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سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد که 

آقای گروسی مدیرکل آژانس بین املللی انرژی امتی 

به زودی به تهران سفر می کند.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست 

هفتگی خود با خربنگاران داخلی و خارجی در پاسخ 

مدیرکل  رافائل گروسی  اینکه  بر  مبنی  به سوالی 

آژانس بین املللی انرژی امتی اعالم کرده که از زمان 

روی کار آمدن دولت جدید در ایران ارتباط چندانی بین 

وی و دولت جدید ایران وجود نداشته و این موضوع را 

حیرت انگیز خوانده اظهار کرد: البته من تصور منی کنم 

اظهاراتی که مورداشاره قرار گرفت منتسب به آقای 

گروسی باشد و آقای گروسی گفته باشد. آقای گروسی 

مراودات نزدیکی با دوستان ما در سازمان انرژی امتی 

و همچنین منایندگی ایران در وین دارند. از ایشان 

برای سفر به تهران دعوت شده است. تاریخی در این 

زمینه مشخص شده و منتظر پاسخ ایشان نسبت به 

تاریخ مشخص شده هستیم. ایشان به زودی به ایران 

می آیند. وی همچنین با بیان اینکه مراودات ایران و 

آژانس مثل همیشه بین دو طرف در جریان است و دو 

طرف با یکدیگر ارتباط دارند، ترصیح کرد: اگر آقای 

گروسی نسبت به تاریخ مشخص شده پاسخ بدهند 

ایشان در سفر به تهران عالوه بر دیدار با رییس سازمان 

انرژی امتی ایران، با وزیر خارجه آقای امیرعبداللهیان 

نیز دیدار و رایزنی خواهند کرد.

اخبار  مورد  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

منترش شده مبنی بر اینکه سه و نیم میلیارد دالر از 

پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شده 

و وارد چرخه اقتصادی شده است و اینکه این پول ها 

مربوط به دارایی ها بلوکه شده ایران در کدام یک از 

کشورهاست و آیا وزارت خارجه این مسایل را تایید 

می کند، گفت: عموما در مورد این مسایل اطالعات 

ریزی از سوی وزارت خارجه داده منی شود و بانک 

مرکزی اگر مصلحت بداند در این زمینه اطالع رسانی 

می کند و مسایل را در میان می گذارد.

وی ادامه داد: هامن طور که پیش از این گفته ام ما 

منابع متعددی در خارج از کشور داریم که در حال 

آزادسازی تدریجی آن ها هستیم و اگر امروز کاالهای 

اساسی وارد کشور می شوند به این معنی است که این 

پول ها به صورت تدریجی در حال آزادشدن هستند و 

آن ها از یک منبع نبوده اند.

پول های بلوک شده ایران آزاد می شود

بازگشت دالر 
سرمقاله

اصالح یارانه قبل از حذف ارز ترجیحی
*عليپاکبازخسروشاهي

موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا هامن ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی 
از هامن ابتدای اجرایی شدن موردنقد کارشناسان و اقتصاددانان 
قرار داشت. منتقدان معتقد بودند که اختصاص این ارز نه تنها به 
کنرتل تورم در این نوع کاالها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و 
فساد را نیز فراهم می کند.سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون 
برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کاالهای اساسی را مد نظر 
قرار داده و برای آن راهکارهایی ارایه کرده است. در این راستا موضوع 
دستیابی به درآمدهای پایدار یکی از مهم ترین اهداف در برنامه اصالح 
ساختار بودجه بوده که به نوعی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز پوشش 
می دهد.سال گذشته سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در این راستا 
را با عنوان »چارچوب اصالح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی 
بودجه به نفت« منترش کرد. در این برنامه بر این نکته تاکید شد که 
رشایط تحریمی و آسیب پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری 
مانند درآمدهای نفتی، سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به 
سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند.طبق گفته مسووالن، ثبات بودجه 
و متعاقب آن کاالها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می دهد 
در گرو تامین درآمدهای مطمنئ برای دولت است. منشا درآمدهای 
پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون زای اقتصاد هستند که تحت 
تاثیر شوک های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم های 
بین املللی قرار منی گیرند.با این نگاه، برای مدیریت بهینه بودجه در 
رشایط حارض و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای 
نفتی، الزم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی 
در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی به منظور گذر از تنگنای بودجه ای 
دولت تعبیه شود.اصالحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن 
اصلی دارند که مجموعه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت دولت 
باید بر اساس این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصالح 
نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت و اصالح نظام 
یارانه ای.آنچه به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات کاالهای اساسی 
مربوط می شود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصالح نظام یارانه ای قرار 
می گیرد.دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت 
کنونی نظام یارانه ای عالوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی 
قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادالنه بهره مند منی کند. بنابراین 
با هدف مامنعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش 
رضیب اصابت یارانه های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتامعی، 

اصالح نظام یارانه ای رضورت دارد.
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»موج سوم اقتصاد«
دکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریف

در اوایل دهه 7۰ میالدی سالوادور آلنده، رییس جمهور 
سوسیالیست شیلی، پروژه ای را تحت عنوان سایربسین 
به راه انداخت. هدف آن بود که اطالعات جامعی از رشایط 
اقتصادی کشور در اختیار برنامه ریزان قرار گیرد. آمار 
تولید کارخانجات و مزارع کشاورزی به صورت بر خط 
به پایگاه اطالعات مرکزی داده شده تا تصمیم سازان 
بتوانند از میزان تولید و سطح دستمزد کارگران اطالع 
یافته و تاثیر قوانین جدید را بر رشایط اقتصادی تحلیل 
منایند.سایربسین هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید ولی اخیرا 
پروژه مشابه ای در شهر کوچکی در ایالت کانزانس آمریکا 
به راه افتاده است. روزنامه محلی شهر سالینا اقدام به 
پخش رسیع اطالعات کاملی از قیمت کاالها، نیروی کار 
مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر منوده که در واقع می توان 
گفت الکرتوکاردیوگرافی از اقتصاد آن منطقه است.با آغاز 
همه گیری کرونا برخی دولت ها نیز اقدام به جمع آوری 
اطالعات گسرتده ای از جمله تعداد مسافران عبوری از 
فرودگاه ها و میزان خرید با استفاده از کارت های اعتباری 
به صورت ساعتی منودند. در هفته های اخیر برای اطالع 
از کمبود نیروی کار در بخش های مختلف و یا پیش بینی 
میزان افزایش قیمت ها، برنامه ریزان اقتصادی با جدیت 
متام در حال جمع آوری حجم عظیمی از اطالعات به 
صورت رسیع و دایم هستند. شکل جدید اقتصاد رسیع 
السیر از سه ویژگی برخوردار است. اول اینکه اطالعاتی 
که پایه و اساس تحلیل را تشکیل می دهد نه تنها گسرتده 
بلکه مستقیام مربوط به رشایط واقعی و به اصطالح از 
کف خیابان است. به عنوان مثال برای پیش بینی تاثیر 
قرنطینه آمار مربوط به رزرو رستوران ها و برای اتخاذ تصمیم 
و رفع گلوگاه زنجیره تامین کاال حرکت روزانه کشتی ها 
مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر حجم عظیمی 
از اطالعات ریز و درشت برای اقتصاددانان و تحلیل گران 
مثل میکروسکوپ است برای زیست شناسان و راه را برای 
نگاهی جدید به جهان باز می کند. ویژگی دیگر این 
است که اقتصاددانان عالقه بیشرتی به تاثیرگذاری بر 
سیاست های اقتصادی نشان می دهند. با اعالم تصمیامت 
جدید از سوی سیاست گذار، برخی از متخصصین به 
رسعت تحقیقات خود را در ارتباط با تاثیرات آن آغاز کرده 
و در فضای مجازی نیز حضور فعال دارند. اما مهم ترین 
ویژگی این اقتصاد نو ظهور عدم مترکز بر تئوری است. 
پروفسور راج ِچتی، استاد دانشگاه هاروارد و از پیشگامان 
نوع جدید اقتصاد معتقد است که هر  گونه اختالف 
نظر بین اقتصاددانان باید بر مبنای نتایج عملی حل و 
فصل شود. تحول جدیدی که در حال شکل گیریست 
را می توان موج سوم اقتصاد نامید. موج اول با نظریه 
ثروت ملل آدام اسمیت، فیلسوف اسکاتلندی در سال 
1776 میالدی آغاز شد. در این دوران اقتصاد بر انتشار 
کتب و مقاالت و مباحث نظری متمرکز بود. اسمیت 
انحصارگرایی اقتصاددانان اروپای قرن هجدهم را به 
چالش کشید. در قرن بیستم جان مینارد کینز، استاد 
دانشگاه کمربیج با ایجاد تحولی شگرف در اقتصاد 
کالن و نقش دولت ها در چرخه اقتصادی، موج دوم 
را رقم زد. برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که موج 
سوم اقتصاد که متکی بر حجم عظیمی از اطالعات و 
آمار روزانه است در واقع تحقیقات را متعادل خواهد کرد 
.در هر حال، همه گیری کرونا جان تازه ای به اقتصاد 
داده است. با کودتای شیلی در سال 1973، نظامیان 
به مرکز عملیات پروژه سایربسین رفته و همه چیز را بهم 
ریختند نه تنها به این دلیل که ایده آلنده بود بلکه به 
این علت که آینده الکرتوکاردیوگرام اقتصاد برایشان 
غیر قابل فهم بود. امروز ممکن است موج سوم اقتصاد 
برای برخی اقتصاددانان سنتی غیر متعارف باشد ولی 

قطعا قابل درک است.  

شهردار مشهد بابیان اینکه شهرداران مناطق باید 

در نظارت برساخت و سازها جدی باشند، گفت یک 

رسی پرونده های حل نشده در کمیسیون ماده 

1۰۰ وجود دارد که باید به صورت جدی بررسی و 

راهکاری برای حل آن ها پیدا شود.

سید عبدالله ارجائی در جلسه شورای شهرداران 

اظهار کرد: امروز گفتامن جدید خود در بحث درآمدی 

را ترشیح کردیم و انتظار داریم مناطق بر اساس 

همین گفتامن، برنامه ریزی کنند.

شهردار مشهد بابیان اینکه عملکرد مناطق با یکدیگر 

مقایسه نخواهد شد بلکه با عملکرد هامن منطقه 

طی 1۰ ساله گذشته مقایسه و اعتبار سنجی 

خواهد شد، اظهار کرد: همچنین پیش بینی بودجه 

سال آینده مناطق نیز بر همین مبنا خواهد بود 

به این معنی که بودجه 1۰ ساله گذشته بررسی 

و برای بودجه سال یازدهم آن منطقه برنامه ریزی 

انجام خواهد شد .

وی بیان کرد: نکته حایز اهمیت این است که مناطق 

در حوزه درآمد و هزینه به صورت ماهانه نسبت به 

میانگین عملکرد 1۰ ساله گذشته ارزیابی خواهند 

شد و انتظار داریم که درآمد مناطق صعودی و 

هزینه ها نزولی باشد.

ارجائی با اشاره به اینکه شاخص های مدنظر برای 

مناطق به معاونت های مختلف ارایه شده تا آن ها نیز 

براساس آن برنامه ریزی کرده و شاخص های مدنظرشان 

را طراحی کنند که این کار نیز در حال انجام است، 

خاطرنشان کرد: به عنوان مثال شاخص های معاونت 

فرهنگی، معاونت خدمات شهری و سایر معاونت ها 

مشخص شده و این شاخص ها به صورت ماهانه با 

مناطق بررسی می شود، اکنون که در مرحله شاخص 

سازی هستیم شهرداران مناطق بنشینند و نظرات 

و پیشنهادات خود را به معاونت ها ارایه دهند.

شهردار مشهد خبرداد 
تعیین تکلیف پرونده های حل نشده کمیسیون ماده 100 

مناینده مردم کرمان در مجلس گفت: نتیجه ارز 

ترجیحی به هدر رفت و تاراج رسمایه های کشور و 

گرانی کاالها منجر شد و ازاین رو امیدواریم دولت 

جدید تا سال آینده به طور قطعی ارز ترجیحی 

را حذف کند.

محمدمهدی زاهدی درباره هدف دولت از تخصیص 

ارز ترجیحی گفت: قرار بود کاالهای موردنیاز مردم با 

ارز ترجیحی کاال وارد کشور شود و مرصف کننده آن 

را باقیمت مناسب خریداری کند، اما این در حالی 

است که هیچ گاه در سایه تخصیص ارز ترجیحی 

این اتفاق نیفتاد و مردم مترضر اصلی وضعیت 

فعلی هستند. ارز ترجیحی بساط سوءاستفاده 

و رانت خواری را فراهم کرد.

وی افزود: خرید کاالهای غیررضوری و نبود 

شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی را می توان از 

دیگر معایب ارز ترجیحی نام برد. به عنوان مثال 

در برهه ای از زمان در حوزه دارو با بحران جدی 

مواجه بودیم و قرار شد که دارو با ارز ۴۲۰۰ 

تومانی خریداری شود اما در مقابل دارو در 

بازار با ارز آزاد یا حتی چند برابر قیمت ارز 

ترجیحی به فروش رسید که البته این اتفاق 

تلخ برای تجهیزات پزشکی نیز اتفاق افتاد. ارز 

۴۲۰۰ تومانی صدمات بسیار بدی بر اقتصاد 

وارد کرده است.

جمع کردن سفره رانت ارز ترجیحی 

دالر4200  تا سال 1401

خانواده محترم مهدویان
 درگذشت جناب آقای مهندس حسن مهدویان را 

تسلیت عرض کرده ، ما را درغم خود شریک بدانید.

خانواده محترم خسروشاهی و صابری مقدم تهرانی

جناب آقای مهدی شریفی
معاونت محترم پخش سیمای خراسان رضوی

 درگذشت  پدر گرامیتان را خدمت خاندان گرامی شریفی 
تسلیت عرض کرده ، ما را درغم خود شریک بدانید.

مدیر مسوول و پرسنل موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست

جناب آقای احد عظیم زاده
تحمل سوگ فقدان خواهر صبری الهی را 

 می طلبد اینجانب را در این غم سترگ 
و جان کاه شریک بدانید.

دکترخسروشاهی ، مدیر مسوول موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست
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چند ماهی است بروز یک پدیده عجیب 

ذهن  ها را به سمت یک آسیب اجتامعی 

جدید کشانده است؛ طبق برخی گزارش  ها 

به ویژه از مناطق مرکزی رو به پایین پایتخت، 

به دلیل گرانی اجاره خانه دو یا چند 

خانواده مجبور به اجاره یک آپارمتان 

6۰ تا 7۰ مرتی شده و هر یک زندگی 

مشرتک خود را با خانواده دیگری به 

»اشرتاک« گذاشته  اند.

مدت  ها بود که با رشد رسسام آور قیمت 

ملک در تهران و کالنشهرها،  اخباری از 

خرید »دانگی« خانه منترش می  شد؛ در 

این روش به طور منونه سه نفر، هر کدام 

دو دانگ از یک خانه را صاحب می  شدند 

به این امید که بعدها سهم دیگران را 

بخرند یا از درآمد اجاره آن بهره بردارند 

این اقدام گاهی منتهی به اختالف هایی 

بین رشکا می  شد )می  شود( که خود 

موضوعی مفصل و دارای ابعاد حقوقی 

و اجتامعی جداگانه  ای است.

آسیب زای جدید  پدیده  با  اکنون  اما 

»اجاره نشینی چند خانوار در یک واحد 

آپارمتانی« مواجه ایم که هنوز آمار و اطالعات 

مستند و قابل اتکایی از میزان بروز یا 

گسرته آن در تهران یا شهرهای بزرگ 

دیگر منترش نشده و البته هیچ مقام 

مسوولی نیز آن را تکذیب نکرده است. 

به این ترتیب می توان پیش  بینی کرد که 

در کنار خانه  های اشرتاکی مجردی، در 

آینده نزدیک شاهد آگهی  های امالک 

برای پیداکردن »خانواده هم خانه« باشیم 

و آنگاه معلوم نیست دامنه آن و زیان  هایش 

تا کجا کشیده خواهد شد.

گسرتدگی اخبار منترش شده درباره این 

پدیده سبب شده حتی یک خربگزاری 

روسی هم در گزارشی مستقل به آن بپردازد.

ایرنا پالس برای راستی آزمایی این گزارش  ها، 

موضوع را از چند مشاور امالک در تهران 

جویا شد؛ بر اساس یافته  ها »خانه  های 

اشرتاکی« در محالتی از تهران اجاره داده 

شده  اند که حد فاصل مناطق میانی و 

جنوبی هستند؛ از جمله مناطق نواب 

توس، جیحون، کارون، مخصوص و ... 

که قیمت  ها پایین  تر از مناطق میانی 

و باالیی است و البته حساسیت  های 

مذهبی و سنتی مناطق جنوبی در آنجا 

کمرت به چشم می  خورد و یا امکان دوری 

از نگاه  های آشنا بیشرت است. نکته قابل 

تامل اینکه کرایه اشرتاکی فقط مختص 

به خانواده  های آشنا یا فامیل نیست و گاه 

حتی دو خانواده کامال غریبه نیر ناگزیر به 

سکونت اشرتاکی در یک واحد شده  اند.

از منظر روان شناختی، مهم ترین زیان 

خانه  های اشرتاکی، حذف یا کم رنگ 

شدن حریم شخصی و خصوصی افراد 

و خانواده است؛ حریم شخصی نه به 

عنوان یک موضوع شیک و فانتزی، که 

از مهم رتین اختصاص های خانوادگی 

است و هرگونه خدشه به آن، منجر به انواع 

و اقسام آسیب  ها خواهد شد.

 هر کدام از دوگانه  های »زن و شوهر« 

»فرزند و والدین« و »فرزند و فرزند« برای 

درک احساسات و طرح مباحثی شخصی 

نیازمند فضایی خصوصی است که غفلت 

از آن موجب پیامدهای اسرتس آور و 

افرسده  ساز خواهد شد. همه )حتی 

زوج های دارای اختالف(، محیط خانه 

را به عنوان ایمن  ترین و آخرین مامن خود 

می  شناسند و نیز گاهی نیازمندند که در 

خلوت شخصی به تنظیم هیجان ها، افکار 

و تصمیم های خود بپردازند. با حضور 

یک یا چند خانواده دیگر در این فضای 

شخصی، تنهایی های تک  نفره و دونفره 

ما آسیب خواهد دید و وجوه جدیدی از 

شکسنت حریم  ها و خلوت  ها بروز خواهد 

کرد. خانه اشرتاکی همچنین از بعد 

تربیت فرزندان، باعث بروز دوگانه  ها یا 

چندگانه  های تربیتی خواهد شد که دود 

آن مستقیم به چشم فرزندان کوچکرت 

خواهد رفت زیرا هر والدی دوست دارد 

فرزندش را بدون دخالت دیگران تربیت 

کند و بخشی از مهم ترین ارزش ها و 

هنجارهای ذهنی و نسلی خود را به 

آن ها منتقل کند.

از آنجا که خانه اشرتاکی منی  تواند 

اتاق خواب  های زیادی داشته باشد 

در یک آسیب دیگر، روابط زناشویی 

زوجین دچار اختالل شده یا از کیفیت 

آن کاسته خواهد شد؛ دور نیست که 

برخی مشکالت اخالقی، بدآموزی  ها 

برای کودکان و نوجوانان شکل گیرد و 

شالوده کارکردهای زیستی، غریزی و 

احساسی »خانواده« سست شود.

از نظرجامعه شناختی، وقتی دو یا چند 

خانواده در یک واحد مشرتک زندگی 

می  کنند، روابط اجتامعی و خویشاوندی 

آن ها دچار اختالل خواهد شد زیرا برای 

هر خانواده  ای، تحمل حضور میهامنان 

نباشد،  غیرممکن  اگر  دیگر  خانواده 

دشوار است؛ از طرفی هیچ کدام از این 

دو خانواده دوست ندارند که دیگر اقوامشان 

از زندگی اشرتاکی آن ها مطلع شده و 

ممکن است حتی به قطع کامل روابط 

و دیدوبازدیدهای فامیلی منتهی شود.

یک نتیجه ناگوار دیگر، بروز اختالف ها میان 

دو خانواده است که امکان دارد به برخی 

آسیب  ها و نزاع ها منجر شده و کار به مراجع 

قضایی و تشکیل پرونده  های دادگسرتی 

کشیده شود؛ این اختالف ها ممکن است 

نتیجه شکسنت حریم خصوصی یا عبور از 

دیگر مرزهای عرفی و مذهبی و یا حتی 

ممکن است از جنس اختالف های معمول 

دو همسایه در یک مجتمع آپارمتانی باشد 

در رشایطی که اینجا، دو طرف ناگزیرند هر 

روز در »خانه« چشم در چشم هم دوخته و 

حضور دیگری را تحمل کنند؛ یا ممکن است 

هر لحظه یکی از دو خانواده از این تصمیم 

)زندگی اشرتاکی( پشیامن یا دلزده شود 

و قصد تجدیدنظر داشته باشد؛ محتمل 

است که برای جداشدن به توافق نرسند 

یا ناگزیر باشند برای تامین رهن و اجاره، 

منتظر هم خانه دیگری شوند.

وقتی اجاره خانه سر به فلک می کشد

آپارتمان های »اشتراکی«؛ یک آسیب اجتماعی جدید!
تنوع طلبی انسان را از هدف دور می کند!

غالمرضابنیاسدی

انسان، اهل برجا ماندن و یکجا نشینی نیست. ذاِت او را با حرکت 

رسشته اند. حرکت به سوی هدف و سعی و تالش برای رسیدن 

به مقصود. چنین است که اهِل حرکت از کفر به ایامن می رسد 

تا سلامن را ببینیم که به عنوان الگویی تام و متام فرا روی انسان 

جاودانه می شود. الگویی که در همه زمان ها تکرار می شود و ما 

در هر فصل با افرادی مواجه می شویم که از منتها الیه بدی حرکت 

کرده و به اوِج خوبی رسیده اند. حکایِت ُحر نیز از این دست است. 

حرکت و سعی او را از ساالری سپاه یزید تا اولین شهید در رکاب 

حسین برمی کشد. باید "حرکت" را، سعی را به عنوان راهربد زیست 

مومنانه برگزید واال رکود، از مومن، کافر کیشی می سازد که رکورِد 

کفر را جا به جا می کند. آنان که به روی حجِت خدا شمشیر کشیدند 

در گذر روزگار از این قسم بودند. ایامن آوردند در اول راه اما راکد 

شدند. مثل آِب بی حرکت مرداب ساختند و خود اولین قربانی آن 

شدند. آنان که حرکت ندارند، از برکِت زندگی هم محروم اند لذا 

هامن می شوند که حرضِت استاد صفائی حائری)ره( می فرماید: " 

کسانی که حرکتی ندارند، مجبورند با تنوع ها خودشان را مشغول 

کنند. تنوع طلبی نشان دهنده ی نیازیست که ارضاء نشده؛ مثل 

گرسنه ای که اگر به او غذا ندهند کثافت ها را هم می خورد. وقتی آدمی 

حرکتی ندارد، مجبور است خودش را با شکل های مختلف زندگی 

فریب دهد تا خیال کند که حرکتی دارد." حال آنکه تکان های در 

جای او، بسان اسِب عصاری، در جا چرخیدن است. هرچند اسِب 

عصار، با چرخیدِن در جا هم ارزش افزوده تولید می کند اما انسانی 

که از حرکت باز مباند، به خرج کردن ارزش های اندوخته خواهد 

پرداخت. تامل کنیم در سبِک زیستی خود. خدا ما را برای رسیدن 

به حیاِت طیبه، فرمان حرکت و تالش داده است. زمین را "حیاط" 

نپنداریم و با برجا نشینی خود را از فیِض رسیدن، محروم نکنیم.

  افتخارآفرینی های دانش آموز مشهدی 
در مسابقات داخلی و خارجی 

محمدباقرعطاریانی

 آرنیکا فدایی دانش آموز  مشهدی با اجرای پروژه »پیش بینی دیابت با 

استفاده از سیستم های فازی و الگوریتم کرم شب تاب« در جشنواره 

ابن سینا موفق به کسب مقام اول شد.

 آرنیکا فدایی که 13 ساله و در کالس هشتم مشغول تحصیل است 

درباره این پروژه گفت: در این پروژه که برنامه نویسی آن را از سال 

گذشته رشوع کردم، افرادی که به پزشک مراجعه می کنند اطالعات 

آن ها وارد این سیستم می شود تا میزان دیابت آن ها مشخص گردد. 

انتخاب الگوریتم کرم شب تاب نیز به این دلیل بوده که ازکمرتین 

خطا در تشخیص برخوردار می باشد به گونه ای که با آزمایش روی 

برخی پرندگان مشخص شد که درصد خطای آن بسیار پایین است.

وی گفت: در این پروژه  اطالعات 15 بیامر و از طریق دیتاست 

هندی اطالعات 8۰۰ بیامر را وارد سیستم مذکور کردم و نتیجه آن 

مشخص کرد که ۲۰۰ نفر مبتال به دیابت هستند.

 فدایی که در مقطع دانش آموزی برای اولین بار موفق به پیش بینی 

دیابت با استفاده از سیستم های فازی و الگوریتم کرم شب تاب 

شده است در بسیاری از جشنواره ها و مسابقات خارجی و داخلی 

موفق به کسب رتبه های اول شده است.

کسب مدال طال و مقام اول و لوح تقدیر از جشنواره ابن سینا کشور 

کسب مقام اول در جشنواره زیست فناوری مشهد، کسب مدال طال 

در مسابقات ریاضی سنگاپور، مدال طال در مسابقات ریاضی اروپا 

FMC ، مدال طال مسابقات علوم سنگاپور، مدال طال مسابقات 

ریاضی تایلند، مدال طال مسابقات ریاضی کانادا و مدال طالی 

مسابقات ریاضی طال یاب کشور و همچنین کسب مدال طال در 

مسابقات رشته تکواندو در خراسان رضوی از جمله موفقیت های 

این دانش آموز بااستعداد می باشد.

یادداشت

خبر

اعضای شورای اسالمی بخش رضویه 

بازدیدی از روستاهای بخش رضویه 

داشتند تا از نزدیک در جریان مشکالت 

این روستاها قرار گرفته و برای پیگیری 

آن ها اقدام کنند. 

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 

شهرستان مشهد ، نایب رییس شورای 

اسالمی شهرستان مشهد با اشاره به 

بازدید از روستای ناربند و مشکالت 

این روستا گفت: مشکل آب رشب 

از اصلی ترین مشکالت این روستا 

است که باید فورا بررسی و رفع شود. 

»محمدعلی رمضانی« با بیان اینکه آب 

رشب روستای ناربند از قناتی تامین 

می شود که حصارکشی مناسبی ندارد، 

اظهار کرد: متأسفانه حیوانات هم از 

این قنات آب می خورند و این مساله 

سالمت مردم روستا را با خطر جدی 

مواجه ساخته است.  وی به وضعیت 

نامطلوب تنها مدرسه روستا اشاره 

کرد و گفت: مدرسه » روستای ناربند « 

بسیار فرسوده و فاقد رسویس بهداشتی 

است که باید برای نوسازی یا ساخت 

مدرسه جدید در روستا پیگیری های 

جدی صورت پذیرد تا از ترک تحصیل 

دانش آموزان جلوگیری شود. این 

عضو شورای اسالمی بخش رضویه 

همچنین به حق آبه کشف رود اشاره 

کرد و گفت: برای روستاهای چلقی، 

میربنگش و قازقان در سندها حق 

آبه کشف رود لحاظ شده اما وجود 

دهستان دیگر در مسیر استفاده از 

این حق آبه را برای این روستاهابا 

مشکل روبرو کرده است. 

به گفته وی مردم این سه روستا بوی 

نامطبوع فاضالب را استشامم می کنند 

اما از آب کشف رود محروم هستند. 

گفتنی است به زودی بازدیدی نیز از 

شهر و بخش رضویه با حضور »موسی 

الرضا حاجی بگلو« رییس شورای 

اسالمی شهرستان مشهد صورت 

خواهد گرفت.

مسعود حاجی بگلو رسپرست رشکت 

عمران گلبهار طی جلساتی جداگانه، 

با جمعی از مسوولین شهرستان گلبهار 

دیدار و گفتگو منود.

به گزارش روابط عمومی رشکت عمران 

گلبهار؛ مسعود حاجی بگلو در ابتدای این 

دیدارها با رسهنگ پاسدار جواد رجبی 

فرمانده سپاه ناحیه گلبهار و چناران به 

گفتگو و تبادل نظر پرداخت.  در ادامه، 

رسپرست رشکت عمران گلبهار با همراهی 

حسن خالقی مقدم و محمد زرافشانی 

از اعضای هیات مدیره و همچنین احمد  

خدادوست مسوول ادارات روابط عمومی و 

توسعه اجتامعی این رشکت، ضمن دیدار 

با حسن مهدوی پور رییس دادگسرتی 

و خلیل ا... برزنونی دادستان عمومی 

و انقالب شهرستان گلبهار، در رابطه با 

موضوعات مختلف به گفتگو پرداخت. 

دادستان عمومی و انقالب گلبهار در این 

دیدار، با اشاره به سوابق مطلوب مدیریتی 

رسپرست جدید رشکت عمران گلبهار، 

به ترشیح موقعیت ویژه گلبهار پرداخت 

و گفت: برای منافع مردم و همچنین 

خدمت صادقانه باید در چارچوب قانون 

متام تالشامن را انجام دهیم، امیدواریم 

با توجه به سوابق آقای حاجی بگلو شاهد 

افزایش رسعت در پیرشفت پروژه های 

عمرانی و همچنین رفع مشکالت مردمی 

باشیم.  در ادامه، مسعود حاجی بگلو 

رسپرست رشکت عمران گلبهار نیز با تاکید 

بر اهمیت خدمت رسانی به شهروندان 

به عنوان مهم ترین وظیفه هر مجموعه، 

اظهار داشت: مجموعه رشکت عمران 

گلبهار نیز هامنند گذشته در راستای 

خدمت به مردم، همراه و همگام با سایر 

مجموعه ها خواهد بود. گفتنی است 

در پایان این دیدارها، ضمن تقدیر از 

همکاری و تالش های مستمر دستگاه 

قضا، مجموعه رشکت عمران و سپاه، به 

استفاده از ظرفیت های موجود و همچنین 

هم افزایی و تعامل در جهت حل مشکالت 

و خدمت به مردم تاکید گردید.

پیگیری جدی مشکالت روستاهای 
رضویه و حق آبه کشف رود

 تعامل ارگان ها 
برای خدمت رسانی به مردم گلبهار
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فاطمه یوسفی| این روزها حال زعفران 

و وضعیت بازار این محصول خوب نیست 

و  تولید  درصدی  کاهش 3۰، ۴۰  و 

نوسان های شدید قیمتی در میانه وجود 

تعارض ها و کشمکش های زیرپوستی 

که رفته رفته علنی می شود، دغدغه ها 

را برای آشفتگی بیشرت این بازار افزایش 

داده است؛ وضعیتی که به هیچ وجه به 

نفع زعفران ایران نیست.

از ابتدای فصل برداشت زعفران تاکنون 

بهای آن بیش از دو، سه برابر رشد یافته است 

و هنوز کسی قیمت واقعی این محصول 

را منی داند؛ حال در این وضعیت، طرح 

برخی مباحث، نگرانی ها و دغدغه ها را 

مضاعف کرده است.

در ابتدای فصل برداشت، هر کیلو »زعفران 

نگین« 11 تا 1۴ میلیون تومان بود که 

اکنون به بیش از 3۰ میلیون تومان 

رسیده است و این نوسان قیمتی در بازار 

خرده فروشی داخلی بیشرت منود دارد 

چنانکه هر مثقال زعفران نگین از 55 هزار 

تومان در ابتدای فصل، اکنون به بیش 

از 17۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در این میان، تعاون روستایی نیز به روال 

سال های گذشته به بازار ورود کرده و با 

تعیین کف قیمتی ۲۰ میلیون و 5۰۰ 

هزار تومان برای هر کیلو »زعفران نگین 

صادراتی« اقدام به خرید محصول از 

کشاورزان کرده اما با توجه به اینکه نرخ ها 

در بازار بیش از این میزان است تاکنون 

نتوانسته رقم محسوسی خرید کند.

رشوع ماجرا

اما آنچه این روزها مشهود است بحث بر 

رس محصولی است که در دو سال گذشته 

توسط تعاون روستایی خریداری شده و 

سال 98 رقمی معادل 68.8 تن و سال 

99 به میزان 1۲.5 تن زعفران تولیدی 

کشاورزان به صورت توافقی هر کیلو بین 

هشت تا 9 میلیون تومان خریداری شده و 

این روزها این موضوع در حال تبدیل شدن 

به مساله و چالش زیرپوستی جدی در 

بازار زعفران است. تا آنجا که شاهد 

دعوای لفظی مناینده تربت حیدریه و 

شورای ملی زعفران هستیم.

ماجرا ازآنجا رشوع شد که یکی از فعاالن 

حوزه تولید زعفران در متاس با خربنگار 

ایرنا گفت: ۴6 تن زعفران خریداری شده 

توسط تعاون روستایی در سال 98 که بر 

اساس تعهد این مجموعه قرار بود به طور 

کامل صادر شود، این روزها قرار است 

در بازار داخلی عرضه شود. البته میزان 

کل خرید زعفران تعاون روستایی در 

سال 98 بیش از 7۴ تن بوده که این 

مجموعه بخشی از آن را فروخته و بقیه به 

میزان ۴6 تن را ۲7 اسفندماه به فردی 

واگذار کرده است.

این تولیدکننده عمده که صادرکننده 

زعفران نیز هست، به دلیل حواشی این 

موضوع نخواست نامش فاش شود. وی 

مدعی شد: این محصول که از کشاورز به 

نرخ هشت تا 9 میلیون تومان خریداری شده 

است اوایل امسال در رانتی ویژه در قالب 

قراردادی به ۲ برادر واگذارشده و آن ها 

قرار است این حجم زعفران را در بازار 

داخلی  بفروشند.

به گفته وی، سازمان تعاون روستایی 

در واگذاری این ۴6 تن زعفران به این 

فرد، تعهد صادرات را برداشته است و 

اگر حتی با نرخ اعالمی در بورس به ازای 

هر کیلو ۲۲ میلیون تومان عرضه کند به 

ازای فروش این ۴6 تن زعفران، حداقل 

۴6۰ میلیارد تومان سود حاصل می شود 

که این سود نه به جیب تولیدکننده و نه 

صادرکننده می رود و فقط یک دالل و 

واسطه، حاصل دسرتنج کشاورز را می برد.

این تولیدکننده ادامه داد: این فرد به 

کمک برخی از افراد ذی نفوذ در دیگر 

بخش ها، تالش می کند با منع کشاورزان 

از عرضه تولید امسال به بازار، نرخ زعفران 

را تا حد امکان باال برده و محصول خود را 

با قیمت باالیی بفروشد و بعد که کشاورز 

ناچار به عرضه شد و قیمت ها کاهش 

یافت با پول حاصله نسبت به خرید 

تولید امسال اقدام کرده و به این طریق 

کنرتل بازار زعفران را در دست گیرد.

 وی افزود: عرضه این محصول که حجم 

آن قابل توجه است در بازار داخلی، 

هم به حوزه تولید و هم صادرات لطمه 

می زند و می تواند این فرد و مجموعه اش 

را به مافیایی در این عرصه تبدیل کرده 

و انحصار بازار را در دست خود بگیرند 

زیرا این محصول بر اساس تعهد صورت 

گرفته با نرخ منطقی به صادرکننده های 

واقعی داده نشده تا محصول در چرخه 

درست خود قرار گیرد.

واکنش مجلس و شورای ملی زعفران

نایب رییس مجلس 19 شهریورماه پارسال 

در جلسه بررسی مشکالت زعفران کاران در 

محل کمیسیون تلفیق مجلس، خواستار 

تعیین تکلیف 6۰ تن زعفران موجود در 

انبارهای رشکت تعاون روستایی شده 

بود و در مصوبه ای با حضور وزیر جهاد 

کشاورزی، مقرر شد اقدام الزم برای 

صادرات این محصول انجام شود.

علی نیکزاد گفته بود: قیمت این 6۰ 

براساس نظر  انبار شده،  تن زعفران 

از  بعد  و  کارشناسان مرضی الطرفین 

دریافت نظرهای کارشناسان دولتی 

و بخش خصوصی با ضامنت نامه در 

اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و آن ها 

این زعفران را صادر کرده و به هیچ وجه 

به بازار داخلی عرضه نکنند.

البته پیش از آن، در اواسط تیرماه و نیز 

مردادماه 1399، شورای ملی زعفران 

در دو نامه جداگانه به کاظم خاوازی وزیر 

وقت جهاد کشاورزی با یادآوری سخنان 

وی و معاون او )رییس سازمان تعاون 

روستایی( که گفته بودند این زعفران 

فقط برای صادرات اختصاص می یابد 

و برای جلوگیری از زیان کاهش قیمت 

ناشی از عرضه بیش از تقاضا، در بازار 

داخلی عرضه منی شود، خواستار آن 

شدند که برای صیانت از این محصول 

ارزشمند و جلوگیری از حضور دالل ها و 

واسطه ها که عامل اصلی کاهش قیمت 

صادراتی زعفران ایران از 16۰۰ یورو در 

هر کیلو در سال 96 به ۴5۰ یورو در سال 

99 بودند، تعاون روستایی با اخذ تعهد 

و ارایه اسناد صادراتی، این زعفران را 

برای صادرات در اختیار صادرکنندگان 

باسابقه کشور قرار دهد.

مهرماه هامن سال نیز محسن زنگنه دبیر 

کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس 

شورای اسالمی در نامه ای به مدیرعامل 

وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور 

ترصیح کرده بود که زعفران موجود در 

انبارهای تعاون روستایی با کشف قیمت 

توسط کارشناسان فقط برای صادرات 

عرضه شود اما اینگونه نشد.

پیامد ورود زعفران خریداری شده 

در ۲ سال پیش به بازار

پیگیری ایرنا پالس از مسووالن جهاد 

کشاورزی خراسان رضوی به اینجا ختم 

شد که یکی از مسووالن آن با تاکید بر اینکه 

نامی از وی برده نشود، گفت: اتحادیه 

تعاون روستایی 15 و 16 سال است که 

به موضوع خرید توافقی زعفران واردشده 

اما متاسفانه تاکنون برای صادرات اقدام 

نکرده است.

وی افزود: وقتی کشاورز تولید خود را به 

دولت می فروشد، باید این محصول که برای 

تعادل در بازار از کشاورز خریداری شده 

صادر شود، وگرنه چه تفاوتی بین آن ها و 

دالل هایی است که به شدت به بازار این 

محصول لطمه می زنند. درواقع تولید با 

لذت زندگی!
محمدباقرعطاریانی

 خوشی و لذت زندگی برای هرکس معنای متفاوتی دارد؛ خالص 

شدن از دست رژیم سخت و دشوار غذایی، آزادی خوردن یک 

تکه بزرگ از شکالتی خوشمزه یا شاید حراج خوب فروشگاهی 

بزرگ و در نتیجه لذت خرید کردن از آن، شاید هم دیدن دوستان 

یا رفنت به مهامنی و غیره. در هر حال لذت بردن از زندگی برای 

هرکس معنایی دارد.

برای بعضی از افراد، لذت بردن از زندگی به این سادگی ها معنا 

پیدا منی کند. هر چه دقیق تر بشوید چیزهای متفاوت و مختلفی را 

لذت زندگی خواهید خواند. اما انتخاب معنای واقعی لذت زندگی 

سخت است. لذت زندگی واقعا چیست؟ دیداری دل نشین با کسی 

که دوستش دارید، شنیدن صدای باران یا هیجان یک بازی جالب 

و ُپرمخاطره؟ آیا اینها واقعا لذت زندگی هستند.

شاید لذت زندگی در شادی ها و دل خوشی های ساده باشد اما 

وقتی قرار است تصمیم  بگیریم و دقیقا مشخص کنیم که لذت 

زندگی ما در ازای چه کارهایی به دست می آید، کمی سخت گیرتر 

خواهیم شد. در این قبیل موارد فکر می کنیم که لذت زندگی 

چیزی مهم تر و دست نیافتنی تر از این لذت های ساده است. 

بیشرت ما لذت زندگی را در چیزی می بینیم که متام روح و قلب مان 

را تسخیر می کند.

اما وقتی به یاد گفته ها و پندهای قدیمی ترها می افتیم می بینیم 

که هرچه در دنیای ماشینی امروز بیشرت غرق می شویم از لذت های 

زندگی دورتر می شویم.سادگی و ساده زیستی، مهربانی، خوب 

بودن و مروت و نیت های پاک از جمله نکاتی است که امروز رنگ 

باخته و ما را از لذت زندگی دور و دورتر کرده است.

 فرهنگ ایثار، مهمترین عامل نیکی کردن 
به یکدیگر است

حجت االسالم حسین معصومی در راستای تکریم جامعه ایثارگری 

با خانواده شهیدان »نارص، سعید و علی اصغر روشن روان«، 

»حمیدرضا و محمد رضا خلیلی« و »اسامعیل فهندری« دیدار 

کرد و ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت: مردم جامعه 

نباید نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند، هر کسی بگوید مشکالت 

دیگران به من ربطی ندارد، این درست نیست، یکی از اصول فروع 

دین اسالم، امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی به فرهنگ ها 

و رفتارهایی که در جامعه رواج پیدا می کند، توجه کنیم.مدیرکل 

بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: عالوه بر توجه 

به یکدیگر، باید در مشکالت و سختی ها دست یکدیگر را بگیریم.

وی ادامه داد: یکی از خصلت های اخالقی شهدا، نیکی و کمک 

کردن به مردم بود، شهدا در برابر کمک کردن از ما بقی مردم 

سبقت می گرفتند، این روحیه ایثار باید در جامعه ترویج شود.

مسوول حوزه منایندگی ولی فقیه در بنیاد استان ادامه داد: 

جانفشانی در راه خدا و محافظت از اسالم باالترین سطح فداکاری 

و اوج کامل انسانی است، که این عمل فداکارانه باید در جامعه 

نیز نهادینه شود.در این دیدارها، خانواده های معظم شهدا، 

ضمن تشکر و قدردانی از حضور مسووالن در بیوت خانواده 

ایثارگران، تبعیت از ولی فقیه و تالش بیشرت در جهت خدمت به 

مردم را مورد تاکید قرار دادند.در پایان حجت االسالم معصومی 

با اهدای لوح سپاس از خانواده شهدا تجلیل کرد.همچنین در 

منزل همرس شهید فهندری، 1۰ تن از همرسان شهدای دفاع 

مقدس حضور داشتند، که مشکالت خود را با این مقام مسوول 

در میان گذاشتند. گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم 

خراسان رضوی، پرونده 17 هزار و 3۲1 شهید، 5۰ هزار و  395 

جانباز و سه هزار و 39۲ آزاده است که به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران عزت بخشیدند.

ساعت 25

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره ۲9
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 8 آذر  1400  

به شامره زیر ارسال منایند   

09033831861 
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 
پاسخ جد   ول  شامره ۲8
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دیدگاه

گزارش

ولی افتاد مشکل ها
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

چند ماهی است که دولت سیزدهم کارش را آغاز منوده و زمام امور 

را به دست گرفته است. هر چند جریان انتصابات و تعیین تکلیف 

سطوح مختلف مدیران دولت هنوز کامل نشده است و به نظر نگارنده 

با رسعت بسیار پایینی صورت می پذیرد اما به هرحال رویکردها و 

راهربدهای کلی دولت جدید با استقرار رییس جمهور و وزرا آرام 

آرام بر جریان اجرایی کشور سایه می اندازد و روند اجرایی را شکل 

می دهد. در این میان به میزانی که مدیران جدید بر امور ارشاف پیدا 

می کنند و یا به بیان عامیانه تر رس نخ مسایل را به دست می گیرند به 

عمق فاجعه اقتصادی و تنبلی اداری کشور بیشرت پی خواهند برد. 

که بارزترین این امر در چند موضوع مهم اقتصادی ازجمله بورس، 

افزایش قیمت خودرو و تورمی که کامکان روندی صعودی دارد خود 

را نشان داده است. به این موارد جریاناتی مثل بحران بنزین را هم 

اضافه کنید تا به خوبی دریابید دولت با چه مشکالت عظیمی مواجه 

است. البته غرض از بیان این مسایل سیاه منایی یا تکرار مشکالتی 

که همه ما کامبیش از آن با خرب هستیم نیست. بلکه این مقدمه را 

عرض کردم تا به چند نکته مهم اشاره کنم:

اول: تا شناخت ما از عمق مشکالت و چالش های کشور خصوصا در 

حوزه اقتصادی کامل و واقع بینانه نباشد حل و فصل آن نیز به صورت 

دقیقی صورت نخواهد پذیرفت. پس رضورت دارد کارگزاران امور 

زمان مناسبی را رصف احصا کم و کاستی ها و حدود و ثغور آن منایند.

دوم: هر چند نگاه راهربدی با برخی بازدیدهای محدود و جزیی 

نگری ها منافات دارد اما به هر حال برخی اوقات جزییاتی که به 

ظاهر مهم نیستند برای شناخت مسایل و حل مشکالت کالن کشور 

اهمیت فراوانی دارند. از این رو حتام بازدیدهای میدانی و هفتگی 

رییس جمهور و برخی اعضای کابینه از نقاط مختلف کشور )در 

صورتی که هدفمند و برنامه ریزی شده باشد( به خوبی اثربخش و 

راهگشا خواهد بود. که از آن می توان با عنوان »مدیریت بر مبنای 

بازدید از عملکرد واحدها« نام برد.

سوم: مشکالت کشور گسرتده و پیچیده هستند اما ما فرصتی 

برای آزمون و خطا نداریم. عمر مدیران در خوشبینانه ترین حالت 

چهارساله و به اندازه ی عمر هر دولت است پس اگر قرار باشد این 

فرصت محدود به صورت تکرار تجربیات و اشتباهات گذشتگان 

سپری شود عاقالنه نیست و کشور زیان فراوانی را متحمل خواهد شد.

چهارم: پاشنه آشیل دولت برای موفقیت در دو حوزه اساسی پیش 

بینی می شود. اول؛ توامنندی و کارآمدی مدیران و دوم سالمت 

اداری و مالی. اگر قبل از هر اقدام و تصمیم مهمی هرکدام از موارد 

فوق به عنوان پیش نیاز اساسی و رضوری ایجاد نگردد پیرشفت 

قابل توجهی رخ نخواهد داد. دو موردی که گفتم امور مهمی هستند 

که در سال های اخیر خسارات فراوانی به مردم وارد کرده اند که 

کامکان اثرات آن باقی است و سبب آزار آحاد جامعه نیز می گردد.

سخن پایانی اینکه اقتصاد و نظام اداری کشور و آحاد جامعه دیگر 

طاقت بی کفایتی، بی عدالتی و بی مسوولیتی به جامانده از دولت 

قبل را ندارند. پس باید هامن طوری که رهرب انقالب بارها تاکید 

کرده اند عزم جدی و متفاوت ازآنچه در دولت های قبلی وجود داشته 

است توسط دولت سیزدهم ایجاد گردد تا ضمن عمل به وعده ها 

معیشت مردم بهبود یابد. آرامش، آسایش، اخالق و عدالت دقیقا 

هامن چیزی است که مردم از »دولت مردمی« توقع دارند و امیدوارند 

رییسی بتواند آن را در کشور رقم بزند.

نگاه به بازار داخلی اشتباه است و تعاون 

روستایی که به عرصه خرید زعفران وارد 

می شود باید به گونه ای برنامه ریزی کند 

که همه این محصول صادر شود تا منافع 

آن به کشاورز برسد.

وی در رابطه با موضوع زعفرانی که سال 

98 توسط تعاون روستایی خریداری 

شد نیز توضیح داد: در آن سال تعاون 

روستایی ۴6 تن زعفران را خرید و آن 

را در انبار نگه داشت؛ آن زمان هر کیلو 

زعفران به نرخ هشت میلیون و 31۰ 

هزار تومان خریداری شد. اکنون این 

محصول که در انبارهای تعاون روستایی 

خراسان رضوی نگهداری می شود اگر 

به بازار عرضه شود موجب کاهش شدید 

قیمت ها خواهد شد زیرا حجم محصول 

زیاد است و به رسعت بر بازار اثر می گذارد.

وی درباره فردی که زعفران را از تعاون 

روستایی خریداری کرده است نیز گفت 

این فرد سال 98 از اتحادیه مرکزی تعاون 

روستایی با سازوکاری همچون دادن 

چک و تضمین، محصول را خریده و با 

حضور در انبار این اتحادیه در استان 

آن را تحویل گرفته اما تا زمان پرداخت 

پول، اجازه خروج محصول از انبار اتحادیه 

تعاون روستایی را ندارد و تاکنون هم در 

این محل نگهداری شده است. 

جهاد  در  مسوول  مقام  این  گفته  به 

کشاورزی خراسان رضوی، استان در 

این قضیه و اینکه این محصول چه زمانی 

به بازار عرضه شود، تصمیم گیر نیست 

اما عرضه این حجم محصول به بازار 

داخلی در رشایط کنونی به شدت به 

تولیدکنندگان لطمه می زند.

افزایش بهای زعفران به کدام دلیل؟

در همین رابطه رییس شورای ملی زعفران 

ایران به یکی از رسانه ها گفته بود: از سال 

گذشته میزان زیادی زعفران در اختیار 

برخی از افراد قرار دارد که به دنبال ایجاد 

فضای روانی در بازار و افزایش کاذب 

قیمت آن به نفع خود هستند؛ از این 

رو باید سازمان تعاون روستایی اقدام 

به عرضه زعفران به بازار کند تا فعاالن 

بازار با زیان ناشی از نرخ های کاذب 

کنونی مواجه نشوند.

»محسن احتشام« با یادآوری افزایش 

قیمت زعفران و عوامل تاثیرگذار بر آن 

بیان کرد: موارد مختلفی در افزایش قیمت 

زعفران دخیل هستند و به تازگی قیمت 

زعفران تحت تاثیر عوامل متعدد به صورت 

کاذب بر مدار افزایشی قرارگرفته است.

امسال تولید محصول زعفران نسبت به 

سال گذشته تا ٣٥ درصد کاهش یافته 

است. در این میان عده ای سال گذشته 

ضمن خرید زعفران، اقدام به نگهداری 

آن در انبار کرده اند؛ حال با توجه به 

کاهش تولید این محصول در کشور، 

در حال سوءاستفاده از این موقعیت 

هستند و با اقدامات خود، زمینه ساز 

ایجاد بی ثباتی در بازار زعفران شده اند.

در پیگیری موضوع از شورای ملی زعفران 

احتشام توضیح داد: تعاون روستایی 

برخی سال ها به حوزه خرید توافقی 

ورود می کند؛ چنانکه در یکی دو سال 

گذشته نیز همین کار را انجام داد و حدود 

6۰ تن زعفران را از کشاورزان خرید اما 

اینک این محصول به جای صادرات 

قرار است در بازار داخلی عرضه شود.

افزایش منطقی قیمت ها حق کشاورزان 

است

احتشام با یادآوری گفت وگوی اخیر خود 

با یکی از رسانه ها در این زمینه، ترصیح 

کرد که حرف هایش تحریف شده است.

وی افزود: همواره گفته و می گویم افزایش 

قیمت منطقی و منصفانه، حق کشاورزان 

زحمتکش زعفران کار بوده و هست و 

خواهد بود اما برخی از آقایان می گویند 

که می خواهند از تولیدکننده حامیت 

کنند و قیمت ها باید افزایش یابد اما 

چرا اکنون که قیمت ها افزایش یافته، به 

تولیدکننده توصیه می کنند محصول خود 

را نفروشد و در مقابل از فردی حامیت 

می کنند که قصد دارد نزدیک 5۰ تن 

محصول زعفران ۲ سال پیش را  اکنون 

به بازار وارد کند.

رییس شورای ملی زعفران ایران گفت: 

من روستازاده و کشاورز قایناتی هستم 

و روی زمین زعفران بزرگ شده و اکنون 

در کنار تولید، صادرات هم می کنم؛ از 

کودکی تا امروز که 6۲ سال سن دارم 

با رنج و زحمت و مشقِت زعفران کار 

به خوبی آشنا هستم و واقعیت های این 

نوع اقدامات را به خوبی درک می کنم.

و  افزایش منصفانه  وی ترصیح کرد: 

منطقی زعفران، همیشه حق کشاورز و 

به نفع تولید است اما آیا واقعا حدود 5۰ 

تن زعفرانی که دو سال پیش از کشاورز با 

نرخ هشت تا 9 میلیون تومان خریداری 

شده و اکنون آن هم نه در بازار صادراتی 

بلکه توسط یک فرد خاص به بازار داخلی 

با نرخ 18 تا  ۲۲ میلیونی که در بورس 

اعالم شده بفروشد سودی از این محل 

عاید کشاورز می شود؟

به گفته احتشام، این وضعیت موجب 

افت قیمت ها می شود و نخستین کسی 

مترضر می شود تولیدکننده است. باید 

قیمت زعفران منطقی شود و سود آن به 

کشاورز هم برسد اما برخی قصد دارند 

از این موقعیت سوء استفاده کرده و نه 

فقط بازار داخلی، بلکه بازار صادراتی 

را به هم بریزند که این امر در درازمدت 

به نفع زعفران ما نیست؛ ما هم مدافع 

تولیدیم زیرا تثبیت تولید موجب حفظ 

بازار صادراتی می شود.

آیا واقعا حدود 5۰ تن زعفرانی که دو 

سال پیش از کشاورز با نرخ هشت تا 9 

میلیون تومان خریداری شده و اکنون 

آن هم نه در بازار صادراتی بلکه توسط 

یک فرد خاص به بازار داخلی با نرخ 18 

تا  ۲۲ میلیونی که در بورس اعالم شده 

بفروشد سودی از این محل عاید کشاورز 

می شود؟

رییس شورای ملی زعفران افزود: ما باید 

فرهنگ مرصف را در بازارهای داخلی 

و خارجی به نفع کشاورزان حفظ کنیم 

و بازار مرصف خارجی را  توسعه دهیم 

چون هر ساله با توسعه سطح زیر کشت 

مواجه ایم اما در این میان، شامری با 

رانت وعده ای دیگر با داللی ها و برخی 

با ورود سودجویانه، صادرات این بازار را 

دچار اختالل و آشوب می کنند.

وی با یادآوری زعفران انبار شده در 

انبار تعاون روستایی، گفت: بر اساس 

مصوبه قانونی که در مجلس داشتیم، 

باید برای شفافیت قیمت، زعفران در 

بورس عرضه شود تا صادرکنندگان واقعی 

بتوانند آن را خریداری و صادر کنند اما 

اینگونه عمل نشده است.

احتشام ترصیح کرد: اگر عده ای از زعفران 

باقیامنده دو سال گذشته سودجویی 

کنند، این دفاع از کشاورز نیست؛ زیرا 

محصول کشاورز را در این دو سال با 

نرخ آن زمان گرفته و نگه داشته اند و 

امسال به نرخ روز می فروشند؛ سود آن 

متعلق به کیست؟

وی ادامه داد: در این موضوع برخی 

ذینفع هستند و وقتی ما در قالب شورای 

ملی زعفران نامه ای به مسووالن ذیربط 

نوشته و به این موضوع اعرتاض کردیم 

علیه من در عرصه رسانه ای فضاسازی 

می کنند؛ با این حال تاکید می کنم 

زعفران باید در خدمت اشتغال و ارزآوری 

و توسعه مناطق محروم قرار گیرد نه 

دالل ها. روا نیست در این رشایط سخت 

اقتصادی به صادرکنندگان و ارزآوران 

اینگونه حمله شود.
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خبر

مداخالت بین رشته ای در حرفه پزشکی، 

یکی از مهم ترین چالش های حوزه 

سالمت کشور است که ترکش های 

آن در ابتدا متوجه مردم می شود و 

در ادامه، جایگاه جامعه پزشکی را 

متزلزل می سازد.

مرگ مهرنوش جعفری دخرت 19 ساله 

اهوازی در حین عمل زیبایی دوباره 

موضوع بی توجهی به مداخالت افراد 

فاق صالحیت در حرفه پزشکی را به 

مسووالن مربوطه گوشزد کرد. زیرا، 

مرگ این دخرت جوان، آخرین حادثه 

تلخ از این دست اتفاقات نخواهد بود، 

اگر نخواهیم اقدامی عاجل برای برخورد 

با این قبیل تخلفات صورت دهیم.

دخرتی که در آغازین ماه های جوانی 

و ورود به دانشگاه به دلیل مداخله 

در امور تخصصی پزشکی و زیبایی 

با سهل انگاری و بی مسوولیتی چند 

نفر، خیلی زود دست از آرزوهای خود 

کشید و در بسرت رسد خاک آرمیده 

است. شاید تا دیر نشده باید این پرونده 

مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار 

گیرد تا مشخص شود که آیا خطای 

پزشکی بوده یا قصوری رس زده است. 

در عین حال، شاید بتوان گزینه سوم 

هم در کنار خطا و قصور قرار داد و آن، 

»مداخله افراد فاقد صالحیت در حرفه 

پزشکی« است.

بررسی های میدانی و گزارش های 

کشوری نشان می دهد که بروز عارضه 

و مرگ و میر بر اثر مداخالت افراد فاقد 

صالحیت در رشته تخصصی، به گونه ای 

هست که نیازمند بررسی دقیق از سوی 

مسووالن سازمان نظام پزشکی باشد. 

زیرا، صدور پروانه حرف پزشکی در اختیار 

این سازمان صنفی است و قطعا مسووالن 

این سازمان باید پاسخگوی این قبیل 

اتفاقات ناگوار در حرفه پزشکی هستند.

فرهاد سلطانی معاون درمان دانشگاه 

علوم پزشکی اهواز، دلیل مرگ دخرت 

جوان اهوازی را ناشی از عارضه تزریق 

داروی بیهوشی با دوز باال در یک کلینیک 

زیبایی اعالم کرده بود!

سوال اینجاست که آیا چنین خطایی 

در مورد تزریق دارو و ایست قلبی اگر 

متخصص وجود داشت، رخ می داد؟ یا 

اینکه در حقیقت دخرت جوان اهوازی 

به دست افراد غیر متخصص و در یک 

مطب فاقد امکانات احیا، دچار ایست 

قلبی تنفسی و مرگ مغزی شده است؟!

نکته مهم اینکه چرا باید اجازه داد برخی 

مطب ها با تابلوی کلینیک زیبایی 

فعالیت کنند و باعث گمراهی مردم 

شوند. در حالی که تخصص این نوع 

خدمات زیبایی را ندارند و نتیجه آن 

می شود، مرگ مهرنوش جعفری که 

وارد چنین کلینیکی شده است. قطعا 

مدیران سازمان نظام پزشکی باید پاسخ 

بدهند که چنین اقداماتی از سوی 

برخی پزشکان، با چه مجوزی صورت 

می گیرد و اگر تخلف است، چرا برخورد 

منی شود و اگر مجاز هستند، یکبار 

برای همیشه به دعوای بین رشته ای 

در حرفه پزشکی پایان دهد.

محمد خردمند معاون انتظامی سازمان 

نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که 

انجام اعامل مجاز در مطب ها شامل 

همه پزشکان اعم از پزشک عمومی 

و متخصص می شود، گفته است که 

مطب قابل اجاره دادن نیست و متامی 

مسوولیت ها در مطب متوجه پزشک 

است و باید مشخص شود چرا بدون 

حضور پزشک، اجازه داده شده که 

این کار انجام شود. اساسا کارهایی 

مثل تزریق ژل و بوتاکس در مطب 

قابل انجام است، اما مطب جای عمل 

لیپوساکشن و تزریق چربی نیست. 

زیرا، عارضه هایی به دنبال دارد که 

منی توان در مطب چنین عملی را انجام 

داد. مدیران سازمان نظام پزشکی، باید 

بپذیرند که چنین تخلفاتی در گوشه 

گوشه کشور رخ می دهد و همیشه شاهد 

تلنبار پرونده هایی از قصور و خطاهای 

پزشکی هستیم. اما، دخالت افراد فاقد 

صالحیت در رشته های تخصصی را باید 

جدی تر گرفت و با آن برخورد کرد. زیرا، با 

توجه به گسرتش تبلیغات اعامل زیبایی 

و گرایش مردم به این قبیل خدمات، 

شاهد هستیم که برخی پزشکان غیر 

متخصص با توجه به درآمدزا بودن این 

قبیل خدمات، به ارایه خدمات زیبایی 

در مطب پرداخته و مردم را گرفتار طمع 

خود می کنند. به نظر می رسد، یک 

جای کار اشکال دارد و آن هم، نگران 

نبودن افراد فاقد صالحیت است که در 

رشته های تخصصی دخالت می کنند 

و ارایه خدماتی را عهده دار می شوند 

که نیازمند داشنت مدرک دانشگاهی و 

تخصص است. اینکه قرار باشد به طمع 

کسب درآمد، دست از خدمت در رشته 

خود کشید و به رساغ رشته تخصصی 

رفت، حوادثی همچون مرگ دخرت 

جوان اهوازی را رقم می زند.

محمد رییس زاده رییس کل سازمان نظام 

پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که 

باید با ضوابط و معیارهای دقیق نسبت 

به رصد و عدم رعایت اخالق حرفه ای 

همت گامشت، گفت: در هیات های 

عالی انتظامی باید بحث اخالق در 

شاغلین حرف پزشکی جدی گرفته شود 

و این موضوع به آگاهی جامعه پزشکی 

رسانده شود. هامنگونه که بسیاری از 

افراد جامعه پزشکی در خصوص موارد 

پیشگیری از قصور و تقصیر، دقت و وسواس 

را رعایت می کنند، باید در زمینه رعایت 

موارد اخالقی نیز اهتامم جدی داشته 

باشند. وی خاطرنشان کرد: رضوری 

است در آینده نزدیک با جدی گرفنت 

موضوعات اخالق حرفه ای شاهد کاهش 

قصور و تقصیرات و همچنین پیشگیری 

از عدم رعایت شئونات حرفه ای باشیم.

شاید طرح این موضوع از جانب رییس 

سازمان صنفی جامعه پزشکی کشور، 

خود گواه این واقعیت باشد که برخی 

از پزشکان، اخالق حرفه ای را نادیده 

گرفته و به عرصه هایی از پزشکی ورود 

می کنند که تخصص آن را ندارند. 

فقط برای اینکه کسب درآمد بیشرتی 

داشته باشند، در حالی که جان مردم 

را به خطر می اندازند.

 گازگرفتگی در غار جان چهار نفر را 
در نیشابور گرفت

رییس جمعیت هالل احمر نیشابور گفت: گازگرفتگی شش نفر در داخل غاری 

در ارتفاعات روستای "چاه نرَس" بخش میان جلگه نیشابور منجر به مسمومیت و 

مرگ چهار تن از آنان شد. اسامعیل شاه بیگی افزود: پس از اعالم مرکز مدیریت 

و کنرتل عملیات هالل احمر استان )EOC( مبنی بر گازگرفتگی شش شهروند 

در داخل غاری در ارتفاعات روستای چاه نرس بخش میان جلگه، هامهنگی الزم 

با دبیر ستاد بحران شهرستان، رییس مرکز اورژانس، مدیرعامل آتش نشانی، 

بخشدار میان جلگه و مرکز 11۰ جهت اعزام تیم های تخصصی صورت گرفت 

که عملیات جست وجو برای نجات این افراد با حضور به موقع عوامل همکار 

اورژانس 115 و تیم تخصصی سازمان آتش نشانی نیشابور آغاز شد. وی افزود: 

در این عملیات مشرتک که با حضور عوامل آتش نشانی، اورژانس، تیم امداد و 

نجات جمعیت هالل احمر نیشابور، عوامل انتظامی و اهالی روستا از ساعت 

یک بامداد امروز آغاز شد، عوامل عملیاتی به دلیل سخت گذر بودن راه، بخشی 

از مسیر را پیاده طی کرده و پس از رسیدن به موقعیت حادثه با برپایی کارگاه، 

بعد از هفت ساعت عملیات طاقت فرسای امداد در کوهستان، موفق به نجات 

دو تن از این افراد و انتقال آنان به مراکز درمانی شدند. شاه بیگی اظهار کرد: 

این افراد از موتور برق بنزینی برای تامین روشنایی در داخل غار استفاده کرده 

بودند، که به علت کمبود اکسیژن و وجود گازهای سمی در داخل غار، دچار 

مشکل شده و چهار تن آنان پیش از حضور امدادگران جان باخته بودند و پیکر 

آنان به بیرون از غار منتقل شد. به گفته برخی منابع محلی، این افراد به سودای 

یافنت گنج و سنگ های قیمتی به داخل غار رفته بودند. 

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 گسرت 

نخست :

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

09155۲06580

یک مرد روستایی از اهالی روستای سید خدر شهرستان 

دزپارت»دهدز« ، به جرم پرتاب سنگ به بالگرد اورژانس 

هوایی که بدون اجازه او در زمین کشاورزی اش فرود 

آمده و محصول کشاورزی و دسرتنج او را نابود کرده 

بود، به یک سال و نیم حبس و تبعید به نیک شهر 

سیستان و بلوچستان محکوم شد.

با شکایت شبکه بهداشت و درمان دزپارت، یک 

مرد روستایی از اهالی شهرستان دزپارت، به جرم 

پرتاب سنگ به بالگرد اورژانس هوایی، به  هجده 

ماه حبس و تبعید به نیک شهر از توابع سیستان و 

بلوچستان محکوم شد.

ماجرا از این قرار است که در پنجم خرداد ماه سال 

گذشته، در جریان اعزام یک فروند بالگرد متعلق 

به اورژانس هوایی خوزستان به منطقه ای صعب 

العبور در دهدز » دزپارت«، یک مرد روستایی که به 

فرود بالگرد در زمین کشاورزی خود معرتض بود به 

طرف بالگرد سنگ پرتاب می کند و مانع از نشسنت 

بالگرد در زمین زراعی خود می شود.

سید رضا موسوی برادر این مرد روستایی می گوید: 

برج سه سال گذشته، به هنگام فصل درو برادرم 

و خانواده اش در حال برداشت محصول بودند که 

بالگرد اورژانس هوایی بدون اجازه وی و باوجودی که 

برادرم برای آن ها دست تکان می داد تا مانع نشسنت 

بالگرد شود، اما بااین وجود در زمین کشاورزیش فرود 

آمدند و محصول کشاورزی و دسرتنجش را نابود 

کردند. برادرم وقتی با چنین صحنه ای مواجه شد 

به طرف بالگرد سنگی پرتاب کرد که خوشبختانه 

آسیبی به بالگرد وارد نکرد.

وی می گوید: این موضوع را برخی رسانه های محلی  

بزرگ کردند و سیاه منایی در این ماجرا باعث شد 

تا دانشگاه شاکی برادرم شود و از او شکایت کند. 

کام اینکه کسانی که گزارش این اتفاق را نوشتند 

در حق برادرم ظلم کردند. برادرم بی سواد است 

و متام دارو ندار او همین زمین و چند تا گوسفند 

بیشرت نیست. این موضوع برای بار اول نبوده و 

پیش ازاین نیز در چندین مرحله دیگر به زمین و 

محصول وی توسط بالگردهای اعزامی اورژانس 

هوایی آسیب واردشده بود.

به گزارش ایلنا ، این مرد روستایی می افزاید: دادگاه 

برای برادرم به دالر حکم صادر کرده است، برادر 

من چه می داند دالر چیست. آن هم کسی که در 

شصت سالگی هنوز نتوانسته است برای خانواده 

خود  یک رسپناه دست و پا کند و در یک چادر 

روزگار می گذراند. جایی که برادرم زندگی می کند 

از تبعیدگاه بدتر است، اینکه دادگاه دهدز بر چه 

اساسی این حکم را صادر کرده و برادرم را به زندان 

فرستاده باعث تعجب همه مردم شده است.

وی در ادامه گفت: برادرم چهار پرس دارد و در نبود 

وی معلوم نیست چه کسی باید مراقب خانواده اش 

باشد. تکلیف  بچه های شش و هشت ساله او در 

این رشایط چیست؟ جوامع محلی در مناطق صعب 

العبور هیچ گونه شناختی در مواجهه با حوادثی که 

پای داروندارشان در میان است، ندارند و اتفاقاتی 

دورافتاده  و  روستایی  مناطق  در  ازاین دست 

اجتناب ناپذیر است.

در همین رابطه احسان کیانی مسوول فوریت های 

پزشکی شهرستان دزپارت گفت: شاکی این پرونده 

شبکه بهداشت دهدز بود و آنگونه که ما شنیده ایم، 

یک هفته از اجرای حکم گذشته است.

وی می گوید: حکم تبعید برای کسی که محل 

زندگی فعلی اش از تبعیدگاه بدتر است ، دور از 

ذهن است. آن هم کسی که تنها راه دسرتسی اش 

به شهر از طریق بالگرد است. منطقه ای بدون 

امکانات جاده ای ، تلفن ، آب ، گاز و برق.

اظهار  باره،  این  در  دزپارت  فرماندار  ادامه  در 

داشت: پنجم خردادماه سال گذشته این اتفاق 

افتاد که در دوره مسوولیت کاری بنده نبوده است. 

ساعت۲بعدازظهر هامن روز به دلیل کوهستانی 

بودن منطقه یک فروند بالگرد به این منطقه جهت 

انتقال بیامر اورژانسی اعزام می کنند که با وزش 

باد توسط بالگرد محصول زراعی این مرد کشاورز 

جابه جا می شود. وی نیز اقدام به شکسنت شیشه 

بالگرد می کند. ۲ هزارو 85۰ دالر خسارت این 

شیشه را برآورد کرده اند. چراکه این شیشه خارجی 

بوده و قیمت آن بر اساس دالر محاسبه می شود.

سهیل قیاسی مدیرعامل رشکت هلی کوپرتی ایران 

هم در این باره گفت: این هلی کوپرت برای برخی از 

خانواده شهداست پس باید خسارتش را بپردازد.

تبعید مردی که بالگرد امدادی بیچاره اش کرد

جریمه کشاورز بیچاره به دالر!

مرگ حین عمل زیبایی بیشتر می شود

کسب مال به قیمت جان
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در نشست خبری مدیر عامل موسسه با اصحاب رسانه مطرح شد

 موسسه ملل همواره 
در جهت شکوفایی کشور 

تکتمصابریمقدمتهرانی

به مناسبت سی و پنجمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل 

نشست خربی مدیرعامل با جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید.

حجت االسالم جوادی ضمن خیر مقدم به خربنگاران و اصحاب رسانه 

و نیز عرض تسلیت به مناسبت شهادت حرضت معصومه )س(گفت: با 

وجود تحریم ها و تهدیدهای دشمنان  و مشکالت ویروس کوید 19، 

نظام بانکی کشور سعی کرده تا همواره در خدمت هموطنان عزیز 

باشد. الحمدا... با تغییراتی که در دولت ایجاد شده به نظر می رسد 

می توان با ایجاد یک زنجیره هدفمند ظرفیت های ارزشمند کشور را 

از بالقوه به بالفعل مبدل کنیم، ظرفیت هایی که می تواند بسرتساز 

شکوفایی کشور باشد. 

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل افزود: منودار رشد و توسعه صنعت 

کشور نشان دهنده این مهم است که نظام بانکداری کشور در راه 

اندازی و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور ، کارخانجات، صنعت 

ساختامن و صنایع کشور همیشه حامی و همراه بوده است. خدا 

را شاکریم که موسسه اعتباری ملل هم در جهت شکوفایی کشور از 

هیچ تالش و همراهی دریغ نکرده و نخواهد کرد چرا که رشد اقتصادی 

کشور و نیز رشد اقتصاد خانواده ها از جمله اهداف نظام بانکی و به ویژه 

موسسه ملل است امیدواریم که همراهی و هامهنگی دولت محرتم و 

نظام بانکی بتواند زمینه ساز توسعه بیشرت کشور گردد. 

جوادی در خصوص تبدیل موسسه به بانک گفت : به همت تک تک 

همکاران محرتم و نیز مدیران دلسوز از متامی ویژگی ها، رشایط، 

توامنندی ها و شاخصه های بانکی برخوردار بوده و در متامی سامانه هایی 

که بانک مرکزی راه اندازی کرده مثل شتاب، پایا و... کاماًل فعال و عضو 

می باشیم. و  با تحقق چهار رشط افزایش رسمایه، فروش دارایی ها و 

دو موضوع مراقبتی و مواظبتی، هیات عامل بانک مرکزی و شورای 

پول و اعتبار لطفشان شامل حال موسسه  خواهد شد.   سعی ما این 

است که تا پایان سال 1۴۰۰ بتوانیم مرحله اول که هیات محرتم 

بانک مرکزی تکلیف کرده به مبلغ 1۰ هزار میلیارد ریال از محل آورده 

نقدی سهامداران محرتم افزایش رسمایه دهیم. امیدواریم تا نیمه 

سال 1۴۰1 از محل تجدید ارزیابی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال دیگر 

افزایش رسمایه داده تا رسمایه موسسه به مبلغ ۴۰هزار میلیارد ریال 

برسد که این مهم پس از تایید بانک محرتم مرکزی و سازمان بورس 

اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

جوادی با ترشیح اهمیت گردشگری یادآور شد : صنعت گردشگری 

به عنوان یکی از صنایع کم هزینه ولی پردرآمد می تواند زمینه ساز 

شکوفایی کشور شود. همه ما شاهد هستیم که کشورهایی در زمینه 

صنعت گردشگری فعالیت دارند که به هیچ عنوان قابلیت قیاس با 

رشایط اقلیمی و جلوه های طبیعی کشور عزیزمان ایران را ندارند.

ایشان در مورد تکالیف و تعهدات موسسه گفت : به حول و قوه الهی 

در پرداخت متامی تکالیف و تعهدات از جمله در بخش های قرض 

الحسنه ازدواج و ودیعه مسکن موفق عمل کرده ایم .

تنها در بخش ودیعه مسکن تا به امروز " 8۲۰۰" فقره تسهیالت به 

متقاضیان اعطا شده است . شایان ذکر است که تعهدات و تکالیفی 

که دولت جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی به موسسه ملل واگذار 

کرده اند به خوبی انجام شده و توانستیم پاسخگوی مراجعین محرتم 

باشیم و به لطف خدا تا کنون حدود 78 درصد از تکالیف را انجام داده ایم 

و متامی این اقدامات ، با هدف رضایت مشرتیان و رفع مشکالت مردم 

عزیز کشورمان ایران است . جوادی با اشاره به نقش و تاثیرگذاری 

موسسه ملل در جهت رفع مشکالت سایرموسسات مالی و تنها با 

هدف رضایت مردم عزیز کشورمان گفت : در طول سال های گذشته 

مدیریت کردن تعداد 7 موسسه و صندوق قرض الحسنه به انجام 

تعهدات مشرتیان از جمله افتخارات موسسه ملل است. به عنوان 

مثال یکی از این موسسات ،  تعاونی اعتبار وحدت است که بنا به 

تصمیم رسان محرتم قوا متامی تعهدات آن تعاونی تا سقف مبلغ 

1۰ میلیارد ریال تصفیه گردید و از طلب هم وطنانی که باالی 1۰ 

میلیارد ریال سپرده داشتند مبلغ 1۰ میلیارد ریال پرداخت شده 

است.و  نهایتا  حدود ۲۰۰ نفر از سپرده گذاران باقی مانده اند که 

با همراهی هیات محرتم تصفیه و طی شدن فرآیند شناسایی این 

اموال و در صورت اجازه آن ها، پرداخت خواهدشد.

بانک  رییس اتحادیه بارفروشان خاطر نشان کرد: 

دالالن سیب زمینی را در انبارهای همدان، 

کرمانشاه و اردبیل دپو کردند و عرضه این 

محصول را به یک سوم رساندند در نتیجه 

قیمت سیب زمینی در میدان تره بار به 8 

هزار رسید.

مصطفی دارایی نژاد ، در پاسخ به این پرسش 

که آیا روند افزایشی صادرات سیب زمینی 

باعث باال رفنت نرخ این محصول شده 

است؟ گفت: فعاالن توزیع محصوالت 

هیچ گاه خواهان توقف روند صادرات 

نیستند چراکه کشور برای ادامه حیات 

اقتصادی خود به ارز نیاز دارد. اما ادامه 

صادرات باید مرشوط به تامین تقاضای 

داخلی باشد.

وی ادامه داد: من چهار ماه پیش زمانی که 

قیمت سیب زمینی در میدان کیلویی ۴هزار 

تومان شد به مسووالن هشدار دادم که 

اگر نحوه توزیع این محصول رصد نشود 

بدون تردید شاهد افزایشی شدن نرخ آن 

خواهیم بود. من این روزها را پیش بینی 

می کردم. قیمت سیب زمینی ۲۴ آبان 

در میدان تره بار به کیلویی 8 هزار تومان 

رسیده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه صادرات 

سیب زمینی هیچگاه متوقف نشد، ترصیح 

کرد: این محصول به کشورهای ازبکستان 

ارمنستان و عراق صادر می شد و امروز نیز 

صادرات آن ادامه دارد. به نظر من اصلی ترین 

دلیل افزایش نرخ این محصول به انبار 

کردن آن برمی گردد انبارهای همدان 

اردبیل و کرمانشاه مملو از سیب زمینی 

شده است.

وی با اشاره به دپو محصوالت از سوی 

دالالن، گفت: دالل ها با کاهش عرضه 

قیمت محصوالت را تعیین می کنند از این رو 

باید مانع جوالن دالل ها در بازار شویم نه 

اینکه روند صادرات را متوقف کنیم. در 

حال حارض عرضه سیب زمینی در بازار 

به یک سوم رسیده است بدون تردید با 

این میزان عرضه شاهد افزایش نرخ این 

محصول خواهیم بود.

دارایی نژاد تولید سیب زمینی در سال 

جاری را حدود پنج میلیون تن اعالم کرد 

و افزود: اگر مانع توزیع این محصول در 

بازار شوند بدون تردید توان مردم برای 

خرید آن کاهش پیدا می کند.

وی با انتقاد این سخن که برخی بر این 

باورند که ما می توانیم در چهار فصل 

سیب زمینی تولید کنیم، بیان کرد: تضمینی 

وجود ندارد که سیب زمینی که دی ماه 

در جنوب کشور به عمل می آید یخ نزند.

به گفته این فعال اقتصادی، میدان از 

سوی بازرسان رصد می شود تا شاهد 

افزایشی شدن بیشرت نرخ این محصول 

نباشیم اما اگر عرضه آن کاهش پیدا کند 

تردید نداشته باشید که این نظارت ها هم 

منی تواند چندان موثر باشد.

وی بابیان اینکه میدانی ها می توانند نرخ ها 

را کنرتل کنند، گفت: تولید مرکبات در 

استان مازندران به ۲ میلیون و 6۰۰ هزار 

تن رسیده است. عرضه پرتقال در میدان 

قابل توجه شده و قیمت آن در  میدان بین 

8 تا 13 هزار تومان شده است. 13 هزار 

تومان قیمت پرتقال صادراتی وکیوم شده 

است وگرنه قیمت پرتقال فله ای کیلویی 

8 هزار تومان است.

دارایی نژاد با اشاره به باال رفنت هزینه تولید 

کشاورزان، گفت: هزینه سم، کود، بذر 

کرایه حمل، رسدخانه و.... 1۰۰ درصد 

افزایش یافت؛ پس اگر صادرات صورت 

بگیرد در واقع به کشاورزان کمک کردیم.

رییس اتحادیه بار فروشان در پاسخ به این 

پرسش که نرخ واقعی سیب زمینی کیلویی 

چند است؟ بیان کرد: نرخ باالی 6 هزار 

تومان در میدان معقول نیست. اگر در 

میدان این محصول 6 هزار تومان خرید 

و فروش شود بدون تردید در واحدهای 

صنفی کیلویی 9 هزار تومان خواهد 

شد. وقتی قیمت سیب زمینی در میدان 

8 هزار تومان باشد در بازار نرخ آن به 1۲ 

هزار تومان می رسد. وی در پایان خاطر 

نشان کرد: خرید سیب زمینی کیلویی 

1۲ هزار تومان از توان مردم خارج است 

مسووالن حداقل راضی باشند که مردم 

سیب زمینی بخورند.

دالل های قیمت را به 12هزار تومان رساندند

بازهم تراژدی سیب زمینی!

رییس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار 

خراسان رضوی گفت: در صورتی که در 

تامین خوراک دام حامیت صورت گیرد، تا 

پایان سال افزایش قیمتی برای تخم مرغ 

پیش بینی منی شود اما اگر حامیت های 

دولت در حوزه تامین خوراک کمرنگ شود، 

مرغدار برای تامین دان ناچار می شود به بازار 

سیاه مراجعه کند و طبیعتا قیمت تخم مرغ 

افزایش پیدا خواهد کرد.

سیدحسین موسوی نژاد در خصوص وضعیت 

تولید تخم مرغ در استان اظهار کرد: نحوه 

تخصیص ارز به دان مرغ، عدم تخصیص ارز 

به واردات جوجه اجداد، افزایش هزینه های 

تولید و عدم همخوانی قیمت های تعیین شده 

توسط دولت با میزان تولید باعث کاهش 

انگیزه مرغداران برای تولید و در نتیجه کاهش 

میزان تولید تخم مرغ در استان شده است.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی در گذشته 

رتبه اول تولید و صادرات تخم مرغ در کشور را 

داشته، افزود: همچنین در پنج سال گذشته 

6۰ درصد صادارت تخم  مرغ مربوط به استان 

ما بوده است. امروز مرغداران با حدود 55 تا 

6۰ درصد ظرفیت های تولیدی کار می کنند 

و رغبتی به پرورش مرغ های تخم گذار ندارند.

رییس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار خراسان 

رضوی ادامه داد: در سال 1398 تولید روزانه 

تخم  مرغ در استان بالغ بر 6۰۰ تن بود اما در 

حال حارض میزان تولید روزانه این محصول 

به 3۲۰ تن رسیده است؛ یعنی میزان تولید 

تخم مرغ در روز به طور تقریبی حدود 55 تا 

6۰ درصد نسبت به ۲ سال گذشته کاهش 

پیدا کرده است. دلیل اینکه مرغداران با 

55 درصد ظرفیت تولید کار می کنند، این 

است که واحدهای مرغداری خود را از دست 

ندهند و کارگران خود را اخراج نکنند؛ هر چند 

باز هم تعدیل نیرو در واحدهای کارگاهی 

انجام شده است.

موسوی نژاد ترصیح کرد: این رشایط به دلیل 

عدم حامیت کافی بر رس این صنعت آمده 

و احتامل می رود این وضعیت تا آخر سال 

جاری بدتر هم بشود.  وی با بیان اینکه یکی 

از علل افزایش قیمت تخم  مرغ کاهش تولید 

است، ادامه داد: در رشایط فعلی میزان تولید 

کم شده و هزینه های تولید به شدت افزایش 

پیدا کرده است؛ به طوری که هزینه تولید 

تخم  مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

برای مرغدار حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا 

کرده است. رییس اتحادیه مرغداران مرغ 

تخم گذار خراسان رضوی افزود: ورود به فصل 

رسما نیز باعث افزایش مرصف تخم  مرغ و 

رشد تقاضا برای این محصول شده است. از 

طرف دیگر با چنین سطح تقاضایی کاهش 

تولید موجب افزایش قیمت ها می شود.

موسوی نژاد عنوان کرد: طی جلساتی که 

طی ۲5 روز گذشته در سطح استان برگزار 

شده، اعالم شد آمادگی عرضه تخم  مرغ به 

قیمت ۲۰ هزار و 35۰ تومان درب مراکز پخش 

وجود دارد؛ بنابراین طبق توافقات صورت 

گرفته قیمت برای مرصف کنندگان نباید 

بیش از کیلویی ۲۲ هزار و 5۰۰ تومان باشد.

رویداد کارآفرینی، از رویا تا واقعیت همزمان با هفته جهانی 

کارآفرینی در کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد.

مجید دبیریان، رییس کمیسیون اقتصادی، رسمایه گذاری و 

مشارکت های شورای اسالمی شهر مشهد در این رویداد که با 

حضور جمعی از کارآفرینان و مدیران شهری برگزار شد، گفت: 

شورای اسالمی شهر مشهد برنامه های حامیتی گسرتده ای برای 

کارآفرینان در شهر مشهد دارد. 

وی بیان داشت: توسعه مراکزی مانند کارخانه نوآوری در مشهد 

در راستای بهره مندی کارآفرینان از فضاهای خالق و نوآور از 

جمله برنامه های ماست. 

دبیریان انجام پروژه های مشارکتی با رشکت های کارآفرین را از 

برنامه های مدیریت شهری دانست و اظهار داشت: برای پیرشفت 

شهر مشهد نیاز به هم افزایی مدیریت شهری و کارآفرینان داریم. 

در این رویداد مصطفی مکارم، مدیرعامل شتاب دهنده فردوسی 

بیان داشت: باید سعی کنیم بی اعتامدی نسبت به واقعیت 

کارآفرینی را برای نسل جوان از بین بربیم و این مفهوم که 

کارآفرینی به جز با کار و تالش زیاد به نتیجه منی رسد، را برای 

آن ها  اصالح و شفاف کنیم. 

وی بیان داشت: در کشور رشد متوازنی در حوزه کارآفرینی نداریم 

و 8۰ حجم رسمایه گذاری ها در کسب و کارهای سنتی است. پس 

حوزه کارآفرینی در کشور ما نیاز به فرهنگ سازی بیشرت است. 

مکارم مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری را مراکزی مهم برای 

آگاه سازی مردم و خانواده ها نسبت به کارآفرینی معرفی کرد. 

محمدعلی چمنیان، مدیرعامل رشکت نیان الکرتونیک  از دیگر 

سخرنانان این رویداد بود. 

وی وجود درک درست از کارآفرینی را از مهمرتین فاکتور های ورود 

به مسیر کارآفرینی بیان کرد و گفت: باید قبل از رشوع فعالیت، 

روحیه کارآفرینی داشته باشید. 

چمنیان ادامه داد: از رشایط الزم برای رشد در این حوزه وجود 

سیستم های حامیتی مانند پارک های علم و فناوری یا مراکز 

رشد دانشگاهی هستند.

رییس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار هشدار داد

 تخم  مرغ روی ریل گرانی
کارآفرینی، از رویا تا واقعیت 




