرز 
طالق رفتیم ولی به خاطر فرزندانم از او 
جدا نشدم تا این که حدود یک ماه قبل 
وقتی به یک مجلس عروسی در کاشمر 
رفته بودیم ناگهان سرو کله هایده نیز 
پیدا شد و اختالفات ما شدت گرفت چرا 
که فهمیدم غفور نیمی از سند خانه را به 
عنوان مهریه به نام هایده منتقل کرده 
اســت.از آن روز به بعد وقتی به مشهد 
بازگشتیم با غفور حرف نمی زدم وخیلی 
سنگین با او رفتار می کردم تا این که 
صبح وقتی از خواب بیدار شدم از گوشی 

تلفن من و فرزندانم اثری نبود.
بسیار نگران شدیم چرا که پسرانم در 
زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت داشتند 
و بدون گوشی نمی توانستند کارشان را 
انجام دهند. دراین هنگام بود که همسرم 
ادعا کرد گوشی ها نزد اوست و من اگر 
گوشی را می خواهم باید مهریه و دیگر 
حق و حقوقاتم را به او ببخشــم و نیم 
دیگر سند منزل را به نام او ثبت کنم و...

شایان ذکر است، رسیدگی کارشناسی 
به این پرونده توسط مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همكاری پلیس 
پیشگیری خراسان رضوی

حوادث

 رعایت نکات مهم
 در هنگام معامله ملک ورثه ای

ملک ورثه ای ملکی است که با فوت مالک، ملک به وراث وی می رسد 
معامله این امالک قواعد و مراحل خاص خود را دارد. بنابراین قبل از 
اینکه زمین، خانه و هر ملکی که قصد خرید آن را دارید ورثه ای است و 
در واقع مالکین آن که وراث هستند همه در فروش آن نقش دارند باید 

دقت الزم را داشته باشید تا به مشکل قانونی نخورید.
نکات مهم خرید و فروش ملک ورثه ای

۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت و گواهی حصر وراثت
۲- حضور همه وراث هنگام انجام معامله و موافقت آن ها

۳- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث
۴- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

5- ضرورت تعیین قیم برای اشخاص محجور )کسانی که به دلیل سن 
کم و یا زوال عقل نمی تواند امور حقوقی خود را انجام دهند(

۶- بررسی وجود و یا نبود وصیت نامه از متوفی
۷- درج مشخصات مدارک و مستندات اعالم شده و مرجع صدور 
آن ها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب 

مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره
در صورتی که یکی از وراث از سوی سایر وراثی که در هنگام انجام معامله 
حضور ندارند وکالت نامه رسمی برای فروش ارایه نمایند وکالت نامه حتما 
باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و کامال قانونی باشد. البته به یاد 
داشته باشید که برای انجام معامالت اختیارات وکیل را بررسی کنید.

وکیل باید دو اجازه از سوی ورثه داشته باشد یکی اجازه فروش و دیگری 
اجازه دریافت پول ملک معامله شده. در صورتی که این دو اجازه را 
بررسی نکنید ممکن است وراث  مدعی شوند که در وکالتنامه اجازه 

دریافت پول را به وکیل خود نداده و دوباره پول را از شما طلب کنند.

 ملک موروثی به چه معناست ؟
امالک موروثی در واقع امالکی است که صاحب آن فوت شده است و 
مطابق با قوانین و مقررات به وراث شخص فوت شده رسیده است. در 
صورتی که بیش از یک وارث وجود داشته باشد، وراث نسبت به اموال 

به جای مانده از فرد فوت شده، مالکیت مشاع پیدا میکنند.
بنابراین هنگامی که مالک ملکی فوت می کند مطابق با قانون انحصار 
وراثت، ملک مورد نظر به وراث او منتقل می شود، مگر این که وصیت 
نامه رسمی تنظیم شده باشد و یا شرایط خاصی برای ملک در نظر 
گرفته شده باشد، در این صورت است که ملک ورثه ای یا ملک موروثی 

به شمار می آید.
مدارک الزم برای انتقال سند ملک ورثه ای

هنگامی که بین ورثه هیچگونه اختالفی مبنی بر فروش ملک ورثه 
ای وجود نداشته باشد، در اینصورت وراث می توانند برای فروش ملک 
اقدام نمایند. جهت انجام این کار عالوه بر مدارکی که بطور معمول برای 
تنظیم سند رسمی نیاز است، می بایست ” گواهی انحصار وراثت” و 

“مفاصا حساب مالیات بر ارث” نیز وجود داشته باشد.
توجه کنید که گواهی انحصار وراثت هم بایستی توسط شورای حل 
اختالف برابر با اصل شود و ارزش آن گواهی باید باالی سه میلیون 
تومان باشد در غیر اینصورت امکان انتقال ملک به نام شخص متقاضی 

وجود ندارد.
 چه مدارکی را باید در هنگام خرید ملک ورثه ای از وراث 

دریافت کرد ؟
-- سند مالکیت ملک

-- شماره سریال
-- گواهی مالیات بر ارث

-- الزامی بودن وجود قیم نامه در صورتی که ورثه زیر سن قانونی باشند
-- وصیت نامه

یادداشت

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 

09155۲06580

مریممتصدیمریممتصدی

سارقان کابل برق، دهیار روستا و برادرزاده اش 
را هدف ضربه های قمه قرار دادند.

سریال سرقت کابل های برق توسط سارقان 
که این روزها در شهرها و استان های مختلف 
تکرار می شود، این بار به قتل دهیار روستای 
روکی شهرستان خوشاب خراسان انجامید.

چهار سارق که سحرگاه  برای سرقت کابل 
برق به روستای روکی رفته بودند، پس از 
رویارویی مستقیم با دهیار ۴۴ساله روستا 
او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده 

و سپس متواری شدند.
ابراهیم روکی، دهیار روستای روکی بود که 
به گفته اهالی این روستا، دستش همیشه به 
خیر بود و در حد توان خود سعی می کرد به 
مردم روستایش کمک کند، اما چهار سارق 
که می خواستند بدون رنج و زحمت به 
پول برسند، به آسانی جانش را گرفتند. 
این حادثه، یک زخمی به نام مســعود 
هم داشت که برادرزاده دهیارروستا بود. 
او حال چندان خوشــی ندارد و به دلیل 
درگیری با سارقان زخمی شده است. یک 
روز در بیمارستان بستری بود و پس از آن 

مرخص شد و به خانه برگشت.
مسعود۲۴ ســاله در مورد شب حادثه 
می گوید:» آن شب من هم درگیر حادثه شدم. 

ساعت ۳ یا ۳و۳۰دقیقه نیمه شب بود که 
ابتدا پدرم متوجه دزدی سارقان شد. محل 
وقوع سرقت، مقابل حیاط خانه ما بود و 
دزدها مشغول بریدن کابل های برق بودند. 
پدرم از آن ها پرسید چکار می کنند که 
سارقان گفتند به شما مربوط نیست و ما 
مشغول کار خودمان هستیم. سارقان که

سر و صورت شان را پوشانده بودند و مشخص 
بود سارق هستند. بدون هیچ ترسی مشغول 
بریدن کابل ها بودند، تصمیم گرفتیم موضوع 
را به پاسگاه اطالع دهیم. من هم با پاسگاه 
تماس گرفتم و گفتم چند سارق مشغول 
بریدن کابل ها هستند و خودتان را برسانید. 
از آن طرف هم پدرم موضوع را به عمویم 

که دهیار روستا بود، اطالع داد.«

مسعود، چوب کوچکی برداشت تا با استفاده 
از آن جلوی فرار سارقان را بگیرد تا پلیس 
از راه برسد که در این باره گفت:» سارقان 
چهار نفر بودند که با دو موتور به روستا 

آمده بودند.
همگی مســلح به چاقو و قمه بودند، اما 
یکی شان ســالح گرم داشت که متوجه 
نوع سالحش نشدم. سارقان در حال فرار 
بودند و عمویم هم از آن طرف داشت به 
آن ها نزدیک می شــد که ناگهان با هم 
رو در رو شدند.  عمو می خواست جلوی 
فرارشان را بگیرد، اما آن ها با چاقو چند 

ضربه کاری به او زدند.
من دیدم عمویم به زمین افتاد و دوان دوان 
خودم را به سارقان رساندم و با هم درگیر 

شدیم که مرا هم زخمی کردند.«  اهالی 
روستا که متوجه درگیری شده بودند، از 
خانه هایشان خارج شدند. یکی از سارقان 
که می دانست دیر بجنبند، مردم آن ها را 
دستگیر خواهند کرد، تیراندازی هوایی 
کرد و به مردم گفت اگر کسی جلو بیاید، 
او را خواهند کشــت. اهالی هم از ترس 
جان شان عقب نشینی کردند و سارقان 
نیز با استفاده از فرصت پا به فرار گذاشتند. 

جدال مرگبار دهیار فداکار با دزدان
آن طور که مسعود می گوید، آن ها شکایت 
کرده اند و حاال پلیس به دنبال دستگیری 
سارقانی است که دست شان را به خون دهیار 

روستای روکی آلوده کرده اند.
سرهنگ حسن آشیانی، فرمانده انتظامی 
خوشاب در خصوص این قتل گفت: سارقان 
قصد سرقت کابل های برق پارک روستای 
روکی را داشتند که دهیار و یکی از اهالی 
روستا متوجه موضوع شده و به محل اعزام 
شدند. دهیار به قتل رسید و همراه او نیز 
زخمی شد. موضوع با حساسیت ویژه در 
دستور کار پلیس قرار گرفته و ماموران 
پلیس به دنبال شناســایی و دستگیری 

متهمان هستند.

جزییات جدال مرگبار دهیار فداکار با سارقان قمه کش

گروکشی شوهر از همسراول و فرزندانش

دعوای هووهای کاشمری سر یک آپارتمان درمشهد 
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  رهگیری مرسوالت پستی از طریق
 نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل

به منظور تسهیل در انجام امور مشتریان، امکان رهگیری 
مرسوالت پستی از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل 
ایجاد گردید.  به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
هموطنان گرامی می توانند ضمن نصب نرم افزار فام از خدمات 
پستی شامل رهگیری مرسوالت پستی، استعالم خدمات کد 

پستی، محاسبه و نرخ پستی مرسوالت بهره مند شوند.
 گفتنی است با نرم افزار فام می توان نسبت به خرید بسته 

اینترنتی از کلیه اپراتورها نیزاقدام کرد.

در جریان بازدید مهندس حمیدی از احداث 
هنرستان سردار شهید سلیمانی بیان شد

 تکمیل هنرستان
 مشروط به همراهی دولت است

گروه اقتصادی-پروژه احداث هنرســتان فنی و حرفه ای 
شهید سردار سلیمانی در منطقه قلعه ساختمان مشهد هم 
 زمان با گرامیداشت سالروز شهادت ســردار دل ها افتتاح 

و به بهره برداری می رسد.
مهندس حمیدی، مدیر عالی گروه فرش مشهد در بازدید از 
این پروژه گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه بیش از 
۶۰درصد را پشت سر گذاشته و امیدواریم با مساعدت بخش 

دولتی این پروژه به موقع به بهره برداری برسد. 
وی خاطر نشــان کرد:بخش اعظم اعتبار این پروژه توسط 
خیرین پرداخت شده و بر اساس تعهد طرفین، 5۰درصد اعتبار 
پروژه دولتی است  که منتظر پرداخت مطالبات مان از دولت 
هستیم.وی افزود: عملیات احداث از ابتدای فروردین امسال در 
 مساحت بیش از 5 هزار متر مربع آغاز شده و در  سه طبقه و ۲5 

به بهره برداری می رسد.
وی خاطر نشان کرد :خوشبختانه شهرداری مشهد در خصوص 

واگذاری زمین به موقع به تعهد خود عمل کرد.
وی یاد آور شد:در صورتی که دولت به تعهدات خود در خصوص 
تامین اعتبار پروژه عمل نکند این پروژه تعطیل خواهد شد 

و ثمره این همه تالش بر باد خواهد رفت!

بانک 

خبر

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
وظایف تولیدکنندگان و حاکمیت را در 
راستای حمایت مقام معظم رهبری از 

این صنعت برشمرد.
عباس هاشمی ، با بیان اینکه نامه مقام 
معظم رهبری به طور شفاف خط و مشی 
را مشخص و از تولیدکنندگان حمایت 
کرد، این حمایت جای تشکر و قدردانی 
دارد. البته در این رابطه چند تولید کننده 
به طور مستقل عمل کرده بودند که پاسخ 

هم دریافت کردند.  
وی با بیان اینکه این حمایت حکیمانه 
تکلیف بزرگی بر دوش تولیدکنندگان 
گذاشته تا از این فرصت ارزشمند استفاده 
کنند، تصریح کرد: واحدهای تولیدی با 
توجه به این فرصت باید در ارتقاء تحقیق 
و توسعه، کیفیت و فناوری محصوالت، 
کاهش هزینه های تولید و منطقی کردن 
قیمت ها، تامین مستمر کاال در بازار، همکاری 
با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و 
مراکز نوآوری واحدهای صنعتی، استمرار 
تعمیق ساخت داخل و بومی سازی تالش 
کنند.  از طرفی دیگر به گفته دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگی حاکمیت نیز در این 
راستا وظایفی دارد؛ از جمله اینکه تامین 
مواد اولیه داخلی و وارداتی را تسهیل و با 
قاچاق که معضل اساسی این صنعت است، 
مبارزه جدی کند.  وی با بیان اینکه مصوبه 
اخیر ممنوعیت تازه ای ایجاد نمی کند، 
تصریح کرد: واردات لوازم خانگی از سال 
۱۳۹۷ ممنوع بوده است. از طرف دیگر بر 
اساس ماده ۱۶ قانون »حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 
کاالی ایرانی« به دولت این اختیار را داده 
که برای واردات کاالهایی که در داخل 
تولید می شود محدودیت یا ممنوعیت 

ایجاد کند. درخواست ما این بود که این 
ممنوعیت در قانون هفتم توسعه هم ادامه 

پیدا کند تا صنعت به بلوغ برسد.  
به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اگر 
حمایت و نظارت مستمر از سوی دولت و 
مجلس صورت نگیرد، ممکن است حمایت 
هوشمندانه مقام معظم رهبری به نتیجه 
مطلوب نرسد یا حتی برعکس منجر به 

افزایش قاچاق و قیمت شود.  

مجوز ته لنجی و مرزنشینی را ساماندهی کنید
هاشمی یکی از این حمایت های الزم را 
ساماندهی مجوزهای پیله وری، ته لنجی، 
شوتی، مرزنشینی و مناطق آزاد عنوان 
کرد و گفت: واردات از این طرق سقف و 
قوانین مشخص دارد که در حال حاضر به 
دلیل نبود نظارت کافی رعایت نمی شود.  
وی در ادامه با اشاره به عضویت ۲5۰ واحد 
در انجمن صنایع لوازم خانگی و سهم 85 
درصدی آن ها در بازار، از تشکیل کانون 
دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از اوایل امسال خبر داد و گفت: هدف این 
کانون شناسایی چالش های فناوری و ترسیم 
درخت فناوری برای کاالهای لوازم خانگی 
در راستای شناسایی قطعاتی که نیاز به 

بروز رسانی و فناور شدن دارند است تا در 
نهایت بخش دانش با بدنه صنعت و بازار 

لوازم خانگی ارتباط پیدا کند.  

توسعه  سند  وضعیت  جدیدترین 
لوازم خانگی

وی همچنین درباره جدیدترین وضعیت سند 
توسعه لوازم خانگی ایران گفت: تدوین این 
سند از یک سال پیش در انجمن شروع شده 
بود که اخیراً به وزارت صنعت ارایه شده و به 
زودی این سند که نقشه راه توسعه صنعت 
لوازم خانگی با در نظر گرفتن معایب، موانع، 
پتانسیل ها، تهدیدها و فرصت ها است، به 

زودی رونمایی خواهد شد.  
هاشمی در ادامه از برگزاری بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی 
از ۲5 آبان ماه خبر داد و گفت: امسال شاهد 
رشد 5۰ درصدی تقاضا برای حضور در 
نمایشگاه بودیم که به علت محدودیت 
تعداد سالن قادر به پذیرش آن ها نشدیم.  

تولید کدام کاالها هنوز کم است؟
وی با بیان اینکه تولید داخل در برخی کاالها 
از جمله ماشین ظرفشویی، اسپیلیت، یخچال 
ساید بای ساید، اتو پرس، قهوه جوش، بخار 
شور، سرخ کن، ترازو و سشوار ، ۱۰۰ درصد 

نیاز کشور را پوشش نمی دهد، تصریح کرد: 
در این حوزه ها سرمایه گذاری های خوبی 
انجام شده، اما نیاز به افزایش تولید است. 
البته برخی کاالها مانند قاشق و چنگال 
نیز به اندازه نیاز کشور تولید می شوند و 

الزم است که به گروه ۲۷ منتقل شوند.
به گزارش ایسنا، روز گذشته دفتر رییس 
جمهوری طی نامه ای به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، اعالم کرد که بر اساس 
دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم 
خانگی به کشور همچنان ممنوع است.

طبق مصوبه اولیه شــورای هماهنگی 
سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید 
آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا 
پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن 
مجددا درباره این موضوع تصمیم گیری 
می شود که با مصوبه جدید پیش بینی 
می شود ممنوعیت ادامه داشته باشد.

گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید 
تحریم های آمریکا دو شرکت کره ای ال 
جی و سامسونگ که در صنعت لوازم 
خانگی ســرمایه گذاری کرده بودند، 
ایران را ترک کردنــد. در حال حاضر 
برند این دو شــرکت در ایران به جی 
پالس و سام تغییر کرده و قطعات آن 
ها از کشورهای دیگری به جز کره به 
ایران وارد می شود. بنابراین کاالهای 
برند ال جی و سامســونگ موجود در 
بازار به صورت قاچاق وارد می شوند و 
گارانتی ندارند. اما میانه شــهریور ماه 
دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره ای 
ال جی و سامسونگ به جای بدهی های 
کره به ایران در رسانه های مختلف مطرح 
شد که در نهایت وزارت صمت تاکید 

کرد که در این زمینه برنامه ای ندارد.

چند نکته پیرامون ممنوعیت واردات لوازم خانگی 

تولید ایرانی به شرط رضایت مصرف کننده
تکتمصابریمقدمتهرانیتکتمصابریمقدمتهرانی

رییس شورای رقابت هرگونه افزایش 
قیمت خودرو در شرایط فعلی را رد کرد.

»رضا شیوا« در خاتمه نشست خبری در 
جمع خبرنگاران این مطلب را اعالم کرد.

وی پیش از این اعالم کرده بود: شورای 
رقابت در پایان شهریور نامه ای با عنوان 
»درخواست تورم بخشی« به بانک مرکزی 
ارسال خواهد کرد و هرگونه تغییر قیمت 

بعد از شهریور اعالم می شود.
آخرین بار ۱۳ اردیبهشت ماه امسال طبق 
مصوبه شورای رقابت، قیمت محصوالت 
ایران خودرو به طور متوسط 8.۲ درصد 
و خودروهای سایپا به طور میانگین 8.۹ 

درصد افزایش یافت.
شیوا در ادامه افزود: این روزها اخباری 
مبنی بر ناقص بودن بیش از ۱۴۰ هزار 
دستگاه خودرو ناشی از کمبود برخی 
لوازم الکترونیکی شنیده می شود، در این 
زمینه شورای رقابت امکانات و نیرویی 
برای صحت ســنجی این ادعا ندارد و 

باید نهادهای نظارتی به آن ورود کنند.
وی درخصوص متوقف شدن پیش فروش از 
سوی خودروسازان نیز گفت: خودروسازان 
همواره برنامه های پیش فروش را دنبال 
می کنند، اما شورای رقابت با آن مخالف 
اســت، زیرا منجر به تعهد و مشکالت 

متعدد می شود.
شیوا تاکید کرد: شورای رقابت خواستار آن 

است تا خودروسازان به جای پیش فروش، 
برنامه های فروش نقدی و فروش فوری 
داشته باشــند و تا زمانی که قیمت 
خودروها مشــخص نشــده اقدام به 

پیش فروش نکنند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش عرضه 
از سوی خودروسازان برای رفع مشکالت 
بازار خودرو، تصریح کرد: افزایش عرضه 

از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( است و باید برنامه  تولید 

خودروسازان را مشخص کند.
رییس شورای رقابت با اشاره به برنامه ریزی 
خودروسازان برای افزایش سالیانه 5۰ 
درصدی تولید، ادامه داد: خودروسازان 
توفیقی در این زمینه نداشتند و در این 
زمینه وزارت صنعت و ایدرو باید پاسخ گو 

باشند.
وی همچنین صنعت خودرو را متفاوت 
از صنعت لوازم خانگی و پیچیده تر از آن 
برشمرد و گفت: بعید است لوازم خانگی به 
سرنوشت خودروسازی دچار و انحصاری 
شود، زیرا فناوری های به کار گرفته شده 

در خودرو بسیار پیچیده تر است.
شیوا در عین حال خاطرنشان کرد: درصورتی 
که حمایت ها از صنعت لوازم خانگی بخواهد 
آن را به سمت و سوی انحصار ببرد، شورای 

رقابت در آن دخالت خواهد کرد.  

رییس شورای رقابت:

قیمت خودرو فعال افزایش نمی یابد




