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سال نوزدهم

پنجشنبه  23دی 1400

رییس جمهور در مشهد تاکید کرد

سرمقاله
مذاکره ،نفی دشمن ستیزی نیست
* علي پاکباز خسروشاهي

آیتا ...خامنهای یکی از کارهایی را که امروز بهشدت در
برنامهریزیهای دشمنان انقالب و نظامجمهوری اسالمی مطرح
است ،حساسیتزدایی نسبت به اصول و مبانی انقالب دانسته
و در ارتباط با این موضوع و سیاست خارجی بیان کردند« :عدم
تسلیم در برابر دشمن مستکرب؛ این جزو اصول انقالب است.
تسلیم نباید شد؛زورگویی دشمن را نباید تحمل کرد؛ اینکه ما
با دشمن ِمنبابمثال یک وقتی مذاکره کنیم ،صحبت کنیم،
تعامل کنیم ،این یک حرف دیگر است .انقالب به ما می گوید
که در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن ،نباید تسلیم شد؛ تا
حاال هم به توفیق الهی تسلیم نشدهایم ،بعد از این هم همین
خواهد بود؛ اینجزو اصول است».
یکی از اصول سیاست خارجی برگرفته از قانون اساسی ،عدم
تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با
دولتهای غیرمحارب است .بر این مبنا ،جمهوری اسالمی
ایران میتواند با همه کشورهای جهان بهاستثنای دشمنان و
کشورهای محارب ،روابط دوستانه و تعامالت گسرتده بر اساس
احرتام متقابل داشته باشد .رهرب انقالب نیز بارها تقویت ارتباط
با کشورهای جهان را مورد تایید و تاکید قرار دادهاند« :این
مساله را دامئا به وزارت خارجه گفتهام و تکرار کردهام که ما باید
در ارتباطات دوجانبه ،ارتباطات منطقهای و در مجامعجهانی
حضور فعال داشته باشیم و نباید هیچ مجمعجهانی را که در آن
عضو هستیم ،دست کم بگیریم».
سیاست خارجیجمهوری اسالمی بر اساس مفاد قانون اساسی
و گفتامن امام خمینی(ره)و رهرب انقالب اسالمی ،دارای راهربدها
و مختصات انقالبی است .با اجرا و اعامل هوشمندانه این نوع
سیاست خارجی ،هم میتوان نسبت به نظام سلطه و مستکربان
غیرمتعهد ماند ،دشمن را شناخت و ترفندهای او را خنثی کرد
و هم میتوان روابط دوستانه با کشورهای غیرمتخاصمجهان و
حضور فعال در مجامع بیناملللی داشت .امروز آمریکا مصداق
اتم و کامل استکبار است و در مقابل دشمنیها و زورگوییهای
او نباید تسلیم شد .ایران یک کشور اسالمی است و سیاست
خارجی آن نیز گرفته شده از اسالم و منبعث از اهداف و آرمانهای
بلند انقالب است .با این وصف ،اجرای سیاستهای انقالبی با
تکیه بر مولفههای قدرت و اقتدار ملی در عرصه دیپلامسی ،باعث
افزایش تاثیرگذاری ایران در معادالت بیناملللی و منطقهای،
ارتقایجایگاه کشور درجهان و تامین منافع ملی خواهد شد.
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زیارت ،آسان و ارزان شود
رییسجمهور گفت :باید زمینههای زیارت آسان و ارزان
برای متامی مردم فراهم شود.
نخستینجلسه شورای ملی زیارت پس از دو سال وقفه با
حضور رییسجمهور در مشهد برگزار شد و در آن درباره
زمینههای تسهیل رفتوآمد و کاهش هزینههای زائران
تصمیمگیری شد.
حجتاالسالمواملسلمین رییسی گفت :متایل قلوب
مردم به زیارت بارگاه نورانی امئه اطهار (ع) یک گرایش
اعتقادی و عمیق فرهنگی است و باید زمینههای زیارت
ارزان و آسان برای مردم فراهم شود.
رییس جمهور گفت :مردم با هر سختی و مشقتی که
شده عشق خود را به امام رضا (ع) و سایر امئه معصوم
ابراز کرده و با وسایل مختلف و رشایط مالی و اقتصادی
گوناگون به زیارت آمده و عشق خود را به امامان معصوم ابراز
میکنند .وی گفت :در سالهای اخیر علیرغم مشکالت
ناشی از کرونا عشق به زیارت به هیچ عنوان رسد نشد
و مردم همواره سعی میکردند به شیوههای گوناگون
ارادت قلبی خود را به امام رضا و امئه اطهار ابراز کنند.
رییسجمهور گفت :الزم است تحلیل آماری روشن و
دقیقی در زمینه زیارت داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس
آن امور مربوطه را پیگیری کنیم.
حجتاالسالمواملسلمین رییسی گفت :مساله زیارت
ظرفیت عظیمی است که میتواند در کشور ایجاد آرامش
کند و در ارتقای اخالق ،معنویت و فرهنگ نقش مهمی
دارد .ضمن اینکه اقتصاد زیارت هم موضوع مهمی
است و از کارهای مهمی که باید در کارگروه انجام شود
نحوه ارتباط وزارتخانههای فرهنگی و اقتصادی با این
موضوع است تا مشخص شود که هر یک از وزارتخانهها
چه نقشی میتوانند در این رابطه ایفا کنند.

یادداشت
«در مملکت چه خبر است؟!»
دکتر هاشم اورعی -استاد دانشگاه صنعتی شریف

وی گفت :این تسهیلگری باید به معنی واقعی کلمه
به نحوی ایجاد شود که هزینه سفر هوایی و زمینی
برای زائران و اسکان آن ارزان متام شود .رییسجمهور
گفت :زیارت ارزان و آسان نیازمند سازوکاری است که
باید همه دستگاهها در این رابطه فعال شوند تا اتفاق
بیفتد .این کار میتواند آثار بسیار ارزشمندی داشته
باشد .در اینجلسه  ۱۲مصوبه در حوزه تسهیل زیارت
اماکن مقدسه برای شیعیان و مسلامنان داخل و خارج
از کشور تصویب شد.
این کارگروه از  ۸آبان  ۸۸کار خود را آغاز کرد ،اما امروز
پس از دو سال وقفه برای نخستین بار با حضور رییس
جمهور تشکیلجلسه داد و مصوباتی مرور و مصوب شد.
در اینجلسه که عالوه بر رییسجمهور ،وزرای فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،میراث فرهنگی و گردشگری ،راه و شهرسازی
رییس سازمان برنامه و بودجه ،معاون اجرایی و رییس دفرت
رییسجمهور ،استانداران خراسان رضوی ،فارس و قم
تولیت آستان مقدس رضوی و مناینده ولی فقیه در استان
خراسان رضوی و شهردار مشهد الرضا علیه السالم حضور
داشتند ،هر یک از اعضا به بیان نظرات و آخرین اقدامات
خود در زمینه تسهیل رشایط زیارت زائران در شهرهای
زیارتی به ویژه مشهد ،قم و شیراز پرداختند.

تاثیر اخبار وین بر بازار ارزهای خارجی در ایران

حرکت دالر در گذرگاه ابهام!

قیمت دالر از  30هزار به کانال  27هزار تومان
وارد شد
وزارت امور خارجه کرهجنوبی پس از دیدار معاون وزیر
خارجه با همتای ایرانیاش در وین ،در بیانیهای با اشاره
به محورهای گفتوگوی آنها از موافقت طرف کرهای
با انجام گرفنت فوری آزادسازی پولهای بلوکهشده
ایران در بانکهای کرهای خرب داد.
قیمت دالر  ،قیمت یورو و ارزهای دیگر در بازار آزاد
یکشنبه  19دیماه اعالم شد .قیمت دالر و قیمت
یورو در رصافی ملی نسبت بهروزهای گذشته با
کاهش نسبی اعالم شد .براین اساس قیمت دالر
در رصافی ملی برای فروش  26هزار و  889تومان
تعیین شد .قیمت دالر برای فروش در بازار آزاد
28هزار و 120تومان قیمتگذاری شد .قیمت
دالر چه چشماندازی دارد؟
نرخ دالر پس از صعود به کانال  30هزارتومانی در ماه
گذشته ،موفق به شکست این نرخ نشد و آرزوهای
سفتهبازان و نوسان گیران افزایشی را با درجا زدن
دراین کانال بر باد داد .حاال و پس از عبور از روزهای
غبارآلود گذشته حباب انتظارات ترکیده و نرخ ارز
درحال کاهش و حرکت به سمت ثبات و تعادل است.
سیگنالهای کاهشی بازار ارز را محارصه کردهاند و توانی
برای ایجاد شوک قیمتی در بازار ارز دیده منیشود.
به نظر میرسد حتی اخبار منفی از مذاکرات احیای
برجام نیز پیشخور شده و پیرشفت هرچند اندک
مذاکرات و افزایش خوشبینیها به پایان خوش آن
امیدها برای ماهی گرفنت دالالن و سفتهبازان از آب
گلآلود را به یاس تبدیل کرده است .در این گزارش
آخرین تحوالت بازار ارز و سیگنالهای آن موردبررسی
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شهر

قرارگرفته است:
پنج میلیارد دالر منابع بلوکهشده
احمد امیرآبادی فراهانی ،مناینده قم در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر فروش منابع
نفتی کشور افزایشیافته و درآمدهای نفتی ما بیشرت
شده است تاکید کرده است که حدود پنج میلیارد دالر از
منابع بلوکهشده ،آزادشده که بخش عمدهای از آن وارد
کشور و مابقی نیز تبدیل به خط اعتباری شده است.
وی همچنین رایزنیهای مثبت با همسایگان بهویژه
عراق ،پاکستان ،عربستان ،قطر و ترکمنستان را از
دستاوردهای دولت و در راستای اقدامات اسرتاتژیک
سیاسی و اقتصادی کشور دانسته و از بهبود رشایط
کشور سخن گفته است .در همین خصوص نیز رییس
کل بانک مرکزی چندی پیش وصول درآمدهای ارزی
کشور در سال جاری را سه برابر مدت مشابه سال
قبل اعالم کرده بود.
آزادسازی منابع ایران در کره
وزارت امور خارجه کرهجنوبی روز پنجشنبه اعالم کرد
چویجونگ کان معاون اول وزیر امور خارجه کرهجنوبی
با مذاکرهکنندگان ارشد درگیر در مذاکرات احیای
برجام در وین گفتگو کرد .این وزارتخانه یک روز قبل
(چهارشنبه) اعالم کرده بود که هیاتی به رسپرستی
چویجونگ کان به وین سفر میکند تا راههای حل
مساله داراییهای مسدود شده ایران در کره را بررسی
کنند .وزارت امور خارجه کره جنوبی پس از دیدار
معاون وزیر خارجه آن با همتای ایرانیاش در وین،
در بیانیهای بااشاره به محورهای گفتوگوی آنها از
موافقت طرف کرهای با انجام گرفنت فوری آزادسازی
پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای کرهای خرب داد.

اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبی را در ارتباط
با شبکه بانکی اعالم کرد کهجای بسی شگفتی و تامل
است .در بخشی از خرب از قولجناب وزیر نقل شده
است" درحوزه فعالیتهای تولیدی تصمیم گرفته شد
که هر نوع اخذ سود در تسهیالت باالتر از نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار در متام بانکهای دولتی متوقف
شود" .از آنجا که شورای پول و اعتبار باالترین مرجع
تصویب قوانین و مقررات بانکی ازجمله تعیین نرخ سود
تسهیالت است و مصوبات آن از طرف بانک مرکزی
به شبکه بانکی کشور ابالغ شده و الزم االجراست،
گوییجناب وزیر با رصاحت متام میفرمایند تاکنون
بانکها آتش به اختیار بوده و هیچ ارزشی برای قوانین
مصوب کشور قائل نبودهاند! این واقعیتی است که در
چند سال اخیر از سوی فعاالن اقتصادی بطور مکرر
اعالم شده لیکن بانک مرکزی که مث ً
ال قرار است بر
عملکرد شبکه بانکی نظارت کند در نهایت عجز و
ناتوانی به ابالغ بخشنامه بسنده کرد ه است .بانکها
نیز با ادامه یکهتازی ناجوامنردانه بخش قابل توجهی
از صنعت کشور را به نابودی کشاندند و صد افسوس
که این تراژدی در سالهایی اتفاق افتاده که شعار آن
همواره حامیت از تولید بوده است .لذا چنانچه قرار
باشد به دنبال مقرصین رشایط اقتصادی کشور باشیم
که مشخصه بارز آن رشد اقتصادی صفر طی یک دهه
میباشد ،هرگز از بیگانگان ننالیم و باید آشنایان خود
در نظام بانکی را به میز محاکمه بکشانیم.
نکتهجالب توجه دیگر در فرمودهجناب وزیر آن است
که چنین تصمیمی در حوزه فعالیتهای تولیدی اخذ
شده است و بدین ترتیب بانکها میتوانند کام فی
السابق به روش نامرشوع و غیر قانونی خود در سایر
بخشها ادامه دهند .بدین ترتیب در فعالیتهای
علمی ،تحقیقاتی ،بازرگانی خدماتی و بسیاری دیگر
کامکان قانونجنگل حاکم بوده و شبکه بانکی به ایفای
نقش سلطان ادامه خواهد داد و یال و دمی برای بانک
مرکزی باقی منانده است.
و اما جالبرت از همه و آنچه انسان را به این فکر فرو
میبرد که ریشه فساد تا اعامق نظام مدیریتی کشور
نفوذ کرده این کهجناب وزیر این تصمیم را رصفا برای
بانکهای دولتی اعالم فرمودهاند و بدین ترتیب رصاحتا
به بانکهای خصوصی که الحق عاملین اصلی فساد
در نظام اقتصادی کشورند اعالم میکند که آنها مصون
از این قانونند و میتوانند به چپاول و غارت خود ادامه
دهند .و البته آن قسمتی کهجناب وزیر از قلم انداخته
لیکن بر همگان آشکار است آن که صورتحساب این
گوشه چشمی که به بانکهای خصوصی نشان داده
شده و آنان را فراتر از قانون قرار داده است متعاقبا
ارسال خواهد شد!
گزارشجناب وزیر به این صورت ادامه مییابد که "
هر آنچه به گذشته مربوط بوده است بانکهای دولتی
مکلف شدند به تسهیالت گیرندگان مسرتد منایند".
اگر ایشان کوچکرتین آگاهی از تولید داشتند بر این
نکته بدیهی واقف بودند که وارد کردن فشار مالی به
هر روشی ازجمله اخذ سودهای نجومی میتواند به
رسعت منجر به تعطیلی واحد تولیدیشود .لیکن
راهاندازی مجدد آن متاسفانه بسیار دشوار و در موارد
زیادی غیرممکن است .کام اینکه در رستارس کشور
شاهد چندین هزار واحد تولیدی هستیم که بر اثر
فشارهای غیرقانونی شبکه بانکی به تعطیلی کشانده
شدهاند و هزاران هزار کارگر بیکار شده بهجانشان دعا
میکنند .بدین ترتیب اسرتداد مبالغ اضافی دریافتی
به فرض محال که انجام شود نوش دارویی بیش نبوده
و دردی را دوا نخواهد کرد.
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انتقاد تند از اظهارات معاون وزیر

خط فقر چهار میلیونی وزارت رفاه!
سال گذشته در شورای عالی کار ،رقم
حداقل معیشت را حدود  ۶میلیون و
 ۹۰۰هزار تومان برای خانوادهی ۳/۳
نفره تعیین کردیم حاال بعد از گذشت
یک سال ،چطور خط فقر برای خانواده
۴نفره شده  ۴میلیون تومان؟
به گزارش ایلنا ،در سالهای اخیر
سازمان جهانی کار به شدت بر لزوم
برقراریِ «دستمزد شایسته» برای کارگران
کشورهای مختلف جهان تاکید دارد
اولین مولفه دستمزد شایسته ،میزان و
عددی آن است که بایستی حتام
ِ
مبلغِ
از «خط فقر» باالتر باشد؛ دستمزد
شایسته دستمزدی است که نه تنها خط
فقر و حداقلهای مورد نیاز برای یک
زندگی بسیار ساده را پوشش میدهد،
بلکه دیگر عنارص مورد نیاز برای یک
زندگی شایسته ،مانند تفریحات،
سفر ،مطالعه و هزینههای فرهنگی
خانوار را تامین میکند و به همین
دلیل است که به اعتقاد این سازمان
و متام کنفدراسیونهای بیناملللی
کارگری ،دستمزد شایسته بسیار باالتر
از «دستمزد زندگی» است.
خط فقر ملی :سبد معیشت حداقلی
اما مساله اینجاست که معیا ِر خط فقر
چیست؛ در ایران براساس برنامههای
توسعه (هم برنامهی پنجم و هم برنامهی
ششم توسعه) دولتها موظف به ارایه اعداد

رسمی خط فقر هستند؛ تکلیفی
و ارقام
ِ
که تا امروز که در سال پایانی برنامه ششم
هستیم ،به آن عمل نشده است.
در عین حال ،بند دوم ماده  ۴۱قانون
ِ
تعریف سبد معیشت حداقلی
کار ،با
ترجامنی غیررسمی برای «خط فقر
ملی» فراهم کرده است؛ در این بند
قانون ،حداقل هزینههای زندگی برای
خانور متوسط ایرانی (که فعال  ۳.۳نفر
است) هامن خط فقر ملی است که
حداقل دستمزد باید از آن باالتر باشد
در بهمن ماه  ۹۹در جریان مذاکرات
مزدی  ،۱۴۰۰سبد معیشت خانوار
 ۳.۳نفرهی ایرانی ،حدود  ۶میلیون و
 ۹۰۰هزار تومان تعیین شد و رشکای
اجتامعی (دولت ،کارگران و کارفرمایان)
پای این رقم امضا گذاشتند.

خط فقر خانوار  ۴نفره  ۴میلیون تومان
حال چگونه است که نوزدهم دی ماه
معاون رفاه اجتامعی وزیر رفاه در یک
برنامه تلویزیونی میگوید :میانگین
خط فقر در کشور برای خانواده  ۴نفره
حدود  ۴میلیون تومان و برای شهر
تهران کمی بیشرت و نزدیک به  ۵میلیون
تومان است.
علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه
پیشکسوتان جامعهی کارگری و از
مذاکرهکنندگان کارگری مزد) دراین
رابطه به ایلنا میگوید :این اعداد بیشرت
شبیه طنز است یا واقعیت .ما یک توافق
سهجانبه داریم که دولت در کمیته
دستمزد در بهمن ماه  ۹۹زیر آن را
امضا کرده؛ در این توافق سبد معیشت
حداقلی یا هامن خط فقر ،نزدیک به

 ۷میلیون تومان است .این  ۷میلیون
تومان مربوط به «خط فقر ملی» است
چراکه محاسبات سبد معیشت حداقلی
به صورت رسارسی و ملی انجام میشود
و منیتوانند بگویند این عدد مال تهران
ِ
معیشت محاسبه
و کالنشهرهاست سبد
شده ،متوسط کمینه هزینههای زندگی
در رسارس کشور را در برمیگیرد.
او ادامه میدهد :معاون وزیر رفاه وقتی
میخواهد درجایگاه یک مدیر دولتی
در ارتباط با خط فقر صحبت کند ،یک
نگاه به توافقی که دولت پای آن را امضا
کرده بیندازد و بعد عدد و رقم اعالم کند.
چطور فردی که مدیر بزرگترین دستگاه
متولی مقوالت فقر و خط فقر و دستمزد
ِ
است و همه پیشرشطهای محاسبات
سبد معیشت را نیز همین وزارتخانه
فراهم میکند ،هیچ اعتنایی به توافقات
سهجانبه ندارد .وقتی در بهمنماه سال
قبل سبد معیشت حداقلی یا هامن خط
فقر  ۷میلیون تومان بوده ،چطور بعد از
گذشت نزدیک به یک سال و باوجود
تورم حداقل  ۵۰درصدی ،خط فقر به
 ۴میلیون تومان رسیده است؟ این معام
را باید خود وزارتخانهایها حل کنند؛
ما جوابی نداریم! شام اثرات تورم ۵۰
تومانی
درصدی روی سبد  ۷میلیون
ِ
بهمن سال قبل را در نظر بگیرید و ببینید
به چه عددی میرسید.

کودک آزاری ،عالیم و راههای مقابله با آن
امروزه یکی از مهمترین مسایل و
معضالت اجتامعی کهجامعه برشی
با آن درگیر است ،کودکآزاری است.
بنا بر شواهد تاریخی ،کودکآزاری
از گذشتههای دور وجود داشته و
امر جدیدی نیست اما این روزها با
پیرشفت تکنولوژی و گسرتشجوامع،
مشکالت و معضالت اجتامعی هم بیشرت،
پیچیدهتر و گسرتدهتر شده است.
کودکان همواره در معرض انواع آسیبها
و سو استفادهها قرار دارند و اگر اطرافیان
آگاهی صحیحی از این آسیبها و
نحوهی مقابله با آنها را نداشته و
آموزش صحیح به کودکان داده نشود،
صدماتجربانناپذیری در روح وجسم
کودکان برجای خواهد ماند.
کودکان کار ازجمله کودکانی هستند
که بیشرت از سایر کودکان در معرض
آسیب قرار دارند و باید بیشرت وجدیتر
موردحامیت قرار گیرند.
دکرتجواد شادی ،روانشناس و مشاور
خانواده و عضو انجمن روانشناسی
ایران میگوید :کودکآزاری یک
پدیدهی اجتامعی جدیدی نیست
بلکه از زمانهای قدیم و در طول تاریخ
وجود داشته است اما کمرت بهعنوان
یک معضل اجتامعی در نظر گرفته

میشد؛ مثال زندهبهگور کردن دخرتان
در عرصجاهلیت نوعی کودکآزاری
رایج در قدیماالیام بود.
او ادامه میدهد :یکی از عوامل مهم
کودکآزاری احساس مالکیت والدین
بر فرزندان خود است کهجهت تنبیه
کودک یا منع کردن او از کاری اشتباه،
هر طور که دوست دارند رفتار میکنند.
او در مورد عالیم کودکآزاری بیان
میکند :پیشامدهای آسیبزای
انواع کودکآزاری به جنبه خاصی
از رشد کودک مثل ابعاد جسمی و
روانی مربوط منیشود بلکه اثرات
آن تا بزرگسالی ادامه پیدا میکند
و در بسیاری از موارد به چرخهی
کودکآزاری منجر میشود؛ یعنی

اینکه کودک قربانی ،در بزرگسالی
به آزارگر تبدیل میشود و خودش
یک کودکآزار میشود.
او اظهار می کند :عالیم هشداردهندهی
کودکآزاری عاطفی چند نوع است؛
مثل گوشهگیری ،ترسو یا مضطرب
بودن بیش از حد از انجام کار اشتباه،
افراط در رفتار یعنی سازگار ،نیازمند،
منفعل یا پرخاشگر بودن بیش از حد و
انجام اعامل افراطی ،عدم وابستگی به
پرستاران یا والدین خود ،رفتار نامناسب
به شکل بزرگترها مثل مراقبت از
کودکان دیگر یا نوزادان درحالیکه
خودش کودک است ،مکیدن انگشت
شست و خشم ناگهانی.
این روانشناس در خصوص کودکآزاری

جنسی نیز میگوید :این نوع کودکآزاری
به هر نوع بهرهکشیجنسی از کودک
گفته میشود که توسط افراد دیگر انجام
میشود؛ مانند ازدواج زودهنگام ،ملس
بدن کودک یا وادار کردن کودک به
مشاهده تصاویر یا اعامل مستهجن.
هرچند این نوع آزارجنسی برای کودکان
پرس کم نیست ولی در کل برای کودکان
دخرت بیشرت است.
شادی در خصوص علل فرهنگی و
اجتامعی کودکآزاری نیز میگوید:
زندگی کردن در طبقات اجتامعی و
اقتصادی پایین ،کودک را بیشرت در
معرض آسیب قرار میدهد و قوانین
فرهنگی ،هنجارها و موقعیت اجتامعی
یکجامعه میتواند بر میزانجرایم و
نوع خشونت در آنجامعه تاثیر بگذارد؛
لذا درجوامعی که خشونت سازمانیافته
مثلجنگ یا انواع آسیبهای اجتامعی،
زیاد بوده و نابرابریهای اجتامعی وجود
داشته باشد و همچنین در جوامعی
که خشونت در سطحجامعه ،رسانهها
و وسایل ارتباط جمعی مورد قبول
است و قوانین مشخص و موثری در
زمینه حامیت از حقوق کودکان وجود
ندارد ،میزان این پدیده بسیار باالتر
خواهد بود.

یادداشت
از فیلتر سیگار تا کلماتی که باید فیلتر شود!
غالمرضا بنی اسدی

بنده خدایی توییت کرده بود :هر ته سیگار بعد از بارش باران
یک مرت از خاک اطرافش را آلوده می کند و بعد از سال ها در آن
خاک ،دیگر گیاهی رشد منی کند .ته سیگار را به امید تجزیه
شدن پرت نکنیم .این روزنامه نگار که گویا در رشق /روزنامه
صبح کشور ،قلم می زند ما را به نکته ای ظریف توجه داده بود
که بی توجهی به آن می تواند مصائب بزرگ زیست محیطی
به دنبال داشته باشد چنان که امروز خود ما تحمل کنندگان
دنباله عملکرد غلط دیگرانیم .اگر به اطراف مان نگاه کنیم
اطرافامن در کوچه و خیابان افرادی هستند که سیگار خود را
 ،خاموش نکرده ،به بیرون پرت می کنند از پنجره خودری شان
یا در حال پیاده روی روی رها میکنند بی آنکه فکر کنند شاید،
خیابان زیر پا و زیر چرخ خودرو شان بنزینی باشد .شاید سبب
حادثه شود .انگار یاد نگرفته ایم کهجای ته سیگار نه خیابان و
پیاده روست و نه دل طبیعت .یاد نگرفته ایم به خودمان احرتام
بگذاریم تا در نگاه مردمان به عنوان یک شهروند صاحب حرمت
به نظرآییم.آسان ترین کار و کوتاه ترین راه را انتخاب می کنیم
ِ
آسیب آن را منی بینیم .دریغا که در همین حد هم
اما بیشرتین
منی ماند و کلامت بدتر از فیلرت سیگار را در روح و روان همدیگر
خالی می کنیم حال آنکه برای گفته های معمولی مان هم
باید فیلرت داشته باشیم .هر حرفی را نباید به زبان بیاوریم.
زبان را به هر کلمه نشسته ای نباید بیاالییم .هم دیده را باید
شست وجور دیگر باید دید و هم کلامت را باید مومنانه انتخاب
و برجاگزینی کرد تا نتیجه اش نه دلی شکسته که شخصیتی
قوام یافته باشد .ما نسبت به هر دو محیط زیست خود مسوولیم
هم محیط زیست طبیعی و آب و خاک و درخت و هم نسبت به
محیط زیست فکری و معنوی و اخالقی و معرفتی خود .نه آب
را باید گل آلود کرد و نه روح و روان مردم را باید آلود پس مراقب
فیلرت سیگار و کلامتی که باید فیلرت شوند باشیم.

خبر
سفر رییس جمهور
به روسیه تاریخ ساز خواهد بود
« دکرت امیر محمود زاده» که در آستانه سفر رییس جمهور ایران به
روسیه دراین رابطه صحبت میکرد ،اظهار داشت :از دو ماه پیش که
موضوع سفر آیتا ...رییسی به روسیه پیشآمده ،انجمن دوستی ایران
و روسیه پیشنهادهایی در این مورد به دولت ارایه کرده است .وی اظهار
داشت این سفر بسیار مهم ،اسرتاتژیک ،حساس و تاریخ ساز است.
ایناهمیت به خاطر اتفاقاتی است که در منطقه در حال رخ دادن است.
محمود زاده افزود :روابط ایران و روسیه یک روابط گرهخورده در چهارراه
اسرتاتژیک است .ایران و روسیه بهطور متقابل به همدیگر نیاز دارند.
مدیرعامل انجمن دوستی ایران و روسیه با اشاره به اهمیت کوریدور
شامل -جنوب گفت :اگر روسیه به روابط با چین و هند فکر میکند به
ایران نیاز دارد .در این مورد ایران نتوانسته از ظرفیتهای بندر چابهار
استفاده کند .به گفته رهرب معظم انقالب سواحل مکران یک بهشت
گمشده است و ما باید بهخوبی از آن استفاده کنیم .وی ادامه داد :روسیه
سازمانی به نام سازمان کریدورها دارد و در این مورد ما متولی خاصی
نداریم .این در حالی است که هر کشوری که بخواهد از این چهارراه
بگذرد باید با ایران وارد تعامل و مذاکره شود .فرصتهای بسیار زیادی
در این مورد وجود دارد که باید مورد بهرهبرداری قرار گیرد .محمود زاده
افزود :عالوه بر رشایط همکاری اقتصادی ،زمینه همکاری فرهنگی
نیز فراهم است .سفر آیتا ...رییسی به روسیه در راستای گسرتش
روابط فرهنگی بین دو کشور است .مدیرعامل انجمن دوستی ایران
و روسیه خاطرنشان کرد :روسیه نیز یکی از اهداف این سفر را احیای
سند فرهنگی قدیمی میداند .روسها عالقهمند به تقویت روابط
فرهنگی بین دو کشور هستند.
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ساعت 25
سوختگی جسمی  ،سوختگی روحی!
محمدباقر عطاریانی

جراحت و بیامری و تحمل رنج آن یک طرف ماجراست اما طرف
دیگر آن ،تحمل آثار روحی است .اگر بخواهیم واضحتر به این
موضوع بپردازیم باید گفت که هر نوع بیامری ،نسبت به خود
دارای رنج و عذاب است و تا حدی قابل تحمل است و در نهایت
با دارو میتواند آن را درمان یا التیام منود .چندی پیش حقیر با
سوختگی شدید آبجوش از ناحیه پا حدود  ۲۰روز خانه نشین
شدم و به هر زحمتی بود سوزش و درد آنرا تحمل کردم .اما آنچه
برای من و بسیاری از بیامران بیشرت به چشم آمد نوع برخورد
کادر درمانی بیامرستانهای دولتی است.در اولین ورودم به
بخش سوختگی به یکی از اتاقهای پانسامن هدایت شدم.پس
از چند لحظه دکرت کشیک بدون وارد شدن به اتاق و از فاصله
دور گفت پانسامن را خودتان باز کنید و سپس از هامن فاصله
خطاب به پرستار و بهیار مربوطه گفت پانسامنش کن بعد هم
رفت! در این مرکز فرصتی یافتم برای اینکه با سایر بیامران که
دچار سوختگی بودند هم کالم بشوم وجالب اینکه اغلب از نوع
برخوردها و نحوه درمان گالیه داشتند.جوانی که از ناحیه دست
دچار سوختگی و شکستگی بود گفت تقاضای بسرتی کردم
اما به حدی برخورد بدی کردند که گویی با من رس دعوا و نزاع
دارند! منیدانم حقوقشان کم است و به آنها رسیدگی منیشود
که عقدهشان را رس بیامران خالی میکنند یا اینکه از جای
دیگری عصبانی هستند .این روزها اغلب مردم حالوروز خوبی
ندارند و بهواقع حال دلشان رضایتبخش نیست و دراینبین
بیامران قاعدتا حالشان ناخوشایندتر است و به احرتام و تکریم
و رسیدگی بیشرتی نیاز دارند.بیامران ،با عصبانیت و ناراحتی
درمان منیشوند و این شیوه برخورد  ،روح و روان بیامران را
به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.باور کنید با برخورد خوب و
مهربانانه و حتی با یک لبخند ساده میتوان فردی را که از درد
بیامری به خود میپیچد به دست آورد .تحمل درد بسیار سخت
است اما تحمل برخورد نادرست برای بیامر سختتر است و روح
و روان او را به هم میریزد .این روزها با کمی مهربانی در هرجایی
که هستیم میتوانیم به دیگران روحیه داده و حداقل کمی از
درد و نگرانی آنها را کاهش دهیم.

ایثار

تقدیر از اصحاب رسانه حوزه ایثار و شهادت

حجت االسالم حسین معصومی با اعالم این خرب گفت :به مناسبت
سالروز شهادت بانوی دو عامل حرضت فاطمه زهرا(س) و دومین سالگرد
شهادت شهید «حاج قاسم سلیامنی» مراسمهای مختلفی با این عنوان
در مساجد ،مدارس ،هیات های مذهبی ،ادرات و مراکز فرهنگی در
سطح خراسان رضوی برگزار شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ترصیح کرد :از پنج
شنبه 9دی که 16پیکر شهید دفاع مقدس و مدافع حرم وارد مشهد
مقدس شدند ،بیش از 2300مراسم ،یادواره ،یادبود و بزرگداشت در
سطح مشهد مقدس و شهرستانهای خراسان رضوی برگزار شد که
آحاد مردم این دیار با پیکر مطهر شهدا عزیز وداع کردند .وی افزود :طی
همکاری بین بنیاد شهید و امور ایثارگران ،سپاه امام رضا(ع) و بنیاد حفظ
آثار و نرش ارزشهای دفاع مقدس مقرر شد ،آحاد مردم با پیکر مطهر
این شهدای افتخارآفرین به صورت محوری در هیات ها مدارس ،مراکز
فرهنگی و مساجد در سطح استان وداع کنند .مسوول حوزه منایندگی
ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود :طی 10روز 2300مراسم
وداع با 16پیکر مطهر شهید در سطح شهرستانهای خراسان رضوی
برگزار شد که فقط در مشهد مقدس 800مراکز معنوی و فرهنگی این
شهر متربک به عطر شهادت شده است .وی افزود :طواف پیکر مطهر
شهدا در برنامههای مختلف با هدف زنده نگهداشنت یاد و خاطره شهدا
و بیان رشادتهای شهدا انجام شد ،تا آحاد مردم به ویژه نوجوانان با
آرمانهای شهدا آشنا شوند .حجت االسالم معصومی ترصیح کرد:
برگزاری مراسم وداع با شهدا با همکاری بنیاد ،بسیج ،شهرداریها،
فرمانداریها ،ادارات مختلف ،هیاتهای مذهبی ،مدارس ،دانشگاهها
و تشکلهای شاهد و ایثارگر برگزار شده است .گفتنی است؛ سند
هویت انقالبی مردم خراسان رضوی ،پرونده 17هزار و ۳۲۱شهید،
 50هزار و 395جانباز و سه هزار و 392آزاده است که به نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.
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محمد کشوری کارشناس فضای مجازی
در مورد خطرات سایتهای آگهی یا
هشدارهایی که میتوان به نوجوانان
و جوانان در خصوص آگاهیرسانی
در استفاده از فضای مجازی داد آورده
است :در مورداستفاده از فضای مجازی
که شامل سایتهای درج آگهی هم
میشود ،باید گفت آسیبهای این فضا
فقط مختص بهجوانان و نوجوانان نیست
بلکه آسیبهای احتاملی در این زمینه
به دلیل عدم آگاهیرسانی ،متام اقشار
جامعه را در برمیگیرد.
متاسفانه در این زمینه فرهنگسازی
در مورد استفاده از این سایتها میان
کاربران رخ نداده است .یک زمانی
در مباحث رانندگی یا اطالعرسانی
و فرهنگسازی در مورد هر چیزی که
موجب میشد آسیب بهجامعه برسد از
طریق رسانه ملی آگاهیرسانی میشد.
این آگاهیرسانی در قالبهای مختلف
مثل انیمیشن بود .اما در بحث فضای
مجازی با اینکه آسیبهای موجود چند
برابر دیگر مسایل است اما اطالعرسانی
در این موارد تقریبا صفر است.
او با اشاره به آگاهیرسانی بهصورت
ویژه به کودکان و نوجوانان در مورد
فرهنگ استفاده از فضای مجازی یا
خطرات سایتهای آگهی میافزاید:
در مورد آموزش و فرهنگسازی در مورد
حضور و فعالیت در سایتهای آگهی
یا در کل فضای مجازی دو مساله حائز
اهمیت است؛ یک والدین هستند و دوم
پلتفرمهای رسویس دهنده به افراد.
نقش مهمتر را اما حاکمیت و مسووالن امر
در این مورد ایفا میکنند .ما باید رشایطی
را فراهم کنیم که استفاده از کودکان و
نوجوانان شامل مقرراتی سختگیرانهتر
شود؛ مثال از جنبه خرید و فروش در
سایتهای درج آگهی و ...هامنطور که
میدانید کودکان و نوجوانان منیتوانند
سیمکارت داشته باشند یا شامره تلفن
همراهی بهنام خود ثبتکنند ،ولی در
عمل میبینیم کودکان و نوجوانان به
راحتی به داشنت تلفن همراه و سیمکارت
دسرتسی دارند .این دسرتسی را عموما
والدین فراهم میکنند.
کشوری در مورد عدم آگاهی والدین
درمورد در دسرتس قرار دادن تلفن
همراه به فرزندان خود میگوید :والدین
بدون آگاهی از خطرات موجود در فضای
مجازی سیمکارت یا گوشی همراه را
دراختیار فرزندان خود قرار میدهند.
درعین حال سایتهای خرید و فروش نیز

به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح
جدول را تا تاریخ  5بهمن 1400
به شامره زیر ارسال منایند

09033831861

به قیدقرعه از سوي کلبه عسل مژده
هدايايي اهدا مي شود.
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باید متهیداتی را در این مورد بیندیشند.
البته اگر پدر و مادر هم بخواهند کاری از
دست این پلتفرمها ساخته نیست چراکه
زمانی که یک بزرگسال کاربری خود را
دراختیار کودک و نوجوان قرار دهد عمال
کاری از دست پلتفرمها ساخته نیست.
چراکه پلتفرمها قابلیت تشخیص هویت
کاربر را ندارند .برای جلوگیری از این
آسیبها ،هم والدین وهم پلتفرمها
مکمل یکدیگر هستند.
ضمن آنکه هامنطور که ذکر شد آگاهی
والدین در این مورد بسیار پایین است
یا اصال مطلع نیستند .این باعث شده
کودک به راحتی وارد سایتهای خرید
و فروش شود و اقدام به خرید یا فروش
اجناس کند .طبعا طبق قوانین و مقررات
برخورداری از حساب یا کارت بانکی
برای کودکان ممکن نیست .پس چگونه
کودکان و نوجوانان بدون نظارت از این
ابزارها استفاده میکنند؟ پس قطع ًا
والدین بدون آگاهی کارت بانکی خود
را در اختیار آنها قرار میدهند.
این عدم توجه والدین به قوانین و مقررات
یا حتی فرهنگ استفاده از فضای مجازی
را نشان میدهد .از کودکان و نوجوانان
انتظار منیرود بدون آگاهی و آموزش به
قدرت تشخیص کالهربداریها دست
یابند و حتی در رشایط فعلی و پیرشفت
فناوری انتظار منیرود حتی بزرگساالن
نیز در این مورد از ترفندهای خاص و
پیچیده کالهربداران مطلع باشند.
این کارشناس فضای مجازی با تأکید
بررضورت آموزش در مورد فرهنگ استفاده
از شبکهها و سایتهای آنالین میگوید:
ما در زمینه اطالعرسانی ضعیف عمل
کردیم .انتظار میرود رسانه ملی بهعنوان
فراگیرترین رسانه با همکاری رشکتهای
خصوصی و پلتفرمهای آنالین در این
زمینه ورود کنند .با تولید محتوای مناسب
درزمینه اطالعرسانی به کودکان و نوجوانان
قطعا بخش عمدهای از کالهربداریها
حل میشود .در عین حال بخش دیگر
به مراقبتهای والدین مربوط میشود و
باید این مسایل را در تربیت فرزندانشان
جدی بگیرند.
او در مورد استفاده از فیلرتشکنها و
آسیبهایی که افراد نوجوان را در این
زمینه تهدید میکند ،میگوید :یکی از
آسیبهایجدی ما در فضای مجازی
این است که یکرسی از پلتفرمهایی
کهجامعه ما در حال استفاده از آن ها
هستند در دسته پلتفرمهای غیرمجاز و
فیلرت شده قرار دارند .اگر این پلتفرمها

جدول سودوکو شامره 38

پنجشنبه  23دی 1400

شماره 905

گزارش

بررسی آسیبهای دسترس

حمله سایبری

ما باید رشایطی را فراهم کنیم که استفاده از
کودکان و نوجوانان شامل مقرراتی سختگیرانهتر
شود ،هامنطور که میدانید کودکان و نوجوانان
منیتوانند سیمکارت داشته باشند یا شامره تلفن
همراهی بهنام خود ثبتکنند
مختص مخاطب خیلی خاص بود که
متایلی به دسرتسی به آن نداشتند
شاید مشکل بزرگی به وجود منیآمد.
اما در حال حارض  ۸۰الی  ۹۰درصد
استفاده از فیلرتشکنها مختص سه پلتفرم
است .دسرتسی به این سه پلتفرم باعث
شده میلیونها نفر اقدام به استفاده
از فیلرتشکنها بکنند و به نحوی قبح
استفاده از فیلرتشکن هم در کشور ما
شکسته شده است .در نتیجه زمانی که
افراد بخصوص نوجوانان و کودکان از

فیلرتشکن استفاده کنند دیگر مشخص
نیست کاربر بعد از اتصال به فیلرتشکن
به چه پلتفرمهایی وصل شده و در این
زمینه پیگیریها تقریبا غیرقابل پیگیری
است و محتوای در دسرتس کودکان
و نوجوانان و حتی آگهیهای منترشه
دراین فیلرتشکنها کوچکترین مصداق
مشکالت در این زمینه است .چرا که
محتوای در دسرتس بعد از استفاده از
فیلرتشکنها بدتر از خود دسرتسی به
فیلرتشکنهاست.

گزارش
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سی به سایتهای غیر مجاز

ی به نوجوانان!

آگاهی والدین در این مورد بسیار پایین است یا اصال
مطلع نیستند .این باعث شده کودک به راحتی وارد
سایتهای خرید و فروش شود و اقدام به خرید یا
فروش اجناس کند
محمد کشوری در مورد والدینی که
کودکان خود را به ابزاری برای منایش و به
اصطالح اینفلوئنرس میکنند و ظاهرا تحت
پیگردی هم قرار منیگیرند ،میافزاید:
این مصداق کامل و بارز کودکآزاری
محسوب میشود ،مانند والدینی که
فرزندانشان را با سن کم به کار نامناسب
وا میدارند .این بهنوعی بدرفتاری برابر
با بدرفتاری در فضای واقعی به شامر
میآید .البته در این آسیبها قرش خاصی
از افراد درگیر هستند ،ولی واقعیت این
است که برخی والدین آگاهی کافی

درمورداستفاده از فضای مجازی ندارند.
بخشی از این مشکالت با آگاهیرسانی
حل میشود اما بخش دیگر آن برای
قرش خاص حتی با آگاهیرسانی هم
غیرقابلکنرتل خواهد بود .در موارد
غیرقابلکنرتل باید در سطح قانونی
وارد شویم یعنی مواردی که بهصورت
بسیار حاد از کودکان استفاده ابزاری
میکنند .گاهی اوقات این آسیبها
به یک کسبوکار برای والدین تبدیل
میشود که نیاز به ورود سازمانهایی
همچون بهزیستی است .این سازمانها

110/1/5

سال نوزدهم

پنجشنبه  23دی 1400

میتوانند در ابتدا با تذکر و هشدار مانع
افراط والدین شوند و اگر این سیاستها
پاسخگو نبود برخوردهای جدیتری
در این مورد میطلبد.
او در پایان در مورد قانونگذاری درمبحث
آسیبهای کودکآزاری آنالین میگوید:
بخشی از این آسیبها به قانونگذاری
بازمیگردد و بخش دیگر نشان میدهد
ما در کل مسیر آگاهسازی و فرهنگسازی
را طی نکردیم .البته فقط با فرهنگسازی
متام آسیبها حل نخواهد شد اما بخش
زیادی از معضالت برطرف خواهد شد.
برای مثال اگر  ۱۰۰واحد مشکل و معضل
در این حوزه وجود دارد با آموزش ۴۰
درصد آن حل خواهد شد و در مابقی
موارد با وضع قوانین بازدارنده میتوانیم
مانع بروز مشکالت شویم.
امنیت فرزندان در فضای مجازی
کودکان با ورود به رسزمین ناشناخته
فضای مجازی گم یا گرفتار دامهای
خطرناکی میشوند که رها شدن از آنها
به راحتی ممکن نیست ،براین اساس
والدین باید دست در دست فرزندان
خود نهاده و این رسزمین ناشناخته را
با یکدیگر و با امنیت خاطر عبور کنند.
والدین برای امنیت فرزندان در فضای
مجازی چگونه رفتار کنند؟
امروزه فضای مجازی فراگیری حداکرثی
دارد و همه زندگی ما را پوشش داده
است و میتوان گفت زندگی ما در
فضای مجازی غوطه ور شده است ،قطعا
نهاد خانواده نیز از این قاعده مستثنی
نیست .پس خانوادهها چگونه باید با
فضای مجازی تعامل داشته باشند؟
کودکان با ورود به رسزمین ناشناخته
فضای مجازی گم یا گرفتار دامهای
خطرناکی میشوند که رها شدن از آنها
به راحتی ممکن نیست ،براین اساس
والدین باید دست در دست فرزندان
خود نهاده و این رسزمین ناشناخته را
با یکدیگر و با امنیت خاطر عبور کنند.
سید مهدی سیدی کارشناس رسانههای
اجتامعی گفت :خانوادهها باید فعاالنه با
فضای مجازی برخورد کنند ،یعنی نباید
هضم آن بشوند و نباید از آن فاصله بگیرند
بلکه باید کاربر آن شوند و با مهارتهای
فرهنگی الزم به مالقات آن بروند.
فضای مجازی ،اجتناب ناپذیر
این پژوهشگر حوزه سبک زندگی گفت:
فضای مجازی روزبهروز در حال گسرتش
است ،رسعت تغییرات فضای مجازی
همراستای تکنولوژی روزافزون شده
است ،ما با رسعت همراه نیستیم .درگذشته
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زمانیکه فناوریهایجدید مانند خودرو
یا تلفن همراه وارد کشور ما شد؛ فرهنگ
استفاده از این فناوریها بعد از سالها
رایج شد که این موضوع تفاخرفرهنگی
نام دارد ،اما درباره فضای مجازی تقریبا
متامیجوامع گریبانگیر نوعی تفاخر
فرهنگی هستند.
وی افزود :تا چند سال قبل خانوادهها
دغدغه این موضوع را داشتند که تلفن
همراه یا تبلت برای کودکان و نوجوانان
مناسب است یا خیر ،اما امروز به علت
رشایط کرونا داشنت تلفن همراه هوشمند
به یک رضورت بدل شده است .همچنین
اقتصاد نیز در دنیای امروز از فضای
مجازی تفکیک منیشود ،در واقع فضای
مجازی درهم آمیختگی از فرصتها و
تهدیدها است ،بخشی شناخته شده
است و بخشی دیگر ناشناخته است.
مواجه فعاالنه با فضای مجازی
سیدی گفت :برخی از مهارتهای فرهنگی
مواجه با فضای مجازی و رسانهها در
اقتصاد در حال رخ دادن است و بخشی
از آن هم باید تربیتی باشد ،که در
نهادهایی مانند صداوسیام ،آموزش
و پرورش و مساجد باید صورت بگیرد.
او ادامه داد :پدر و مادر در خانواده باید
خودشان نوعی عامل فضای مجازی باشند،
باید استفاده فناورانه از آن را بیاموزند و
مدام در حال آموخنت باشند .نهادهای
آموزشی دیگر توامنندی آموزش این
مهارتها را ندارند و این خود خانوادهها
هستند که باید به دنبال ارتقا دانشی
خود نسبت به این مسائل مهم باشند.
او ادامه داد :هر خانوادهای باید رژیم
مرصفی فضای مجازی داشته باشد و این
امر منیتواند بیرونی باشد و با توجه به
ارزشهای هر خانوادهای متفاوت است
و همچنین زمان نیز برروی آن تاثیرگذار
است .وجود این رژیم مرصفی اصل بسیار
مهمی در درون خانواده است ،اما باید
مرتبط با زیست بوم هامن خانواده باشد
در واقع خانواده فرهنگی دارد ،و برای
حفظ فرهنگ خود باید بتواند با توجه
به آن این رژیم مرصفی را چارچوب
بندی کند .سواد رسانهای ابتدا در
کشورهای غربی مانند کانادا و اسرتالیا
مطرح شد و این مبین این موضوع است
که مدیریت فضای مجازی برای حفظ
آرامش درجامعه بسیار مهم است و ما
با فرهنگ متفاوت ایرانی-اسالمی باید
بتوانیم مواجه سازنده تری با فضای
مجازی داشته باشیم که بخش مهم
آن خانواده است.

دیدگاه

نخبه کشی
دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی

یکی از معضالت شور ما عدم شناسایی ،حامیت و حفظ کرامت
و احرتام نخبگان است .چه آن زمان کهجامعه قدر انسان بزرگی
هامنند امیر کبیر را ندانست و چه آنجا که شهید بهشتی را مورد
آماج بدترین تهمت ها و نارواها قرارداد و چه در ابعاد و سطوح
دیگر به کار گامردن افراد ناالیق در مناصب کلیدی در ادوار
مختلف که سبب به حاشیه رفنت شایستگان و نخبگان گردیده
است .البته مصادیقی که صدر این مرقومه عرض کردم در سطح
بسیار باال و مهمی است که هم تاریخ به خوبی آن را گواه می کند
و هم هنوز ملت حرست عدم بهرهمندی کافی از اندیشههای
ژرف و قدرت و توان برتر آنها را به دل دارد .اما متاسفانه گویی
این امر بهعنوان یکی از فرهنگهای ناصواب از گذشتههای
دور وجود داشته و تاکنون نیز ادامه یافته است .باوجوداینکه
بارها رهرب معظم انقالب در دیدارها و مناسبتهای مختلف با
دانشجویان ،کارگزاران و نخبگان کشور بر اهمیت حامیت از
افکار برتر و جوانان شایسته تاکید داشتهاند بازهم تا حصول
یک باور در میان آحاد جامعه خصوص ًا عنارص تصمیمگیرنده
درجایگاههای مدیریتی فاصله بسیاری داریم .کافی است به
سازمانهای دولتی مراجعه کنید .با کمی پرسوجو بهخوبی
درخواهید یافت بسیاری از نخبگان سازمانی و یا افرادی که
صالحیتهای بیشرتی دارند به دلیل عدم بهرهمندی از ارتباطات
خاص و یا به دلیل آنکه اهل تبلیغ خویش نبودهاندجایگاه مهمی
نداشته و از حضور در مناصب تصمیم سازی و تصمیمگیری
محروم هستند .آن زمان که ژنهای خوب متولد شد و داماد
گامری و باجناق ساالری و سایر انتصابات منسوبین عمه و خاله
و یا رفقا و احزاب در سازمانها مرسوم گشت درواقع نخبگان و
برگزیدگان سازمانها به حاشیه راندهشدهاند و حتی از دورهم
دستی بر آتش ندارند .البته این امر در دولتهای مختلف دارای
شدت و ضعف متفاوتی بوده است اما چون بهصورت فرهنگی
مرسوم بهعنوان جزیی از روندهای سازمانی ما مبدل گردیده
است تشخیص مبادی و ریشه کنی آن به این سادگی ها نیست.
آدمها ملون و حزب باد که هرروزی رس یک سفره مینشینند و با
گروهی درپیامن هستند شاید برای مدت کوتاهی در پستوهای
سازمانی چراغ خاموش باشند اما آنچنان هوشمندانه مرتصد
فرصت مینشینند و با کوچکرتین روزنه نفوذی خود را مجددا به
جایی می رسانند که شایستگی اش را ندارند .و این رسم مالوف و
آزار دهنده عالوه بر این که سبب سواستفاده آن ها از موقعیت های
مدیریتی می شود باعث هرز رفنت استعداد نخبگان و شایستگان
نیز می گردد .مساله سوزناکی که امروز سبب آسیب فراوان به
نظام اداری کشور گردیده و بروز ناکارآمدیهای فراوانی را به
همراه داشته است .هر چند دولت سیزدهم این معضل را درک
کرده و با راه اندازی سامانه هایی همچون یاران رییسی ادعای
بر هم زدن این رسم غلط را دارد اما به نظر می رسد تحقق این
امر نیازمند ساز و کارهای اجرایی کاراتر ،گسرتده تر و با قدرت
و رسعت بیشرت است .همچون برق و باد فرصت های مدیریتی
میگذرد پس باید به دقت از منافع آحادجامعه و مردم محافظت
منود ،نخبگان سازمانی را شناسایی کرد و آنها را در معرض
کارهای مهم و اساسی در حد لیاقت و توانایی خودشان قرار
داد .مناصب مدیریتی همچون جامه ای بر تن افراد است که
نه فراخ باشد زیباست و نه تنگ و کوچک آراسته!
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حوادث

حادثه ای که سقوط اجاق گازرقم زد

مشاور
ابعاد حقوقی ساخت و ساز روستایی
روح اله شم آبادی -کارشناس حقوقی

بعضی از مردم که در محیط شهری زندگی می کنند ،به دلیل وجود
دشواری های زندگی ،سکونت در روستا را برمی گزینند .نخستین گام
جهت زندگی در روستا این است که مکانی را برای سکونت انتخاب
منایند .از آنجا که خانه های روستایی از استحکام کمی برخوردارند
از این رو ممکن است ،ساخت و سازجدیدی مورد نیاز باشد .بعضی
اشخاص بدون توجه به قوانین ساخت و ساز ،به احداث بنا می پردازند.
بخش عمده ای از اقتصاد کشور تحت تاثیر ساختامن سازی و معامالت
مسکن قرار دارد و از این رو،جای تعجبی نیست که بسیاری از روستاها
و به ویژه روستاهای موجود در مجاورت شهرهای بزرگ نیز مورد توجه
قرار گیرد و افزایش ساخت و ساز در آنها صورت گرفته باشد .پیش از
آغاز عملیات ساخت و ساز در روستا و در محدوده طرح هادی ،همه
اهالی روستا و متامی دستگاه های اجرایی غیر دولتی و دولتی و
همچنین کلیه افرادی که در عمران و آبادانی روستایی نقش دارند،
بایستی هامهنگی الزم را با دهیاری روستا جهت دریافت پروانه
ساختامنی منایند .اگر روستا از دهیاری برخوردار نبود ،باید اقدام
به ارایه یک تقاضانامه کتبی به اعضا شورای روستا و همچنین ارایه
مدارک مورد نیاز به مراجع مربوطه کنند .انجام هرگونه عملیات
ساختامنی در خارج از طرح هادی ممنوع بوده و بر اساس قوانین
و مقررات درج شده در بند  10این قانون ،که رصفا محدوده داخل
طرح هادی را شامل می شود ،مجاز است .در همه ساخت و سازهای
واقع در محدوده طرح هادی به منظور پیشگیری از تخلفات ،بایستی
همه ساکنین ،سازندگان ،کلیه دستگاه های اجرایی و دیگر افرادی
که دستی در عمران و آبادانی روستایی دارند ،مفاد پروانه ساختامنی
صادره را رعایت منایند .پس از امتام عملیات ساختامنی اداره ثبت
اسناد شهرستانجهت صادر منودن سند مالکیت ساختامن در
روستا ،بایستی از بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان اقدام به
اخذ استعالم منوده و سند ،زمانی که مراحل ساخت و ساز بال اشکال
باشد ،صادر گردد .قابل توجه است که ساخت و ساز غیر مجاز در
روستا که فاقد پروانه ساختامنی درون محدوده مصوب طرح هادی
باشد ،میتواند توسط دهیاری و در صورت نبود آن ،اعضا شورای
روستا متوقف شده و ضمن راهنامیی متقاضی و سازنده ،اقدام به
معرفی وی به مراجع ذیربطجهت گرفنت پروانه می گردد .و اگر این
عملیات ساختامنی غیر مجاز متوقف نشد ،اقدامات قانونی الزم در
ارسع وقت توسط شورا یا دهیار ،و بخشدار کتبا به گزارش مرجع
ذیربط می رسد.
اولین اقدام برای دریافت پروانه ساختامنی ،ثبت تقاضا در دهیاری
برای تشکیل پرونده می باشد که توسط دهیاری به بخشداری ارسال
میگردد .طبق بند  33ماده  ،10موارد زیر از وظایف بخشداری می باشد:
 اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاری ها صدور پروانه ساختامن هایی که در محدوده قانونی روستاها ساختهشدهاند.
 رعایت مقررات مربوط به اراضی در آیین نامه احداث بنا در خارج ازحریم روستاها و محدوده قانونی
به طور کلی در پروانههای ساختامنی صادر شده از سوی دهیاری،
مدت زمان الزم جهت اجرای ساختامن سازی و نوع استفاده آن
باید مشخص گردد .در واقع پروانههای احداث ساختامن از زمان
صدور برای دو سال اعتبار دارند و متدید آن ها نیز دو بار به صورت
رایگان انجام میپذیرد و اعتبار متدید آنها فقط یک سال می باشد.
بنابراین دهیاری وظیفه دارد با ساخت و سازهایی که بخشداری آنها
را غیر مجاز اعالم منوده است ،برخورد قانونی مناید و به کمیسیون
استانداری ها نیز اطالع دهد .مواردی که موجب ممنوعیت ساختامن
ی شود عبارتند از:رسپیچی از یک رسی
سازی از طریق بخشداری م 
اصول و قوانین ساخت و ساز و عدم رعایت رسانه و کاربری هایی که
طرح هادی روستایی آن ها را تعیین کردهاست.
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

09155206580

مرگ تلخ پسر چهار ساله مشهدی در تنهایی
لق بودن پایههای اجاق گاز و تنها
ماندن پرسبچه چهار ساله در خانه
حادث ه هولناکی را در مشهد رقم زد
هفته گذشته به قاضی صادق صفری
بازپرسجنایی مشهد خرب رسید که پیکر
ی چهارساله درحالیکه
بیجان پرسبچها 
ساعتی از مرگ او میگذشت به یکی
از بیامرستانهای مشهد منتقل شده
است .آن طور که مسووالن بیامرستان
گزارش کرده بودند ،پرسبچه بر اثر واژگون
شدن اجاق گاز پنج شعله به رویش،
زیر اجاق گاز گرفتار شده و در نهایت
جان باخته بود.
علت مرگ پرسبچه عجیب بود و بازپرس
جنایی پس از دریافت گزارش به همراه
تیمی از مأموران آگاهی راهی بیامرستان
شدند .کسی که پیکر پرسبچه را به
بیامرستان منتقل کرده بود ،مادر او بود.
زنجوان گفت :مدتی قبل از همرسم
بهصورت توافقیجدا شدم و حضانت
پرسم بر عهده من بود .ما در آپارمتانی
کوچک زندگی میکردیم و من گاهی
مجبور بودم پرسم را در خانه تنها بگذارم
تا رس کار بروم .وی ادامه داد :روز حادثه
طبق معمول درحالیکه پرسم در خانه
تنها بود به محل کارم رفتم .برای اینکه

اتفاقی رخ ندهد ،در را نیز قفل کردم اما
بعدازظهر وقتی برگشتم ،با صحنهای
هولناک روبهرو شدم .پرسم ظاهرا بهدلیل
گرسنگی به آشپزخانه و رساغ اجاق گاز
رفته و از آن آویزان شده بود تا دستش به
غذا برسد اما اجاق گاز روی او واژگون
شده و از حال رفته بود .با دیدن این
صحنه وحشتزده پرسم را از زیر اجاق گاز
بیرون کشیدم و با اورژانس متاس گرفتم
و وی را به بیامرستان منتقل کردیم ،اما
پزشکان پس از معاینه او اعالم کردند که
وی جانش را از دست داده و ساعتی
از مرگ او میگذرد .اینکه یک اجاق
گاز پنج شعله به راحتی روی پرسبچه
افتاده بود ،عجیب بهنظر میرسید.

در این رشایط به دستور قاضی صفری
جسد پرسبچه به پزشکی قانونی انتقال
یافت و بررسیها برای مشخص شدن علت
مرگ او آغاز شد .کمی بعد متخصصان
پزشکی قانونی اعالم کردند که هیچ
آثاری از اینکه پرسبچه به قتل رسیده
باشد در بدن او پیدا نشده است و
وی ظاهرا بر اثر خفگی جان باخته
است .از سوی دیگر وقتی ماموران
برای تحقیق راهی محل زندگی زن
جوان و پرسش شدند و به پرسوجو
از همسایهها پرداختند ،آنها گفتند
که زنجوان عاشق پرسش بود و آن ها
روز حادثه هیچ مورد مشکوکی ندیده
و هرگز نشنیده بودند که وی پرسش

را شکنجه کند.
بازپرسجنایی که همچنان به موضوع
مشکوک بود این بار برای بررسی صحنه
مرگ پرسبچه راهی خانه آن ها شد؛
آپارمتانی حدودا 50مرتی با یک اتاق
خواب ،یک هال و یک آشپزخانه .او
به سمت آشپزخانه رفت و در بررسی
اجاق گاز بود که همهچیز روشن شد.
پایهها اجاق گاز آنقدر لق بود که به
راحتی تکان میخورد و با یک فشار
ساده میتوانست سقوط کند .زنجوان
درحالیکه گریه میکرد و خود را مقرص
مرگ تنها فرزندش میدانستگفت که
اجاقگاز مدتها در چنین وضعیتی
بوده و چندبار دیگر هم نزدیک بوده که
واژگون شود اما وی هرگز فرصت آن را
پیدا نکرده که مشکل آن را برطرف کند.
با مشخص شدن ارسار مرگ پرسبچه
چهارساله ،بازپرس جنایی مشهد
دستورات الزم در این پرونده را صادر
و به شهروندان توصیه کرد مراقبت فرزندان
خردسال خود در خانه باشند و از تنها
گذاشنت آن هاجدا خودداری کنند .اما
درصورت اجبار همه وسایل خطرناک را
از دسرتس دورنگه داشته و محیط امنی
را برای آنها فراهم کنند.

قرص های بی نام و نشان درجیب مرد چه می کند؟

کتک کاری شبانه شوهر عصبانی با اجنه!
از مدتی قبل که فهمیدم همرسم با
اجنه درگیر است و مدام با آن ها کتک
کاری می کند ،وحشت رسارس وجودم
را فراگرفت تا این که درجیب های او
قرص هایی پیدا کردم که ...
زن  25ساله به نام سوسن در ادامه این
ماجرا به مشاور و مددکار اجتامعی
کالنرتی میرزا کوچک خان مشهد
گفت :پدرم از اتباع خارجی بود که
برای یافنت شغل به استان خوزستان
مهاجرت کرد و درآن جا عاشق مادرم
شد اما چون مدارک اقامت در ایران
را نداشتیم ،با مشکالت زیادی روبه
رو بودیم تا این که نه سال قبل پدرم
به مشهد مهاجرت کرد و من هم به
تحصیالتم ادامه دادم.
در مقطع دبیرستان با دخرتی به نام
«فهیمه» آشنا شدم و ارتباطی صمیامنه
بین ما به وجود آمد .در همین اثنا فهیمه
ازدواج کرد و من هم وارد دانشگاه شدم
اما هنوز امتحانات ترم اول متام نشده بود
که روزی فهیمه به دیدارم آمد و پرسعمه
اش را برای ازدواج به من معرفی کرد.
من هم که شناختی از خانواده آن ها
نداشتم ،بعد از چند دیدار حضوری با

«هوشنگ» پذیرفتم با او ازدواج کنم اما
درجلسه خواستگاری به خانواده اش
تاکید کردم که مدارک و شناسنامه
ایرانی ندارم و در حال طی مراحل قانونی
هستیم .خالصه ما با قرائت خطبه عقد
ازدواج کردیم اما ثبت رسمی آن درحالی
به آینده موکول شد که هوشنگ هیچ
کاری برای این موضوع انجام منی داد.
همرسم کسب و کار مشخصی نداشت
و بیشرت اوقات بیکار بود.
با آن که از حدود چهار سال قبل زندگی
مشرتکامن را آغاز کردیم ولی او هیچ
حس عاطفی به من نداشت و تنها به
دنبال رفیق بازی بود .این ماجرا که از

آغاز زندگی مشرتک مان ادامه داشت
روح و روانم را به هم می ریخت و از این
که همرسم ارتباط نزدیکی با من نداشت
بسیار نگران بودم اما او نگرانیهای من
را با خشونت و پرخاشگری پاسخ می داد
تا این که از رفتارهای عجیب و غریبش
به شدت وحشت کردم.
او مدام با خودش حرف میزد و درحالیکه
کارد بزرگی را زیر متکا میگذاشت تا
صبح منیخوابید .او مدعی بود اجنه
اذیتش میکنند و همواره با موجودات
خیالی درگیر بود .بیشرت اوقات با پیکری
کبود و زخمی وارد منزل میشد و ادعا
میکرد اجنه کتکش زدهاند .من هم

اگرچه از این رفتارش وحشت داشتم
اما کاری از دستم ساخته نبود تا اینکه
یک روز درون جیبهایش تعدادی
قرص بابستهبندی سفید رنگ پیدا کردم
ولی هوشنگ مدعی بود آن قرصهای
بینامو نشان مخصوص رسدرد است.
باآن که باورم منی شد ،سکوت می کردم
چون با ارصار من عصبانی می شد و
به شدت کتکم می زد .حاال هم وجود
مرا انکار میکند و می گوید تو زن من
نیستی .هیچ مدرکی هم نداری .مدتی
قبل نیز وقتی با هم مشاجره کردیم او
از خانه بیرون رفت و تاکنون خربی از
او ندارم .اکنون به کالنرتی آمدهام تا
از طریق قانونی طالق بگیرم .از این
که با جوانی ناشناس ازدواج کردم و
زندگی و آینده ام را به پایش ریختم
بسیار پشیامنم اما خدا را شکر میکنم
که هنوز فرزندی ندارم.
به دستور رسهنگ علی عبدی (رییس
کالنرتی میرزا کوچک خان) رسیدگی
کارشناسی به این پرونده توسط مشاوران
زبده دایره مددکاری اجتامعی آغاز شد.
(ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی)

اقتصاد
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هزینه های میلیاردی ساخت خانه حتی در روستا
محمد میرشکار  :رییس هیات مدیره انجمن
صنفی انبوهسازان خراسان رضوی گفت:
ساختارهای موجود در حوزه ساختوساز
مسکن بیامر است و تنها مشکل موجود
در این حوزهها فقط مرتبط به تحریمها
نیست بلکه مشکالت و موانع داخلی نیز
ن غافل شدهایم.
نقش پررنگی دارد که از آ 
ش برانگیزترین
قیمت مسکن یکی از چال 
مشکالت خانوادههای امروزی است که
شاخص طول دوره انتظار برای خانهدار
شدن را از  ۱۵سال به  ۳۱سال و حاال به
 ۶۶سال افزایش داده است.
در حال حارض بهبود وضعیت بازار اجاره و
کاهش و یا حداقل تثبیت قیمت مسکن از
مهم ترین دغدغههای حوزه مسکن برای
بسیاری از خریداران خانه در کشور است.
بازار مسکن یکی از مهمترین بخشهای
اقتصادی کشور به شامر میرود که درچند
سال گذشته با چالشهای مهم و مشکالتی
از جمله کاهش تولید و افزایش قیمت
روبهرو شده است و همین امر باعث شده
قدرت خرید مسکن در بین بسیاری از
متقاضیان بسیار کمرت شود.
حال در ماههای پایانی سال با وجود
اینکه بسیاری از مردم بنا بر وعدههای
دولتجدید به ارزانی و ثبات بازار مسکن
چشم دوخته بودند اما نشانهای از این
معاون پیشین بورس تهران ضمن
تاکید این که زندگی بسیاری از مردم
ایران متاثر از چیزی است که در بورس
رخ می دهد ،گفت :در بودجه سال
1401برخالف وعده هایی که دررابطه
با بهبود رشایط بازار رسمایه داده می
شود ،اقداماتی در نظر گرفته شده
است که به وضع شکننده فعلی بورس
آسیب می رساند.
تشویق مردم به رسمای ه گذاری در بازار
رسمایه از سوی دولتی ها در سال
 1399و پس از آن سقوط تاریخی
بورس تهران ،چشم انداز بورس را برای
مدت ها تیره و تار کرد .پس از آغاز
به کار دولت سیزدهم و تغییر رییس
بورس و وعده های وزیر اقتصاد ،این
مساله مطرح شد که آیا می توان اعتامد
از دست رفته رسمایه گذاران خرد را
به بازار رسمایه باز گرداند؟ به نظر
میرسد در دولت جدید نیز خربی

ارزانیها منییابند.
قیمت مسکن کاهش منییابد
ابراهیم حسینی فعال حوزه مسکن و
رییس هیات مدیره یکی از رشکت های
ساختامنسازی خراسان رضوی در گفتوگو
با ایلنا اظهار میکند :اگر تصور کنیم که
قیمت مسکن سال آینده روند کاهشی
خواهد داشت به نظرم سخت در اشتباهیم.
این مهندس ساختامن ابراز میکند :متاسفانه
قیمت مصالح به اوج خود رسیده است و
نرخ زمین آنقدر در مشهد افزایش داشته
که کاهش قیمت مسکن امری محال
است .هم اکنون قیمت یک کارگر ساده
به ۳۰۰هزار تومان و یک بنا به  ۵۰۰هزار
تومان رسیده است.
حسینی بابیان اینکه شام حتی اگر در

روستاهای اطراف مشهد نیز بخواهید
ت و ساز بزنید با پروانههای
دست به ساخ 
۴۰۰میلیون تومانی و زمینهای مرتی
پنجمیلیون تومان روبرو هستید ابراز میکند
لذا وقتی در ابتدای کار مجبور هستید برای
خرید یک زمین  ۳۰۰مرتی به همراه پروانه
مبلغی معادل  ۲میلیارد بپردازید از آنجا که
فقط دو طبقه پروانه کار در اطراف مشهد
نیز بیشرت داده منی شود لذا پول زمین و
پروانه هر واحد آپارمتان یک میلیارد تومان
متام می شود.
وی با ذکر این مثال اذعان میکند :بر فرض
که شام برای هر مرت مربع هفت میلیون تومان
هم بیشرت هزینه نکنید لذا با این احتساب
یک آپارمتان  ۱۰۰مرتی در ۳۰کیلومرتی
مشهد و در روستا یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون

گفتگو با بهمن آرمان ،معاون پیشین بورس تهران

بورس یا حیاط خلوت دولت

ازجلب اعتامد از دست رفته نباشد.
مردم در صورتی به بازار رسمایه باز
میگردند که سیگنالهایجدی از
بهبود اوضاع اقتصادی و خصوصا
مذاکرات وین دریافت کنند.
در خصوص چشم انداز بورس گفتگو
با بهمن آرمان ،اقتصاددان و معاون
پیشین بورس تهران را بخوانید:

بهمن آرمان در ابتدا درخصوص ورود
بی ضابطه مردم به بورس گفت :ایران از
نظر تعداد سهامداران مستقیم دارای
یک رکوردجهانی است .درآمریکا بهطور
مستقیم  24درصد مردم در بورس رسمایه
گذاری میکنند و بیشرت از طریق
صندوق های رسمایه گذاری وارد بازار
رسمایه می شوند.درحالی که درایران

تومان متام میشود لذا چگونه وقتی این
حداقلها را باید پرداخت کنید می توان
انتظار ارزان شدن ملک را داشته باشم.
این فعال صنعت ساختامن با طرح این
پرسش که آیا زمین ارزان میشود یا پروانه
کار یا سایر ملزومات مانند میلهگرد و آجر
که بتوان قیمت متامشده را ارزان درآورد؟
گفت :این تازه وضعیت ساخت و ساز در
یک روستاست و اگر فکر می کنید که در
این رقم هایی که گفتم مبالغه ای صورت
گرفته رسی به همین حصار رسخ بزنید و یا
قیمت زمین های زشک و شاندیز را سوال
کنید .وی بیان میکند :در قسمتهای
میانی شهر نیز زمینهای  ۴۰۰مرتی به
قیمتهای  ۱۷تا  ۴۵میلیارد تومان بسته
به موقعیت مکانی معامله میشود لذا وقتی
این پول را در تعداد واحدهای ساختهشده
تقسیم کنیم سهم هر آپارمتان از زمین
حداقل دو میلیارد تومان می شود.
وضعیت رکود در بازار مسکن برقرار است
رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوهسازان
خراسان رضوی نیز اذعان میکند :در حال
حارض نگاهی به آمار پروانههای منترششده
توسط شهرداری بهخوبی گواه این است
کهجنبوجوش زیادی در این بازار دیده
منی شود و شاهد ورود رسمایههای کالن و
رسمایهگذاران بزرگ در این حوزه نیستیم.
تقریبا  15میلیون کد سهامداری وجود
دارد .اگر سهامداران سهام عدالت را
نیز به این میزان اضافه کنیم ،بهیک رقم
بسیار باالیی خواهیم رسید.
این استاد دانشگاه ضمن تاکید براین
که زندگی بسیاری از مردم ایران متاثر از
چیزی است که در بورس رخ می دهد،
گفت :در بودجه سال 1401برخالف
وعده هایی که در رابطه با بهبود رشایط
بازار رسمایه داده می شود ،اقداماتی
در نظر گرفته شده که به وضع شکننده
فعلی بورس آسیب می رساند.
در بودجه 1401قیمت انرژی را برای
واحدهای تولیدی افزایش دادهاند.
این اقدام حاشیه سودآوری واحدهای
تولیدی را کاهش می دهد .زیرا قیمت
گاز طبیعی را برای واحدهای پرتوشیمی
و واحدهای فوالدسازی که از آن بهعنوان
ماده اولیه و سوخت استفاده می کنند،
افزایش داده اند.

قابلیت معامالت ثانویه اوراق مشارکت دوپروژه مهم شهری مشهد
درج نماد و قابلیت معامالت ثانویه۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری مشهد برای دوپروژه مهم شهری

مدیر تامین مالی معاونت اقتصادی
شهرداری مشهد از درج مناد  ۱۰هزار
میلیارد ریال اوراق مشارکت برای دوپروژه
بزرگ شهری در فهرست معامالت ثانویه
بورس خرب داد .سید محمد عنربی در
این خصوص عنوانکرد :با وجود منابع
محدود اوراق مشارکت در کشور و حجم
باالی متقاضیان که سبب ایجاد روند

پیچیده وطوالنی در فرایند دریافت مجوز و
انتشار اوراق مشارکت می گردد ،شهرداری
مشهد موفق به اخذ مجوز انتشار ۱۰هزار
میلیارد ریال اوراق مشارکت گردید .وی
افزود :ضمن توجه مدیریت شهری به ارتقا
خدمات و بهسازی شهر و با تالش های
شبانه روزی همکاران ما در این معاونت
رس انجام موفق به انتشار و فروش اوراق

مذکور شدیم که از این رقم ۷هزار میلیارد
ریال اوراق مشارکتجهت تکمیل خط
 ۳قطار شهری و۳هزار میلیارد ریال اوراق
مشارکتجهت توسعه و تکمیل سامانه
حمل و نقل درون شهری منترش شد.
مدیر تامین مالی معاونت اقتصادی
شهرداری مشهد با اشاره به اینکه این
اوراق چهارساله و مواعد پرداخت سود

آن هر سه ماه یکبار است ،بیان کرد:
همزمان با پیگیری ها برای دریافت مجوز
انتشار اوراق مشارکت ،با بانکها هم برای
تعیین بانک عامل انتشار اوراق وارد مذاکره
شدیم که در نهایت عاملیت و ضامنت
انتشار اوراق مرتبط به بانک صادرات و
پذیره نویسی و بازارگردانی به رشکت
تامین رسمایه سپهر واگذار شد.

بانک
رشد  ۱۲۳درصدی
تسهیالتدهیموسسهملل
تکتم صابری مقدم تهرانی

مانده تسهیالت اعطایی موسسه ملل در پایان آذرماه سال جاری
بهبیش از  ۲۷هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه
سال گذشته نزدیک به  ۱۲۳درصد رشد داشته است .مانده تسهیالت
اعطایی موسسه ملل در پایان آذرماه سالجاری به بیش از  ۲۷هزار
میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک
به  ۱۲۳درصد رشد داشته است .موسسه اعتباری ملل که با رسمایه
ثبت شده یک هزار میلیارد تومانی و مناد “وملل” در بازار فرابورس ایران
در حال فعالیت است گزارش ماهیانه منتهی به پایان آذرماه  ۱۴۰۰را
منترشکرد .براین اساس این رشکت توانست در آذرماه  ۴۹۹میلیارد
تومان درآمد از محل تسهیالت اعطایی درآمد کسب کند و درمقابل
بهسپرده گذاران  ۴۶۱میلیارد تومان سود اختصاص داد تا در مجموع
درآمد تسهیالتی آن در  ۹ماه نخست سالجاری به رقم چهار هزار و
 ۱۱۹میلیارد تومان برسد و همچنین سود پرداخت به سپرده گذاران
این موسسه به سه هزار و ۹۵۶میلیارد تومان رسید و حاصل آن ثبت
تراز عملیاتی مثبت ۱۶۳میلیارد تومان بود .موسسه ملل در این دوره
زمانی  ۴۱درصد بیشرت از دوره مشابه سال قبل درآمد از محل تسهیالت
اعطایی کسب کرد و همچنین ۱۰۸درصد بیشرت از دوره مشابه سال
قبل سود پرداخت کرد .این رشکت بورسی در پایان آذرماه سال گذشته
دو هزار و  ۹۱۴میلیارد تومان درآمد از محل تسهیالت اعطایی کسب
کردهبود و یک هزار و ۹۰۵میلیارد تومان هم سود پرداخت کرده بود.
مانده تسهیالت اعطایی این موسسه اعتباری با رشد  ۱۲۳درصدی
نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم  ۲۷هزار و  ۴۴۶میلیارد تومان
رسید که در مقایسه با ۱۲ماه سال گذشته هم  ۴۷رشد نشان می دهد.
در بخش مانده سپرده های رسمایه گذاری هم این موسسه با رشد
 ۷۰درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و  ۴۱درصدی نسبت
به  ۱۲ماه سال گذشته رقم  ۳۲هزار و  ۲۷۲میلیارد تومان ثبت کرد.
براین اساس موسسه ملل در سال  ۱۴۰۰توانسته اعتامد سپرده
گذاران را بیش از پیشجذب کند که رشد چشمگیر  ۱۲۳درصدی
سپرده حاکی از این موضوع است و از سوی دیگر با افزایش توان مالی
 ،قدرت تسهیالت دهی این موسسه افزایش پیدا کرده است و موسسه
ملل  ۷۰درصد بیشرت از دوره مشابه سال گذشته تسهیالت در اختیار
همه بخش های اقتصادی کشور قرار داده است.

حضورفعالموسسهاعتباریملل
درنمایشگاهتراکنش
موسسه اعتباری ملل با دو رشکت فناوری اطالعات" ،رشکت تجارت
الکرتونیک و فناوری اطالعات ملل (فام) و رشکت فناوری اطالعات
و تجارت الکرتونیک ملل (فام " )+در منایشگاه تراکنش حضوری
فعال دارد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل ،این موسسه با برپایی
غرفه در منایشگاه تراکنش محصوالت و خدمات خود را به بازدیدکنندگان
منایشگاه معرفی می مناید.
این گزارش میافزاید :در روز نخست این منایشگاه عالقهمندان
فناوری و بازدیدکنندگان با محصوالتجدید موسسه اعتباری ملل که
شامل متا بانک ،نرم افزار متمرکز بانکداری دیتامیت ،نرمافزار سوئیچ
پرداخت ،سامانه کارت اعتباری ،سامانه همراه بانک ،سامانه اینرتنت
بانک ،سامانه مبارزه با پولشویی ،سامانه استعالم حاکمیتی فام ،نرم
افزار مدیریت منابع انسانی ،سامانه متمرکز اداری ،سامانه استعالم
ضامنتنامه بانکی ،سامانه درخواست تعویق اقساط ،اپلیکیشن پرداخت
فام ،سامانه پویانگار(تولید رمز پویا) میباشد ،آشنا شدند .گفتنی است
هفتمین منایشگاه تراکنش ایران تا ساعت ۱۸روز ۲۲دیماه۱۴۰۰
در مرکز آفرینشهای کانون برپا و موسسه اعتباری ملل در غرفه
۴7محصوالت و امکانات نرم افزار فام ،کاربرد هوش مصنوعی در
اپلیکیشن فام ،اپلیکیشن های پرداخت و امکانات آتی نرمافزار فام را
به عالقه مندان معرفی خواهد کرد.

