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در سال ۹۰ به عنوان نخستین سال پس از اجرای 

هدفمندی یارانه ها رضیب جینی بهبود قابل توجهی پیدا 

کرد. از سال ۹۳ نسبت هزینه پردرآمدها به کم درآمدها به 

سمت نابرابری بیشرت حرکت کرد اما با اختصاص یارانه 

معیشتی روند رو به بهبودی گذاشت.

سال هاست یارانه هایی که در اقتصاد ایران دست به دست 

و پرداخت می شود، یکی از بحث های اصلی محافل 

کارشناسی و دولت هاست. از چند دهه قبل، تالش 

دولت ها برای حامیت از مرصف کنندگان باعث شده 

است تا با نرخ هایی در کاالهای مختلف مواجه باشیم که 

باارزش واقعی آن ها تفاوت و گاه شکاف بسیاری دارد.

در این میان بخشی از این یارانه ها به صورت آشکار درجامعه 

توزیع می شود و بخش عمده دیگر حالت پنهان دارد. 

بر همین اساس، طبق تازه ترین آماری که از حجم کل 

یارانه های آشکار و نهان کشور ارایه شده است، ساالنه 

۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه پرداخت می شود. رقمی 

که در بخش یارانه های انرژی - که سهم غالب را درکل 

یارانه ها دارد- ایران را در جدول کشورهای جهان باالتر 

از کشور چین با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت قرار داده است.

در همین راستا، طی دهه های اخیر تالش های متعددی 

برای ساماندهی و عادالنه کردن یارانه ها انجام شده است 

که مهم ترین آن هدفمندی یارانه هاست که در روزهای 

پایانی آذرماه سال ۱۳۸۹ به صورت رسمی کلید خورد. 

در این دوره با اصالح قیمت حامل های انرژی و سوخت و 

واقعی کردن قیمت ها، مقرر شد تا درآمد حاصل از اجرای 

این طرح میان خانوارها )به صورت یارانه نقدی(، بخش 

تولید )برای اصالح مرصف انرژی( و دولت )به منظور 

توسعه بخش سالمت( تقسیم شود. اما در عمل متام 

درآمد حاصل میان حدود ۷۶ میلیون ایرانی در آن زمان 

توزیع و ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر ایرانی 

به حساب رسپرست خانوار واریز شد که این روند بدون 

تغییر در مبلغ تا امروز ادامه دارد.

در این رشایط به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان برای 

ساماندهی اقتصاد باید طرحی شبیه هدفمندی یارانه ها 

برای حذف تدریجی یارانه های کالنی که در اقتصاد 

توزیع می شود، انجام شود. به زعم کارشناسان، به دلیل 

ثبات نسبی قیمت ها در ایران بخصوص در بخش انرژی 

هرساله فاصله قیمت های جهانی با داخل کشور افزایش 

می یابد و این عاملی برای کاهش کارآمدی و بهره وری 

اقتصاد ملی معرفی می شود و در دل خود به قاچاق 

کاالهای مشمول قیمت گذاری از یک سو و افزایش 

نابرابری ها دامن زده است.

یارانه نقدی علیه فاصله طبقاتی

زنگخطربراینظامسیاسی
*دکترعليپاکبازخسروشاهي

دوراندیش،معاون وزیر کشور دولت ابراهیم رییسی  گفته است: "اگر 
احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی ها، نگرش مردم به سمتی می رود 
که گویا حکومت دینی در رفع چالش های کشور موفق نیست و شاید 
حکومت دیگری نظیر حکومت سکوالر و غیردینی می تواند مسایل 
کشور را برایامن حل کند، آن زمان زنگ خطر برایامن به صدا درمی آید."

در این اظهار نظر، وجود "ناکارآمدی ها" مفروض گرفته شده است 
، همین که یک مقام مهم حکومتی، منکر ناکارآمدی های سیستم 

سیاسی حاکم بر ایران نشده است، یعنی پذیرفنت صورت مساله.
وضع اقتصادی ایران خوب باشد یا بد، مسوولیتش با نظام سیاسی 
است. دولت هم، چه خامتی و روحانی در راس آن نشسته باشند چه 
احمدی نژاد یا رییسی ، بخشی از نظام سیاسی است. از آنجایی که 
طرح بحث "ناکارآمدی"، منطقا متضمن نقد نظام سیاسی است، معموال 
مدافعان نظام در چنین بحثی به دو دسته تقسیم می شوند: عده ای 
اساسا ناکارآمدی را منکر می شوند، عده ای هم ناکارآمدی را متوجه قوه 
مجریه می دانند تا گرد نقدی بر دامن کلیت سیستم سیاسی ننشیند. 
اما اکنون که قدرت در ایران یکدست شده و دیگر 'دولتی غربگرا' در 
برابر 'نهادهای انقالبی' قرار ندارد، منی توان همه ناکارآمدی ها را 
یکرسه بر رس دولت قبلی خرد کرد. البته از باب جدل می توان چنین 
کرد، ولی وقتی احتامل دارد سیل نارضایتی ناشی از ناکارآمدی ها از 
راه برسد و دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، گرفنت گریبان 
دولت به تاریخ پیوسته  قبلی و نادیده گرفنت عوامل موثر فعلی، دردی از 
مدافعان سیستم دوا منی کند. درباره  علل وضعیت اقتصادی نامطلوب 
ایران، اگرچه تحلیل های گوناگونی وجود دارد، ولی کسی منکر این 
واقعیت نیست که تقابل شدید با ایاالت متحده آمریکا، یکی از علل 
مهم این وضع است. کمرتین پیامد این تقابل، محرومیت ایران از 
فروش متعارف نفت و نیز عدم دسرتسی اش به شبکه جهانی نقل و 
انتقاالت مالی است. اصولگرایان معتقدند تقابل با آمریکا علت فرعی 
فالکت اقتصادی موجود است و علت اصلی، ناکارآمدی دولت روحانی 
بوده. ولی مساله این است که روحانی نیز همین مدعا را علیه دولت 
احمدی نژاد مطرح می کرد اما در دوران زمامداری خودش، تحریم ها 
را مهم ترین سوءمدیریت ها قلمداد کرد. اگر تحریم های خارجی در 
دوران زمامداری رییسی  هم برطرف نشوند، احتامال ابراهیم رییسی  
نیز مثل حسن روحانی کم کم به این نتیجه می رسد که قصه فراتر از 
بی کفایتی مدیران دولتی است. هشدار معاون وزیر کشور درباره لزوم 
رفع ناکارآمدی ها، اگر قرار باشد به سمع قبول شنیده شود، منی تواند 
با نادیده گرفنت مطالبات گوناگون نیروهای اجتامعی محقق شود. 

داوریفرماندارمشهدشد
با حکم وزیر کشور طی مراسمی »محسن داوری« 
به عنوان فرماندار مشهد معرفی و راهی ساختامن 
فرمانداری در خیابان پاسداران  شد. پیش 
از این سیدحمید موسوی از یازدهم مهرماه 

رسپرست فرمانداری مشهد بود.

شاد،رییسسازمانبسیجرسانهخراسانرضویشد
رسدار غیاثی فرمانده سپاه امام رضا علیه السالم در حکمی مهدی شاد 

را به عنوان رییس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی منصوب و از 

تالش مجاهدانه دکرت عباس محمدیان تقدیر کرد.
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کشورشایستهجهاندرسال2۰2۱
دکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریف

استاد دانشگاه صنعتی رشیف– در پایان هرسال میالدی 
مجله معترب اکونومیست کشوری را به عنوان کشور 
برتر سال برمی گزیند. معیار انتخاب بزرگی، موفقیت 
اقتصادی و یا رفاه مردم نیست بلکه مالک بیشرتین 

پیرشفت در طول سال است.
اکونومیست اعالم می کند انتخاب کشور برتر در سال 
۲۰۲۱ کار دشواری بوده است. همه گیری کووید-۱۹ 
هنوز جهان را تسخیر کرده و علیرغم موفقیت چشمگیر 
دانشمندان در دست یابی به واکسن، توزیع ناعادالنه آن 
کام جهانیان را تلخ کرده است. در سال گذشته میالدی 
در روسیه رهرب مخالفان سیاسی پوتین به زندان افتاد، در 
آمریکا طرفداران ترامپ به ساختامن کنگره حمله کردند 
و اتیوپی و میامنار به جنگ داخلی کشیده شدند، ولی در 
تعداد معدودی کشورها اتفاقات مثبت و امیدوارکننده ای 
روی داد. در کشور کوچک ساموا با کمرت از ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت، دادگاه عالی با دفاع از قانون اساسی حزب 
حاکم را پس از ۳۳ سال از قدرت کنار زد و راه را برای 
اصالحات هموار کرد. در مولداوی، یکی از فقیرترین 
کشورهای اروپا که مدتها توسط ثرومتندان روس برای 
پولشویی مورد استفاده قرار می گرفت رییس جمهور 
جدید با دادن وعده قطع ارتباطات مشکوک با روسیه 

موفق شد کنرتل پارملان را به دست آورد.
 تنها یک سال پیش زامبیا کشوری ورشکسته و با فساد 
گسرتده بود ولی در این مدت کوتاه توانست دوباره به 
دموکراسی بازگردد. در ماه اوت رهربان سیاسی این 
کشور سعی کردند با تقلب گسرتده در انتخابات قدرت 
را حفظ کنند ولی مردم این کشور با چنان اختالفی 
به رهرب مخالفان رای دادند که نقشه آن ها نقش بر 
آب شد. در مدت چهارماه رییس جمهور جدید موفق 
شده است با صندوق بین املللی پول به توافق برسد، 
یارانه های غیررضوری را کاهش داده و مبارزه ای جدی را 
با فساد آغاز کند. لیتوانی نیز در سال ۲۰۲۱ برای دفاع 
از دموکراسی سینه سپر کرد. علیرغم اینکه جمعیت 
این کشور کوچک حوزه بالتیک کمرت از ۴۰ شهر در 
چین است، زیر بار فشار پکن نرفته و اجازه داد تایوان 
در پایتخت آن دفرت منایندگی افتتاح کند. لیتوانی در 
مقابل فشار همسایگان خودکامه خود نیز کمر خم 
نکرد و به مخالفان سیاسی روسیه و بالروس پناه داد. 
اما لیتوانی هم با چنین اقدامات ارزنده ای نتوانست 

جام قهرمانی سال ۲۰۲۱ را باالی رس بربد.
ایتالیا برنده این مسابقه شد، نه به خاطر قهرمانی 
در مسابقات فوتبال اروپا یا برنده شدن در جشنواره 
موسیقی یورو ویِژن، بلکه در عامل سیاست. این کشور 
همواره بخاطر انتخاب سیاستمداران ناشایسته ای از 
جمله سیلویو برلوسکونی مورد شامتت رهربان اروپایی 
بوده است و به دلیل ضعف حکمرانی، مردم ایتالیا در 
سال ۲۰۱۹ فقیرتر از سال ۲۰۰۰ بودند. لیکن در سال 
۲۰۲۱ با انتخاب ماریو دراگی به عنوان نخست وزیر 
همه چیز تغییر کرد. با روی کار آمدن فردی متخصص، 
با تجربه و برخوردار از اعتبار بین املللی هامنطور که 
نگارنده در رسمقاله مورخ ۹ اسفند ۱۳۹۹ تحت عنوان 
»ایتالیا، درسی از دموکراسی« پیش بینی کرده بود، مسیر 
توسعه این کشور هموار گردید. سوپر ماریو موفق شد 
سیاستمداران را راضی کند که اختالفات خود را کنار 
گذارند و دولتی متشکل از همه طیف های سیاسی از 
چپ تا راست تشکیل داد. بدین ترتیب برنامه اصالحات 
اقتصادی به گونه ای به تصویب رسید که راه برای استفاده 
این کشور از تسهیالت مالی جامعه اروپا باز شود. نرخ 
واکسیناسیون در ایتالیا در زمره باالترین ها در اروپاست 
و پس از رشایط سخت اقتصادی در سال ۲۰۲۰، در 
سال گذشته از آملان و فرانسه پیشی گرفت. البته این 
واقعیت را منی توان نادیده گرفت که ممکن است این 
دوران طالیی حکمرانی در ایتالیا طوالنی نباشد و مردم 
این کشور بار دیگر فرد شایسته ای را برای کرسی نخست 
وزیری انتخاب نکنند. ولی باید قبول کرد که ایتالیای 
امروز بهرت از ایتالیای پایان سال ۲۰۲۰ است و به همین 
دلیل برنده مسابقه کشور برتر جهان در سال ۲۰۲۱ 

شده است.

بی شناسنامه ها اگر کاری گیر بیاورند، دستمزدش 

را به صورت نقدی و بسیار ناچیز دریافت می کنند؛ 

اشرتاکی  اتاقک های  کم،  این دستمزدهای  با 

درحاشیه ی شهرها اجاره و با نان، شکم خانواده 

را سیر می کنند؛ حاال با طرِح کارت نان برای این 

گروه چه فکری می شود؟

»نان قوت غالب بیش از نیمی از جمعیت کشور 

است«؛ در روزگارانی نه چندان دور، مردم ایران اگر 

نگوییم همه ی غذاها بلکه سهم قابل توجهی از آن ها 

را با برنج مرصف می کردند اما گرانی رسسام آور برنج 

)منونه های باکیفیت برنج ایرانی در ماه اخیر به کیلویی 

۷۰ هزار تومان رسیده(، »نان« را به گزینه  در دسرتس 

برای قوت الیموِت کارگران و بازنشستگان حداقل 

بگیر، غیررسمی کاران و جمعیت انبوه زیرخط فقر 

بدل کرده است.

پیوستگی ساختاری اقالم و کاالهای مرصفی و 

خدماتی، همیشه بار گرانی و تورم را از یک کاال 

به دیگر کاالها و خدمات ترسی داده است؛ مثاًل 

گرانی کرایه تاکسی یا افزایش قیمت بنزین موجب 

می شود اقالم خوراکی، میوه ها و سبزیجات و سایر 

کاالهای سبد مرصفی خانوار به رسعت گران شود 

این تناظر یک به یک و معادله ی پخشی، در ارتباط 

با متام اقالم اساسی صادق است اما در ارتباط با نان 

به دلیل نقش بی بدیل آن در سفره های خانواده ها 

و عدم امکان یافنت جایگزین برای آن در مختصات 

اقتصادی امروز ایران، این ترسی و پیوستگی به مراتب 

شدیدتر و نگران کننده تر می شود؛ تحمیل هر نوع 

گرانی به بازار نان، به معنای تحمیل تورم رسبار و 

مازاد به متام اقالم سفره های خانوار است.

نگرانی بابت کارت نان

به همین دلیل است که حساسیت عمومی روی این 

کاالی اساسی به مراتب باالست و دقیقاً به همین 

علت است که در چند روز سپری شده از رومنایِی 

طرِح »کارت نان«، تعدادی از کارگران و بازنشستگان 

نسبت به این طرح ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف 

آن شده اند؛ یک بازنشسته ی حداقل بگیر دراین رابطه 

می گوید: این طرح آدم را یاد جیره بندی نان در زمان 

جنگ جهانی اول یا کم شدن نان بعد از اشغال ایران 

توسط متفقین در جنگ جهانی دوم می اندازد؛ آیا 

سیاست »جیره ی نان« قطعی است؟

بیست و یکم دی ماه، مسعود میر کاظمی رییس 

سازمان برنامه وبودجه گفت: جزئیات کارت نان در 

دولت درحال بررسی است و هنوز نهایی نشده. اما 

پیشنهاد اولیه این است که ارز ترجیحی نان حذف 

شود و دولت به مردم کارت مخصوص خرید نان بدهد. 

وی افزود مردم می توانند با این کارت نان را باقیمت 

فعلی از نانوا بخرند و بعدا دولت مابه التفاوت قیمت 

واقعی و قیمت یارانه ای نان را به نانوا پرداخت می کند. 

به عبارتی در این شیوه خرید نان، هامن قیمت قبلی 

نان از کارت نان افراد کرس می شود، ولی به نانوا قیمت 

جدید پرداخت می شود. میر کاظمی اعالم کرده که 

طرح پرداخت کارت نان، در بانک مرکزی و وزارت 

اقتصاد در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده. 

اما این طرح، سواالت و ابهاماتی به وجود می آورد 

اینکه آیا قرار است نان نیز مانند بنزین سهمیه بندی 

و دونرخی شود و بعد در بازار به دو قیمت یافت شود 

آیا قرار است کوپن های نان دست به دست بچرخد و 

عده ای با فروش آن سود هنگفت به جیب بزنند! و از 

همه مهم تر، گیریم که بعد از حذف ارز دولتی، نان را 

کوپنی کردند و مانع از افزایش قیمت آن برای بخشی 

از مرصف کنندگان )تجربه ی تاریخی نشان داده که 

یارانه های دولت نصیب همه ی افراد واجد رشایط 

منی شود و همیشه فقط بخشی از جامعه ی هدف را 

در برمی گیرد( شدند، برای سایر کاالها که احتامال 

با آزادسازی گران می شوند، چه می توان کرد؛ برای 

مرغ و تخم مرغ و سبزیجات و دارو و ...؟

نگاهیبهتعبات»کارتنان«

بیشناسنامههاگرسنهمیمانند؟

  سرمقاله

  خبر

  یادداشت
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جراحی های زیبایی طی چند دهه گذشته 

پا به عرصه ظهور گذاشته و با پذیرفته شدن 

از سوی اکرثیت به یکی از هنجارهای 

اجتامعی تبدیل شده و به عنوان دغدغه 

روزمره بخشی از افراد جامعه به ویژه زنان 

منود چشمگیری یافته است.

اگرچه زیبادوستی به عنوان یک امر فطری 

در نهاد برشیت نهفته است اما افزایش 

بی رویه جراحی های زیبایی طی چند دهه 

گذشته در ایران قابل تامل و بررسی است  

و تبعات مختلفی را به همراه داشته است.

در باب افزایش بی رویه جراحی های زیبایی 

در ایران همین بس که کشورمان باالترین 

تعداد جراحی های بینی را در جهان به 

خود اختصاص داده است و جراحی های 

ترمیمی در سایر مناطق بدن مانند صورت 

و شکم نیز طرفداران زیادی را به خود 

اختصاص داده است.

عضو هیات عملی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد قوچان در این خصوص به خربنگار 

ایرنا گفت: آنتونی گیدنز معتقد است زنان 

به ویژه بر اساس ویژگی های جسامنی شان 

مورد قضاوت قرار می گیرند که وی آن 

را ناشی از این می داند که هنجارهای 

اجتامعی ما در مورد زنان به نسبت بیشرتی 

بر جذابیت جسامنی تاکید دارد.

دکرت مهناز امیر پور افزود: آنچه به لحاظ 

اجتامعی تصویر مطلوب از بدن تعریف 

می شود در مورد زنان تصویری الغراندام و 

نه عضالنی است و هرچند امروزه زنان در 

عرصه عمومی و زندگی اجتامعی نسبت به 

قبل، فعال تر شده اند اما همچنان هامن قدر 

بر اساس پیرشفت ها و موفقیتشان مورد 

ارزیابی قرار می گیرند که بر پایه وضعیت 

ظاهری شان.  وی ادامه داد: مدیریت بدن 

به معنای نظارت و مراقبت و دستکاری 

مستمر ویژگی های ظاهری و مرئی بدن 

است این شاخص بر رفتار و جنبه هایی از 

زندگی فرد تاکید دارد که منجر به بهبود و 

ارتقای جذابیت بدنی - و نه لزوما سالمت 

بدنی - فرد می شود.

به  گرایش  در  تاثیر فضای مجازی 

عمل های زیبایی

عضو هیات عملی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد مشهد در خصوص تاثیر فضای مجازی 

بر گرایش زنان به عمل های زیبایی گفت: 

شبکه های اجتامعی و مجازی به محلی 

برای حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه 

جوانان و مکان تبادل آرا و افکار ایشان و 

تامین نیازهای متناسب با زندگی اجتامعی 

جوانان تبدیل شده است و جای تردید 

نیست که فضای کنونی رسانه های نوین 

ارتباطی همچون شبکه های اجتامعی 

مجازی، تولید و ساخت مد و ارایه الگو 

در راستای مدیریت و کنرتل بدن را به 

دنبال دارد. امیر پور افزود: به ویژه در 

ایران، دستیابی به زیبایی برای جوانان 

نظیر استفاده از لوازم متنوع آرایشی، انواع 

مدل های مو، انجام جراحی های زیبایی 

شیوع پیداکرده است و بروز حساسیت 

بیش ازحد در مورد بدن و ظاهر آن بیشرت منجر 

به بروز مشکالتی در بدن نظیر بی نظمی 

در تغذیه، کاهش اعتامدبه نفس، الغری و 

آسیب های بدنی شده است لذا مدیریت 

بدن اهمیت زیادی یافته و تبدیل به یکی 

از مهم ترین دغدغه های جوانان شده 

است.وی ادامه داد: نظریه برجسته سازی 

مدعی تاثیر رسانه ها بر شناخت و نگرش 

مردم و تعیین اولویت های ذهنی آنان از 

طریق انتخاب و برجسته سازی بعضی 

از موضوعات و رویدادها در قالب خرب و 

گزارش است. به این معنا که رسانه ها با 

برجسته ساخنت بعضی از موضوع ها و 

رویدادها، بر آگاهی و اطالعات مردم تاثیر 

می گذارند گرچه منی توانند تعیین کنند 

که مردم چگونه بیندیشند اما می توانند 

تعیین کنند که درباره چه فکر کنند.

این دکرتای جامعه شناسی گفت: بنابراین 

از علل دیگر گرایش زنان به جراحی های 

زیبایی می توان به تبلیغات رسانه ها، 

فضاهای مجازی، شبکه های اجتامعی 

و شبکه های ماهواره ای اشاره کرد چراکه 

فشارهای بیرونی به منظور هامهنگ شدن 

با شیوه های مشخص بدن مطلوب، مجازی 

زنان و مردان را هدف مرصف قرار داده اند.

علل گرایش بی رویه به عمل های زیبایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی به 

خربنگار ایرنا گفت: از منظر روانشناسی 

علل و چرایی روی آوردن بی رویه زنان به 

عمل های زیبایی را می توان به دو بعد 

روانی و اجتامعی تقسیم کرد.

موضوع  به  اشاره  با  فرزانه سیستانی 

خودپنداری در علم روانشناسی رشد و 

شخصیت افزود: ازنظر روانشناسی در 

حوزه بهداشت و روان، خودپنداری یعنی 

تصوری که فرد از خودش و ویژگی های 

ظاهری و شخصی اش دارد که از کودکی 

براثر بازخوردهایی که دیگران به او دادند و 

از طریق سبک های فرزند پروری و تعامالت 

کالمی والدین با کودکان این تصویر در 

آن ها شکل گرفته است بنابراین از بعد 

روانی یکی از علل متایل بی رویه زنان 

به عمل های زیبایی این است که تصویر 

بدنی بد و نامناسبی از خوددارند.

چراییگرایشبیرویهبهعملهایزیبایی

بُکشم و خوشگلم کن!
ازتخممرغجیبماتاشتِرخانههمسایه!

غالمرضابنیاسدی

آنان که بیشرت حرف می زنند، کمرت عمل می کنند. این را همه ما 

تجربه کرده ایم. انگار میان چرخش زبان و رفتار، رابطه ای معکوس 

است. هرکس بهرت صحبت می کند، در عمل بیشرت می لنگد. 

اینجاست که به حرف آن بزرگ می رسیم که " کاش برای هر کس که 

در اقتصاد یا هر حوزه دیگر که فراوان اظهارنظر می کند،  امتحانی 

می گذاشتند. " شاید اگر امتحان، پایش به میان می آمد، آدم ها 

بیشرت به حرف هایی فکر می کردند که بی کنتور بر زبان می آورند. 

جای دیگری هم دیدم نوشته بود،" کاش برای هر کس که حرف از 

حقوق نجومی می زند،  امتحانی می گذاشتند" تا ببینیم چند مرده 

حالج است. چقدر در میدان عمل می تواند دست بشوید ازآنچه 

اگرچه در دسرتس است اما حق او نیست. دیده ایم که همه از حقوق 

نجومی و به ویژه اختالس انتقاد می کنند و بارها شنیده ایم که اگرچند 

نفرشان را بگذارند سینه دیوار، همه چیز درست می شود. گاهی هم 

حق دارند و حق داریم تندتر از این ها را بگوییم و برخورد قاطع تر را با 

فساد مطالبه کنیم اما این برای زمانی است که خودمان هم دست و 

هم دملان پاک باشد. وقتی خودمان تا جایی که دستامن برسد، در 

جیب می گذاریم حق نداریم این حرف ها را بزنیم. وقتی تخم مرغ 

همسایه در جیب ماست، منی توانیم از شرتی که دیگری به خانه 

برده است، انتقاد کنیم. در عمل و اراده هیچ تفاوتی نیست. تفاوت 

در اندازه دسرتس و قوت برداشنت است. دستامل هر دو طرف، 

آلوده است و با دستامل آلوده هم شیشه ای را منی شود پاک کرد چه 

آلوده به آب گل آلود باشد یا به خون، فرقی منی کند. دیده را، و پیش 

از آن دل را و بعد دستامل را باید شست و جور دیگر باید دید و جور 

دیگر باید کارکرد تا به سامان برسد این بی رسوسامانی ما. مراقب 

باشیم حق های کوچک زیر پایامن له نشود تا حق های بزرگ تر، 

شانه مان را خم نکند.....

مراکزگردشگریسالمت
درمشهددوبرابرشد

داود خوش شکن ، مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد اظهار داشت: هم اکنون ۳۰ مرکز شامل بیامرستان، کلینیک 

و درمانگاه در مشهد مجوز گردشگری سالمت دارند که از این تعداد 

هشت بیامرستان شامل خاتم االنبیا )ص(، امام رضا )ع(، والیت 

شهید هاشمی نژاد، طالقانی، قائم )عج( و بیامرستانهای شیخ و 

اکرب در حوزه کودکان به صورت دولتی و بقیه در بخش خصوصی 

فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: طبق شیوه نامه جدید هر بیامرستان، درمانگاه 

و یا کلینیک میتواند با رعایت استانداردهای الزم مجوز گردشگری 

سالمت را بگیرد اما برای مطبهای پزشکی که کار زیبایی انجام 

می دهند، هنوز شیوه نامه ای از سوی وزارت بهداشت ابالغ نشده است. 

وی از سه برابر شدن تعداد رشکتهای فعال در حوزه گردشگری 

سالمت در مشهد خرب داد که اکنون ۱۰۰ رشکت گردشگری بدین 

منظور فعالیت دارند.

مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت 

در رشایط پاندمی کرونا و با انتشار سویه اومیکرون، ورود گردشگران 

سالمت از کشورهای پرخطر مانند انگلستان، دامنارک و آملان به 

کشور و نیز مشهد ممنوع است اما ورود اتباع دیگر کشورها مرشوط 

به داشنت آزمایش پی.سی.آر منفی طی ۴۸ ساعت پیش از آن و 

گواهی تزریق واکسن امکان پذیر است که کشورهای عراق، پاکستان 

و افغانستان نیز در این زمره قرار دارند.

خوش شکن با اشاره به سفر معاون اقتصادی استاندار نجف به مشهد 

و بازدید از مراکز گردشگری سالمت در این کالنشهر گفت: وی 

دیروز و امروز از بیامرستان های دانشگاهی اکرب، خاتم االنبیا )ص( 

و امام رضا )ع( مشهد و همچنین چندین مرکز درمانی خصوصی 

مانند بیامرستان ۲۰۰ تختخوابی "ناظران" با هدف فراهمشدن 

زمینه اعزام بیامران از این کشور به مشهد بازدید کرد.

علی ارباب | رضا قنربی رییس پارک 

علمی و فناوری خراسان رضوی به اتفاق 

مهندس سیادتی مدیر پردیس فناوری 

جامع پارک و مهندس رشیعتی مدیر 

تولید کسب وکار پارک علمی و فناوری 

از بخش های مختلف بیامرستان ناظران 

بازدید کردند .

این بازدید که سه ساعت به طول انجامید  

دکرت قنربی به اتفاق هیات همراه درجلسه 

ای که با حضور مهندس مستشاری 

رییس هیات مدیره ، مهندس افراسیابی 

مدیرعامل و مهندس دانشور نایب رییس 

هیات مدیره انجمن ، دکرت پیله ور مدیر 

بیامرستان ، دکرت اکربی مسوول واحد 

تجهیزات پزشکی ، دکرت ممکن مدیر فنی 

داروخانه بیامرستان ناظران برگزار شد، قرار 

شد ، منایشگاه تجهیزات پزشکی و اقالم 

مرصفی بیامرستانی تولیدی رشکت های 

دانش بنیان مستقر در پارک علمی و 

فناوری استان ویژه مدیران و پزشکان 

بیامرستان ناظران و مرکز درمانی رضا )ع( 

در پردیس پارک علمی و فناوری مشهد 

به منایش گذاشته شود تا با تولیدات 

داخل پارک آشنا شوند .

در این جلسه رییس پارک علمی و فناوری 

از تالش ارزشمند و ماندگار اعضای محرتم 

هیات مدیره انجمن خیریه حامیت از 

بیامران رسطانی مشهد در ساخت این 

بنای فاخر )بیامرستان خیرساز ناظران(  

تقدیر و تشکر کرد و خاطرنشان منود : 

این بنای معامری و زیبا که با کمک و 

سلیقه افراد نیکوکار و بدون کمک مالی 

دولت در غرب مشهد ساخته شده باعث 

افتخار و خدمت به هم نوع به ویژه زائران 

و مجاوران حرضت امام رضا )ع( است .

دکرت قنربی  آمادگی خود و همکارانش 

را در همکاری و تامین نیازها  ، لوازم و 

تجهیزات پزشکی و  اقالم مرصفی بیامرستان 

بیان کرد و افزود : هم اینک ۶هزار و ۵۰۰ 

رشکت دانش بنیان در پارک های علمی 

و فناوری کشور درزمینه های مختلف 

صنعتی تولیدی فعال هستند که ۲۵ 

درصد آنان رشکت های هلدینگ فنی 

مهندسی پزشکی می باشند . 

در ادامه جلسه مهندس حمید مستشاری  

در  دانش بنیان  فعالیت رشکت های 

خودکفایی و قطع وابستگی از خارج 

کشور بسیار مهم ، سازنده و اشتغال زایی 

دانست و افزود : در پروژه ساختامن 

و خرید تجهیزات پزشکی بیامرستان 

ناظران از تولیدات ساخت داخل کشور 

انجام شده است .

همچنین مهندس اصغر  افراسیابی هم 

گزارشی از چگونگی تشکیل انجمن 

خیریه حامیت از بیامرانی رسطانی و 

ارایه خدمات به بیامران رسطانی در 

مرکز درمانی رضا)ع( و انجام برخی از 

عمل های جراحی در بیامرستان ناظران 

و تحت پوشش قرار دادن بیامران نیازمند 

بیان کرد .

معاون استاندار نجف در ناظران

حاج محسن التمیمی معاون استاندار 

نجف و هیات همراه از بخش های بسرتی، 

اتاق های عمل ، آزمایشگاه ها، کلینیک 

و اورژانس بیامرستان ۲۰۰ تختخوابی 

ناظران در غرب  مشهد بازدید کرد .

این هیات عراقی به منظور زیارت مرقد 

مطهر حرضت رضا )ع( و بازدید از اماکن 

تاریخی ، مذهبی ، گردشگری و مراکز 

درمانی و پزشکی به مشهد سفرکرده اند ، 

باهامهنگی مدیر گردشگر سالمت دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد از بیامرستان های 

تخصصی امام رضا )ع( ، کودکان اکرب  

ناظران و خاتم االنبیاء )ص( بازدید کردند.

معاون استاندار نجف در جمع کادر 

پزشکی و درمانی بیامرستان ناظران 

هدف از سفرش را اخذ ویزای درمانی 

از ایران )IPD( به منظور اعزام زائرین 

عراقی جهت دریافت خدمات پزشکی 

درمانی سالمتی، چکا پ، خدمات زیبایی 

و حتی استفاده از منابع طبیعی مانند 

آبگرم دانست . 

آقای یوسف فرد رییس هیات مدیره 

رشکت گردشگری البیت العربی نجف هم 

گفت : بحمه الله مراکز پزشکی و درمانی 

جمهوری اسالمی ایران استانداردهای 

الزم پذیرش بیامران خارجی را دارد و 

ما آمادگی داریم گردشگران توریست 

سالمت از کشورهای عربی به ویژه عراق 

برای زیارت و درمان به مشهد مقدس 

اعزام کنیم . وی ادامه داد : این رشکت 

به زودی جمعی از پزشکان عراقی را جهت 

آشنایی با خدمات پزشکی و درمانی 

به ایران اعزام خواهد کرد .

نقش اساسی شرکت های دانش بنیان در خودکفایی

  یادداشت

  خبر
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شاید برای بسیاری این سوال مطرح 

باشد که برای کشوری، چون ایران که 

دارنده بزرگ ترین ذخایر مجموع نفت 

و گاز دنیاست و قدمت صنعت نفت آن 

به بیش از ۱۱۰سال می رسد، چرا باید 

تأمین و عرضه بنزین و قیمت آن، به 

معضل دیرینه اقتصادی تبدیل شود؟

طرح آزمایشی »بنزین برای همه« بعد از 

کلی جار و جنجال هنوز در جزایر قشم 

و کیش به مرحله اجرا درنیامده است. 

وزیر نفت می گوید: »این طرح در حال 

کارهای  انجام  و  کارشناسی  بررسی، 

آزمایشی است و هر زمان ابهام هایش 

برطرف شود، از سمت دولت برای اجرای 

آن تصمیم گیری می شود«، اما معاونش 

از اجرای طرح رسارسی از اول بهمن 

خرب می دهد.

این اخبار متناقص حاکی از آن است 

که بدنه دولت هنوز برای اجرای آن 

به اجامع نرسیده و طرح آن در جامعه 

برای محک مردم و دارندگان خودرو 

بوده است. موافقان، این طرح را اجرای 

عدالت اجتامعی و بهره گرفنت متام 

اقشار جامعه از یارانه بنزین می دانند، 

اما مخالفان، این طرح را ادامه تخصیص 

یارانه نقدی برای همه ایرانیان در سال 

۸۹ می دانند و معتقدند: »این طرح جز 

ایجاد دغدغه جدید و سوداگری و داللی 

حاصل دیگری برای اقشار کم درآمد و 

آسیب پذیر به همراه نخواهد داشت.«

شاید برای بسیاری این سوال مطرح 

باشد که برای کشوری، چون ایران که 

دارنده بزرگ ترین ذخایر مجموع نفت 

و گاز دنیاست و قدمت صنعت نفت آن 

به بیش از ۱۱۰سال می رسد، چرا باید 

تأمین و عرضه بنزین و قیمت آن، به معضل 

دیرینه اقتصادی تبدیل شود؟ چرا این 

مساله باید هر سال تنش های جدی در 

رابطه دولت- ملت ایجاد کند و با وجود 

توضیحات کارشناسان و اصحاب فن 

اهمیت و حساسیت اقتصادی، اجتامعی 

و حتی سیاسی آن در چندین دهه اخیر 

نه تنها تغییری نکرده که افزوده هم 

شده است؟ چرا منی توان مانند بیشرت 

کشورهای دنیا، نظامی منطقی، پایدار 

اقتصادی و سودآور برای همه جامعه 

در حوزه سوخت و به طور خاص بنزین 

ایجاد و اجرا کرد؟

از اواسط دهه۶۰ مساله بنزین )قیمت 

و نحوه عرضه( دغدغه ای بزرگ برای 

دولت و مردم بود که هرسال و در طول 

۴۰ سال گذشته به شیوه های مختلف 

در انتظارات عمومی و سیاست گذاری های 

کالن و البته متنوع و متضاد دولتی 

خودمنایی کرده است؛ زمانی عرضه 

کوپنی بنزین، زمانی دیگر عرضه آزاد 

توأم با افزایش تدریجی قیمت، زمانی 

تثبیت قیمت باهدف پوپولیستی طرح 

تنفس، زمانی هم سهمیه بندی همراه 

باعرضه چند نرخی، زمانی عرضه بنزین 

به قیمت نیمه یارانه ای در قالب طرح 

هدفمندی یارانه ها و اکنون بانام »بنزین 

برای همه« هدف غایب در همه این 

طرح ها و آزمون وخطاها ساماندهی نظام 

اقتصادی و تجاری بنزین در ایران بوده 

است. طرح هایی که با هزینه کالن و باال 

اجراشده و با توجه به روند تصاعدی افزایش 

مرصف، دستاوردی جز نارضایتی پایدار 

در حوزه مرصف و افزایش هزینه های 

تولید و عرضه بنزین در کشور، قاچاق 

گسرتده به خارج از کشور و در کل تداوم و 

تشدید آسیب پذیری اقتصادی، سیاسی 

و اجتامعی نداشته است.

طرحی که ابتدای دی ماه از سوی دولت 

به عنوان برگ برنده دولت سیزدهم در 

موضوع بنزین رومنایی شد »طرح بنزین 

برای همه« است که قرار بود از ۱۵ دی ماه 

به صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش 

اجرا شود. خانواده های دوتا چهار نفِر 

۶۰ لیرت بنزین دریافت کنند و به ازای 

هر فرد ۱۵ لیرت بنزین به حساب یارانه 

رسپرستان خانوار واریز شود. اطالعات 

رسیده از کیش حاکی از آن است که 

هنوز این طرح اجرانشده و به ساکنان 

این جزیره اعالم شده است که نسبت 

به متدید یا دریافت کارت »کیش وند« 

خود اقدام کنند. بعد از پایان توزیع 

کارت ها قرار است به هر کد ملی ساکن در 

کیش بنزین اختصاص یابد. درحالی که 

هنوز این طرح آزمایشی اجرانشده است 

معاونان وزیر نفت و منایندگان مجلس 

از اجرای رسارس آن از ابتدای بهمن خرب 

می دهند و انتشار اخبار ضدونقیض 

دراین باره کم نیست.

مدافعان طرح دولت معتقدند کسانی 

که خودرو ندارند می توانند با فروش 

سهمیه بنزینشان درآمد کسب کنند 

و به این صورت بخشی از هزینه های 

ماهانه شان را جربان کنند، اما مخالفان 

طرح می گویند آیا در کشور مواهب و 

نعامت دیگری نیست که به قرش اندکی 

می رسد و همگان برخوردار منی شوند و 

فقط بنزین با یارانه است و باید به همه 

اقشار جامعه تعلق گیرد؟! شهروندی که 

ساکن کالن شهرهاست و نیاز به استفاده 

از طبیعت دارد، باید با بنزین گران سفر 

کند، اما آن روستایی یا فرد شهرستانی 

که از طبیعت و کوه و دشت و از هوای 

متیز و طبیعت زیبا بهره می گیرد، به بهانه 

عدالت اجتامعی و بهره گیری از یارانه 

بنزین باید ماهانه به حسابش سهمیه ای 

واریز و دغدغه ای برای فروش و هزینه 

کرد آن ایجاد کنیم.

همچنین آن پیرزن روستایی که دور از 

دود و ترافیک در روستای خود زندگی 

می کند و هیچ اطالعی از قیمت و سهمیه 

بنزین ندارد، وقتی برای خرید به بقالی 

روستا مراجعه می کند با گرانی قیمت 

چند برابری و هزینه حمل کاال مواجه 

می شود، آیا می تواند با فروش ۱۵ لیرت 

بنزین به دالالن هزینه های افزایش قیمت 

کاالهای موردنیازش را بپردازد؟ آیا اجرای 

طرح های خام بنزینی با روش فوق می تواند 

به روستانشینان یا اقشار کم درآمدی که 

خودرو ندارند، کمکی کند؟

با توجه به تجربه ۱۱ سال گذشته و توزیع 

یارانه نقدی به ۷۸ میلیون ایرانی طبیعی 

است که طرح »بنزین برای همه« از همین 

ابتدا با ابهام هایی روبه رو است؛ چراکه 

اغنیایی که چندین خودرودارند، پر کردن 

باک خودروهای گران قیمتشان ولو با بنزین 

۳۰ هزارتومانی برایشان هیچ اهمیتی 

ندارد و با پرداخت مالیات خودروهای 

لوکسشان در خیابان های پایتخت و 

جاده های کشور جوالن می دهند، اما 

اقشار متوسطی که ارزان ترین خودروی 

داخلی آن هم با مرصف باال رادارند، برای 

یک سفر کوتاه دو، سه روزه باید بخش 

اعظمی از هزینه سفرشان را برای بنزین 

هزینه کنند تا گامن کنیم عدالت اجتامعی 

برقرار و از کنار آن توانسته ایم در مرصف 

بنزین رصفه جویی و کرسی بودجه اش 

را تأمین کنیم؟!

از  کپی برداری  طرح  خوش چهره: 

دریغازاخبارخوبوامیدبخش!
محمدباقرعطاریانی

این روزها اگر از کسی سوال کنی که چه خرب؟ می گوید ای بد 

نیستیم فعال زنده ایم!

اما باید اذعان کرد که این روزها حال اکرث مردم خوب نیست.دغدغه ها 

و گرفتاری های خانوادگی یک طرف و اوضاع نابسامان اقتصادی و 

گرانی و تورم نیز طرف دیگر ماجراست.اما در بین چنین وضعیتی 

متاسفانه هر وقت پای اخبار صدا و سیام می نشینیم به جز خربهای 

منفی و ناامیدکننده ، خرب خوش و امیدوارکننده منی بینیم.ادامه 

مرگ ومیر کرونا، نابسامانی در نهاده های دامی و گرانی مرغ و تخم 

مرغ، حقوق های نجومی ، رشوه ۴۰ میلیارد تومانی و دریافت ۷۰۰ 

سکه طال توسط شهردار و اعضای شورای شهر لواسان، سیل در 

جنوب کشور، بحث بنزین، اقساط سنگین وام مسکن اولی ها میوه و 

سبزی های آلوده و برگشت خورده از خارج، اظهارات و به واقع افاضات 

برخی مسووالن که همه ما را متحیر و گیج کرده تنها بخشی از اخبار 

منفی در کشور ماست.در این حال خربهای درست و نادرست فضای 

مجازی و از سوی دیگر اخبار رسانه های بیگانه و معاند باعث شده تا 

ما در میان انبوهی از اطالعات و اخبار ریزودرشت و غلط و درست، 

رسگردان و متعجب مبانیم.

رسانه های داخلی خودمان که مملو از اخبار منفی است و آن طرف 

آب ها هم که اخبارشان کاماًل هدف دار است. انصافا به مردم حق 

بدهیم که از سیاست و اخبار متناقض و جورواجور متنفر شوند.

هر جا می روی و در هر محفلی رشکت می کنی بحث گرانی و بی تدبیری 

مسووالن به گوش می رسد و متاسفانه باید فحش و ناسزا گفنت ها را 

در جمع خانوادگی و دوستانه و... تحمل کنی!

کمرت جایی را رساغ داریم که در آن حرف خوب، اخبار خوشحال کننده 

و شاد باشد و متاسفانه رشایط خوبی وجود ندارد.به امید روزی که 

در همه جای دنیا خربهای خوب و خوش حاکم شود.

مادرانشهداپرچمدار
روایتگریمکتبایثارباشند

حجت االسالم حسین معصومی  در مراسم تکریم از مادران و همرسان 

معظم شهدا گفت: این مراسم در جوار کسی برگزار می شود که خود 

شهید، فرزند شهید و پدر شهید است و خون این نسل و بیت مکرمش 

در راه اسالم جاری شده است. 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی به مقام حرضت 

ام البنین)س( اشاره کرد و افزود: زمانی حرضت ام البنین)س( همرس 

امیراملومنین)ع( شد که فرمود، من به عنوان خدمتگزار فرزندان حرضت 

فاطمه )س( آمدم، این بانوی مطهر فرزندانی تربیت کرد که در رشایط 

خاص، راه امام علی)ع( را برگزیدند.

وی ترصیح کرد: در شب عاشورا شمر برای حرضت ابوالفضل)ع( امان 

نامه آورد که اگر در واقعه عاشورا رشکت نکند کلیه امکانات و خدمات به 

او خواهد داد و اگر رشکت کند، کشته خواهد شد، اما او پشت به متام 

دنیا کرد و جان خویش را در راه امام حسین)ع( فدا کرد. 

مس,ول حوزه منایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود: انتظار 

است، مادران و همرسان شهدا، خاطرات شهید خود را برای آیندگان 

بازگو کنند تا آیندگان بدانند، اسالم عزیز با خون شهدا آبیاری شده است. 

وی افزود: حرضت ام البنین)س(  چهار فرزند خویش را فدای اسالم کرد 

و مادران و همرسان شهدای ما بعد از ۱۴۰۰ سال، دالوری و رشادت های 

ام البنین را شنیدند و این بانوی بزرگ را الگوی خود قرار دادند.

در این مراسم از ۲۰۰ مادر و همرس شهید با اهدای هدیه معنوی 

تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، پرونده ۱۷ 

هزار و ۳۲۱ شهید، ۵۰ هزار و  ۳۹۵ جانباز و سه هزار و ۳۹۲ آزاده است 

که به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره 39 به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 12 بهمن  1400  

به شامره زیر ارسال منایند   

09033831861 
بهقیدقرعهازسويکلبهعسلمژده

هدایایياهداميشود.

پاسخ جد   ول  شامره 38
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  دیدگاه

گزارش

غیرتدینی
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

چندی پیش رهرب انقالب اسالمی در دیدار تصویری با جمعی از 

قرشهای مختلف مردم قم فرمودند: »غیرت دینی را حفظ کنید 

عامل نجات کشور در بزنگاه های مختلف غیرت دینی ملت ایران 

بوده؛ غیرت دینی تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند« غیرت دینی 

در دو عرصه مهم ظهور و بروز دارد. اول در مناسک و مظاهر است 

و دوم در باورها و روح حاکم بر رفتارهای آدمی. آسیب مهمی که 

همواره ممکن است فردی دچار آن شود کم اهمیت شمردن یکی 

از این دو مورد است. دربند اول مقوالتی همچون مناز روزه، خمس 

و .. مطرح می گردد. یعنی مجموعه تکالیفی که یک مسلامن 

باید بنا به فرمان الهی بدان عمل مناید و معمواًل در قالب فروع 

دین مطرح می شود. اما آنچه در ارتباط با باورها و روح حاکم بر 

رفتارهای انسان دربند دوم مطرح می گردد اهمیت بسیاری 

دارد و تقویت و ایجاد آن نیازمند مترین و خودسازی است. یک 

مسلامن باید در کلیه اعامل و رفتارهایش روح ورع و مسلامنی 

حاکم باشد. روح مسلامنی در واژگانی نظیر تقوا، ناظر دانسنت 

خدا، نیت خالص، عدالت طلبی، رعایت حقوق و احرتام سایر 

انسان ها، صداقت، حق طلبی، مردم داری، وفاداری، امانت داری 

اخالق مداری، رشافت، کرامت و ... متجلی می گردد. غیرت دینی 

مجموعه ای از باورهای اصیل و خالص است که به صورت فطری 

و ذاتی در انسان ها وجود دارد و با خودسازی و خویشنت داری 

به شکوفایی و کامل می رسد. افرادی که از آن غافل باشند و در 

مسیر تعالی موارد ذکرشده مامرست انجام ندهند آرام آرام از 

اصالت خویش فاصله گرفته و غرق مادی گرایی خواهند شد. 

اصاًل دین آمده است برای به کامل رساندن مکارم اخالق. یعنی 

انسان فراتر از منافع مادی و »خور و خواب و خشم و شهوت« باید 

در مسیر مسایل روحی و معنوی نیز به تربیت خویش بپردازد تا 

بتواند در بزنگاه های زندگی تصمیامت انسانی و عاقالنه بگیرد. 

هم دل پاک و نیت خالص الزم است هم وفاداری عملی به مبانی 

اخالق. اگر این باور در انسان ایجاد شود و در هر امری خداوند 

را بر رفتار خود ناظر و شاهد بداند غیرت دینی حفظ می شود و 

مانع انحراف و بی تفاوتی می گردد. در عرص حارض با دجال های 

آخرالزمان حفظ مکارم اخالق و آموزه های دینی و رفتاری کار 

بسیار سختی است که نیاز به آگاهی، مترین و توجه دارد. نباید 

از خویشنت غافل شد، خود را رها کرد و گرفتار زرق وبرق های 

غیراخالقی گردید. نکته قابل توجه دیگر در این راستا مهم 

انگاشنت همه موارد ذکرشده است. برخی در ظاهر اهل مناز و 

مناسک دینی هستند ولی از هیچ ظلم و اجحافی در حق مردم 

هراس ندارند. و گروهی معتقدند که انسان باید دلش پاک 

باشد و پرداخنت به مناسک و ظواهر اهمیتی ندارد. که این هر 

دو مردود است. آدمی باید روح پاک و لوح سفید وجود خویش را 

حفظ مناید و بر سالمت آن تأکید داشته باشد. آدمی مکلف است 

در طول زندگی در هر امر فردی و اجتامعی خویش از غیرت دینی 

و اخالقی بهره مند بوده و هیچ گاه حق الله و حق الناس را تضییع 

ننامید. غیرت دینی به انسان حکم می مناید در برابر تخلفاتی 

که از مسیر حق، اخالق، حقیقت، عدالت و احکام الهى مشاهده 

می کند، خاموش و بی تفاوت نباشد بلکه هر چه انحراف شدیدتر 

جوش وخروش او نیز بیشرت گردد. کساىن که خونرسد و بی رمق 

از مقابل این مسایل عبور می کنند فاقد غیرت دینى هستند.

پرداخت یارانه نقدی برای همه است

دکرت محمد خوش چهره، استاد دانشگاه 

و مناینده اسبق مجلس شورای اسالمی 

در گفتگو با »جوان« در خصوص این طرح 

می گوید: »تصمیم اجرای طرح هایی مانند 

»بنزین برای همه« تصمیمی انفعالی 

است. در دولت احمدی نژاد، سال ۸۹ 

دولت می خواست به ۷۸ میلیون نفر 

یارانه نقدی بدهد و ارصار داشت یارانه 

بخش انرژی عادالنه توزیع منی شود 

درحالی که در هامن زمان این اقدام 

دولت دهم مصداق بی عدالتی بود و 

اکنون می بینیم که هامن یارانه نقدی 

ارزشش را ازدست داده و قیمت ها چندین 

برابر قیمت واقعی شان افزایش یافته و 

همچنان اقشار آسیب پذیر در مضیقه 

هستند. تصمیامت خام از آن سال تاکنون 

منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش مستمر 

ارزش پول ملی شده است، بنابراین 

هرتصمیم انفعالی ناقص و غیر جامع 

قدمی روبه جلو نیست. در آن زمان خزانه 

دولت پر بود، تصمیم گرفتند با افزایش 

قیمت انرژی برای همه افراد جامعه یارانه 

نقدی واریز کنند. اکنون دولت فعلی 

پولی در خزانه ندارد، می خواهد به جای 

پول مواد خام توزیع کند و به هر فرد ۱۵ 

لیرت بنزین بدهد. به عبارت دیگر با این 

شیوه حتی توزیع یارانه نقدی به قهقرا 

می رود؛ چراکه اگر دولت پول داشت 

قطعًا تجربه قبل دوباره تکرار می شد و 

دولت برای مردم پولش را واریز می کرد. 

به نظر می رسد اتخاذ این تصمیامت 

خام و انفعالی با انتظاری که مردم از 

دولت سیزدهم دارند و امیدهایی که 

برایشان ایجادشده اعم از پاک دستی 

و مردمی بودن دولت، منطقی نبوده و به 

مصلحت کشور نیست و قطعًا پافشاری 

دولت سیزدهم بر اجرای این طرح در 

و سیاست گذاری منره  تصمیم گیری 

خوبی عایدش نخواهد شد.«

نرسی قربان: کارت انرژی جایگزین 

این طرح شود

دکرت نرسی قربان، متخصص اقتصاد 

انرژی که در دو دهه گذشته در تیم های 

مطالعاتی برای واقعی کردن یارانه انرژی 

حضورداشته است، تخصیص یارانه انرژی 

را بهرتین روش می داند و می افزاید: »در 

دو دهه گذشته راه های بسیاری برای 

واقعی شدن قیمت انرژی و توزیع یارانه 

عادالنه مطرح شده است، اما دولت ها با 

توجه به مصلحت خودشان طرح ها را 

ناقص و نیمه کاره اجرا کرده اند. پیش 

از آغاز هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹، 

ما طرحی را پیشنهاد دادیم بانام »کارت 

انرژی« مردم با استفاده از این کارت 

می توانستند برای خودرویشان بنزین 

بزنند، پول قبوض برق، آب و گازشان 

را بپردازند. سال ها روی این طرح کار 

مطالعاتی انجام شد، اما بی نتیجه ماند. 

یک طرح نصف و نیمه ای ۱۱سال پیش 

اجرا شد و مدام تغییر کرد. حاال دولت 

سیزدهم بدون درس گرفنت از تجربه 

پرداخت یارانه نقدی برای همه می خواهد 

بنزین برای همه را اجرا کند که به نتایجش 

امید چندانی نیست.«

حق شناس:  دوسال دیگر دوباره طرح 

را تغییر می دهند!

و  دانشگاه  استاد  هادی حق شناس، 

اقتصاددان با تأکید بر آزمون وخطاهای 

دولت ها در دو دهه گذشته در موضوع 

بنزین نکات دیگری را مطرح می کند 

»علی الظاهر طرح »بنزین برای همه« 

طرح خوبی است. منابع عمومی متعلق 

به همه مردم است و همه ایرانیان باید از 

یارانه بنزین سهم بربند، اما نکات مهمی 

دارد که باید به آن توجه کرد. دلیل اجرای 

این طرح چیست؟ آقایان معتقدند قیمت 

بنزین در ایران ارزان تر از کشورهای منطقه 

است. هم قاچاق صورت می گیرد و هم 

اینکه اغنیا از فقرا بیشرت بهره مند می شوند، 

به دلیل وجود یارانه پنهان در بنزین باید 

یارانه اش عادالنه توزیع شود. حال سوال 

من این است، از سال ۸۹ تاکنون چند بار 

این طرح سوخت را تغییر دادید؟ آخرین 

بار دو سال قبل بود. حاال دوباره دارید 

تغییرش می دهید. دوباره چند سال دیگر 

یک طرح جدید ارایه می دهید و مانند یارانه 

نقدی که بعد از سه سال متوجه شدید 

دولت رضر کرده، یک عده را حذف کردید.

حاال بنزین برای همه اختصاص می دهید. 

دو سال دیگر متوجه می شوید که طرح 

اشتباه بوده، گیرندگان سوخت را باید 

غربال کنید. خالصه اینکه این چرخه 

به عبارت دیگر  دارد.  ادامه  همچنان 

طرح های غیر فنی را مدام اجرا و تغییر 

بگذرانند.  را  روزگارشان  تا  می دهند 

بحث من این است مگر راهکار بهرتی 

وجود ندارد؟

اقتصاد ایران از دو سال قبل تابه حال 

تورم های ۳۰ و ۴۰ درصدی را تجربه 

کرده است. اگر تورم زیر ۵ درصد بود، 

قطعًا رضورتی برای تغییر نرخ بنزین و 

جابه جایی اعداد نبود. حال سوال من 

این است سیاست های پولی کشور را چه 

کسی تعیین می کند؟ چرا منی توانند 

سیاستی اتخاذ کنند که تورم تک رقمی 

شود؟ اگر دولت ها بودجه ساالنه را درست 

تنظیم کنند، بانک ها انضباط پولی داشته 

باشند، دیگر نیازی برای تعیین نرخ ها 

نبود. همچنین اگر خودروهای ایرانی 

جایگزین داشتند و مرصف بنزینشان 

کمرت بود، متام تولید کشور در داخل 

مرصف منی شد و دولت با صادرات آن 

می توانست ارز وارد کشور کند، بنابراین 

اگر همه این اگرهایی که اشاره کردم 

محقق می شد، دیگر نیازی برای طرح های 

کوتاه مدت و مسکن نبود.

آقایان دولت ها مدام از ارزان بودن بنزین 

در ایران سخن می گویند و قیمت آن را 

با کشورهای همسایه مقایسه می کنند، 

اما درآمد ایرانیان را با کشورهای منطقه 

مقایسه منی کنند که اگر مقایسه می شد، 

نتیجه می گرفتند، با توجه به درآمد ماهانه 

ایرانیان قیمت بنزین نه تنها ارزان نیست 

بلکه باکیفیت خودروهای داخلی بسیار 

گران تر از منطقه است. تغییرات قیمت 

بنزین و تصمیامت حول وحوش آن آثار 

اجتامعی، اقتصادی و سیاسی دارد و 

سال هاست قیمت ارز و بنزین لنگر اقتصاد 

ایران شده است، ازاین رو هر اقدامی 

دغدغه جدیدی برای مردم به ویژه اقشار 

آسیب پذیر و کم درآمد ایجاد می کند.

سال ۸۹ که بنزین را گران کردند، قرار 

بود مابه التفاوت آن وارد چرخه حمل ونقل 

شود و زیرساخت های حمل ونقل عمومی 

بهبود یابد، اما این اتفاق نیفتاد و همه 

پول ها رصف باز توزیع یارانه شد و عماًل 

هیچ اتفاقی نیفتاد. اکنون اگر دولت 

بودجه داشت، می گفت پول ۱۵ لیرت 

بنزین را به حساب ایرانیان واریز می کنیم، 

اما چون پولی ندارد به مردم ماده خام 

می دهد تا دوباره دغدغه جدیدی برای 

مردم ایجاد شود و راهی برای سوداگری 

و دالل بازی بشود.«

110/1/5
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  مشاور

اعضای باند صیغه یابی که هزاران نفر 

را در کشور تلکه کرده بودند در مشهد 

شناسایی و دستگیر شدند.

از طریق کانال تلگرامی با زن جوان آشنا 

شده بود. چند روزی به صورت مجازی با 

او ارتباط داشت و قرار بود تا همدیگر را 

دریکی از بوستان های مشهد ببینند. 

در این مدت در واتس آپ برای هم پیام 

صوتی ارسال می کردند و مرد جوان یک 

دل نه صد دل عاشق زنی شده بود که 

تنها یک تصویر از او داشت.

زن گفته بود که برای از رس گرفنت این 

ارتباط باید هزینه گروه را بپردازد و مرد 

جوان که از عشق نادیده اش کور و کر شده 

بود، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان 

حق عضویت در گروه دوست یابی به 

یک شامره کارت واریز کرد.

واریز وجه نقد هامنا و از دسرتس خارج 

شدن همرس رویاهای مرد جوان هم 

هامن. چند روزی از او خربی نشد و مرد 

بخت برگشته اما مرصانه در جست وجوی 

همرس آینده اش بود. از هر طریق که 

به ذهنش می رسید، از متاس با شامره 

ناشناس گرفته تا ارسال پیام های مستمر 

به زن جوان، همه را امتحان کرده بود 

اما نه پاسخی دریافت کرد و نه توانست 

با او ارتباط برقرار کند.

کم کم برایش مسجل شد که این یک 

بازی بوده و او هم فریب خورده است. 

برای همین به پلیس فتای مرکز استان 

خراسان رضوی رفت و علیه زنی جوان که 

تنها یک تصویر از او دیده بود، شکایت 

کرد. اگرچه تحقیقات این پرونده آغاز 

شده بود اما مرد جوان مانده بود و 

عواطفی که از سوی زنی شیاد به بازی 

گرفته شده بود.

باند صیغه یابی در مشهد لو رفتند

از طریق یکی از دوستانش عضو کانال 

دوست یابی شده بود. مدیر کانال افرادی 

را معرفی می کرد که همگی برای ازدواج 

موقت اعالم آمادگی کرده بودند. مرد 

جوان با دیدن تصویر یکی از مخاطبان از 

طریق فضای مجازی با او ارتباط گرفت 

و بعد هم برای پرداخت حق عضویت 

یک میلیون تومان را به شامره کارتی 

که مدیر کانال برایش فرستاده بود 

واریز کرد.

چند روز از پرداخت هزینه یک میلیون 

تومانی گذشت اما خربی از سوژه موردنظر 

و متاسش با مرد جوان نشد. برای جویا 

شدن علت تأخیر در متاس فرد موردنظر 

به ادمین کانال دوست یابی پیام داد که 

متوجه شد او را از کانال حذف کرده اند.

اگرچه فهمیده بود که طعمه شیادی 

گروهی مجرم قرار گرفته است اما رویی 

نداشت تا نزد پلیس برود و دادخواهی 

کند. دلش را به دریا زد و برای پس گرفنت 

پولش به پلیس فتای مشهد رفت و علیه 

ادمین کانال موصوف به دوست یابی 

اعالم شکایت کرد.

رسقت تصاویر دخرتان جوان

اعالم چند فقره گزارش کالهربداری 

با ترفند صیغه و همرس یابی از چند 

شهروند مشهدی، پلیس فتای مرکز 

استان خراسان رضوی را بر آن داشت تا 

موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند. 

کانال موردنظر که دنبال کنندگان زیادی 

داشت موردبررسی های کارشناسان 

فضای مجازی پلیس قرار گرفت.

آنچه از فعالیت این کانال برداشت می شد 

بیانگر این حقیقت بود که هیچ کدام از 

تصاویر منترششده در این شبکه اجتامعی 

به عنوان سوژه ازدواج و صیغه ماهیت 

حقیقی ندارند و گردانندگان این کانال 

آن ها را از صفحات خصوصی صاحبان 

تصاویر، رسقت کرده اند. شواهد و ادله 

موجود نیز مهر تأییدی بر این فرضیه 

بود که گردانندگان این کانال تلگرامی 

با شگردی متقلبانه طعمه های خود را 

تلکه می کنند.

فعالیت شبکه ای کالهربداری در 

کشور

رصد ماموران پلیس رسانجام نتیجه 

داد و رد یکی از گردانندگان این کانال 

تلگرامی موصوف به دوست یابی در 

منطقه توس مشهد زده شد. مجریان 

قانون پس از هامهنگی قضایی وارد عمل 

شدند و این فرد را به همراه همدستش 

در یک خانه مسکونی دستگیر کردند.

دستگیری دو جوان کم سن و سال که 

اهل شهرستان تربت جام بودند، نشان 

از این حقیقت داشت که آن ها به صورت 

شبکه ای فعالیت دارند و نه تنها چند 

شهروند مشهدی که افراد بسیاری را 

در کشور تلکه کرده اند.

تحقیقات بعدی ضابطان قضایی در 

پلیس فتای مرکز استان خراسان رضوی، 

حقیقت دیگری از این پرونده را روشن 

کرد. رسنخی که نشان از این داشت نه 

جوان دیگر که از همشهریان دو متهم 

دستگیرشده هستند، در یک خانه تیمی 

فعالیت مجرمانه خود را طرح ریزی و 

اجرا می کنند.

تک پلیس به خانه تیمی شیادان 

رسیالی

روز گذشته رییس پلیس فتای استان 

خراسان رضوی در ترشیح دیگر ابعاد این 

پرونده گفت: ماموران ما به محض دریافت 

رسنخی از نه عضو این شبکه کالهربداری 

عملیات خود را با هامهنگی قضایی آغاز 

و این افراد را در بولوار شاهنامه شناسایی 

و دستگیر کردند. متهامن دستگیر 

شده از ۱۶ تا ۲۴ سال سن دارند که 

همگی بزه انتسابی خود را پذیرفته اند.

حوادث

آشناییباسازمانقضاوتیایران
شمآبادی-وکیلدادگستری

بر اساس اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اعامل قوه قضاییه 
به وسیله دادگاه های دادگسرتی است که باید طبق موازین اسالمی 
تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی گسرتش 
و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. قوه قضاییه براساس اصل 
۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتامعی و مسوول تحقق 
بخشیدن به عدالت است بنابراین دادگاه های دادگسرتی مهم ترین 
نقش را در تحقق عدالت در جامعه دارند. این وظیفه از طریق شبکه ای 
از دادگاه ها انجام می شود که در ادامه منایی کلی از آن ترسیم می گردد. 
البته غیر از دادگاه های دادگسرتی مراجع غیر قضایی زیر نظر دولت 
هم تشکیل شده است که به برخی اختالفات مثل اختالفات بیمه ای 
و مالیاتی رسیدگی می کند. اما شهروندان عمدتا برای حل و فصل 

اختالفات و دعاوی خود با دادگسرتی ها رس و کار دارند.
الف( مراجع عمومی دادگسرتی

۱.  دادگاه های عمومی بدوی.
۲.  دادگاه های تجدیدنظر.

• دادگاه های تجدیدنظر استان: این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل 
می شود و دارای یک رییس و دو عضو مستشار است. این دادگاه به 
آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه های عمومی مستقر در حوزه 

آن استان رسیدگی می کند.
•   دیوان عالی کشور: بخشی از وظایف دیوان عالی کشور مربوط به 
تجدیدنظرخواهی از برخی آرای کیفری است. این مرجع قضایی عالی 
همچنین در موارد قانونی به صدور وحدت رویه قضایی مبادرت می 
کند که این آراء در حکم قانون است و برای متامی مراجع قضایی الزم 
االجراست. البته دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی 

وظایف دیگری نیز دارد.
۳. شوراهای حل اختالف: شوراهای حل اختالف برای افزایش رسعت 
رسیدگی به پرونده ها به وجود آمده اند. در خصوص بسیاری از دعاوی 

کوچک حقوقی و مدنی صالحیت رسیدگی دارند. 
ب( مراجع اختصاصی دادگسرتی

عالوه بر دادگاه های عمومی که قاعدتا به همه جرایم رسیدگی می کنند 
گاهی به منظور اقامه یک دعوای خاص نیاز است به یک دادگاه خاص 
مراجعه شود. دادگاه های اختصاصی به دعاوی خاصی رسیدگی 
می کنند. به عبارت دیگر، عکس مراجع عمومی، مراجع اختصاصی 
مراجعی هستند که صالحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز 
آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به رصاحت در صالحیت این مراجع 

قرار داده است. این مراجع به رشح زیر هستند:
۱. دادگاه انقالب: دادگاه انقالب اسالمی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ 
باحکم امام خمینی )ره(تشکیل شد. سپس بعد از تصویب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از دادگاه های دادگسرتی جمهوری 
اسالمی درآمد. دادگاه انقالب در مراکز استان ها و مناطقی که رضورت 

تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، تشکیل می شود.
۲.  دادگاه نظامی: رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان نیازمند آن 
است که قضات این محاکم در این خصوص دارای اطالعات الزم باشند 
و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در 
حال حارض نیز دادگاه های نظامی در ایران، به دادگاه نظامی یک و 

دو تقسیم می شوند.
۳.  دادرسا و دادگاه انتظامی قضات: دادرسای انتظامی قضات 
در سال ۱۳۳۱ به موجب الیحه قانونی سازمان دادرسای انتظامی 
قضات تاسیس شد. دادستان انتظامی در راس دادرسای انتظامی 
قضات قرار دارد و این دادرسا به تعداد الزم معاون و دادیار و کارمند 

اداری خواهد داشت. 
۴.  دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور 
رسیدگی به شکایات و اعرتاضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا 
آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت 

اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شد. 

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

جوان ۳۵ ساله که عالوه بر رسقت دست به روابط نامرشوع با دخرتان می زد 

دستگیر شد.

جوان ۳۵ ساله ای که به اتهام رسقت خودرو با هوشیاری ماموران گشت کالنرتی 

میرزا کوچک خان مشهد دستگیرشده است، درباره رسگذشت خود به مشاور 

و مددکار اجتامعی کالنرتی گفت: فرزند پنجم از یک خانواده  نه نفره هستم، 

پدر پیرم که اکنون از کار افتاده شده است، راننده کامیون بود و شب ها و روزها 

را درجاده های بین شهری سپری می کرد.

ماجرای حمله دزد چاقوکش به ماموران

او برای تسکین دردهایش سال ها بود که مواد مخدر سنتی مرصف می کرد و 

بخش زیادی از درآمدش را برای تامین هزینه های اعتیادش می پرداخت به همین 

دلیل اوضاع مالی خوبی نداشتیم و من هم در مقطع راهنامیی مجبور به ترک 

تحصیل شدم تا کمک خرج خانواده ام باشم. از هامن زمان به شاگردی در یک 

تعمیرگاه صافکاری و نقاشی مشغول شدم و خیلی زود این حرفه را آموختم اما 

چند سال بعد وقتی به سن نوجوانی رسیدم همه درآمدم را خرج رفیق بازی هایم 

می کردم و بیشرت اوقات را با دوستان و همکاران بزرگ تر از خودم می گذراندم 

تا این که در همین دورهمی ها با تعارف و تشویق دوستانم به مرصف مواد مخدر 

سنتی رو آوردم و گاهی نیز پنهانی از شیره و تریاک پدرم استفاده می کردم.  

۱۷ساله بودم که به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم. از سوی دیگر چون رسمایه 

راه اندازی تعمیرگاه را نداشتم شغل صافکاری و نقاشی خود را در حالی رها کردم 

که به جرم خریدوفروش خودروهای رسقتی به مدت سه سال روانه زندان شدم 

چراکه منی توانستم مخارج اعتیادم را تامین کنم. بعدازآن به عنوان فروشنده در 

یک کافی شاپ مشغول کار شدم و طولی نکشید که این حرفه را نیز یاد گرفتم 

و به همراه یکی از دوستانم قهوه خانه ای در خیابان میثم راه اندازی کردم اما 

رفیق بازی و اعتیاد و همچنین مزاحمت برای دخرتان جوان رهایم منی کرد و 

این گونه خالفکاری ها جزیی از زندگی من شده بود تا جایی که یک بار به جرم 

رابطه نامرشوع دستگیر شدم و چهار ماه را پشت میله های زندان گذراندم. بعد 

از آزادی از زندان نیز دوباره به مرصف مواد مخدر رو آوردم. حاال دیگر نوع مواد 

مخدر برایم فرق نداشت و انواع و اقسام مواد مخدر صنعتی سنتی و تزریقی را 

تجربه می کردم. کارم به جایی رسید که پول هنگفتی را رصف تهیه مواد مخدر 

می کردم و ناچار بودم برای تامین هزینه های اعتیادم دست به رسقت بزنم اگرچه 

تصمیم گرفته بودم با ترک اعتیاد به زندگی آرام و بی دغدغه بازگردم اما بازهم 

ساعت ۶ صبح از خانه بیرون می زدم و بی هدف در کوچه های خلوت می گشتم 

که ناگهان درخیابان نبوت یک خودروی پراید مدل پایین نظرم را جلب کرد.

 دوباره وسوسه های شیطانی به رساغم آمد و تصمیم به رسقت گرفتم. چون درشغل 

صافکاری فن باز کردن قفل در خودروها را آموخته بودم، به راحتی و تنها با یک 

سیم مفتولی، در آن پراید را باز کردم اما دیدم قفل پدال دارد. به ناچار خودرو 

را روشن نکردم و در هامن حالت خاموش آن را هل دادم تا به جای امنی منتقل 

کنم و به قطعات و لوازم داخلی آن دستربد بزنم اما در همین حال ناگهان در 

میان بهت و ناباوری متوجه شدم که در محارصه ماموران گشت نامحسوس 

کالنرتی قرار گرفتم.  

از مصرف تفننی مواد مخدر تا دستگیری هنگام دزدی

1000 مرد هوسران در دام کالهبرداران صیغه ای
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سیدامینجوادی:

قدردانسپردهگذارانهستیم
تکتمصابریمقدمتهرانی

 جلسه تجزیه وتحلیل عملکرد مناطق و حوزه ها، بر اساس اهداف 

تعیین شده با حضور مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیات 

مدیره، معاونان و روسای ادارات، مناطق و حوزه های موسسه اعتباری 

ملل و با رعایت  شیوه نامه های بهداشتی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ 

در ساختامن مرکزی موسسه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حجت االسالم جوادی گفت:  گزارش های ارایه 

شده در این جلسه، نشانگر موفقیت های چشمگیر و اخبار امیدوارکننده 

است. پیشکسوتان با تکیه بر سخاوت، عزت نفس، معرفت، اخالص، 

ازخودگذشتگی و هدفمندی، این امکان را فراهم آورند تا نیروهای 

جوان با کسب آموزش های الزم به مراتب باالتر شغلی ارتقا یابند. 

جای امیدواری است؛ چراکه آموزش و نیز پرورش، می تواند زمینه ساز 

رشد و توسعه شود. به سهم خود به متام عزیزانی که با آموزش و تربیت 

نیروی انسانی، بسرتساز ارتقای نیروهای جوان شده اند، "آفرین" 

می گویم. در رشایط حارض، الزم است تا موضوع آموزش را در هر 

زمان و موقعیتی  همواره مدنظر داشته باشیم.  مدیرعامل موسسه، 

تقویت روح قدرشناسی و قدردانی را از رضوریات زندگی شخصی 

و شغلی دانست و گفت: در زنجیره شغلی ما، کسانی هستند که با 

سپرده گذاری نزد موسسه و دریافت تسهیالت و پرداخت به موقع 

آن، سفره نعمت را برای تک تک ما گسرتاندند. ما باید با احرتام، 

قدردان مشرتیان و سپرده گذاران باشیم.  و با خلوص نیت به آنان 

خدمت کنیم؛ چراکه اگر آنان در چرخه شغلی ما نباشند، درواقع ما 

هم نخواهیم بود.  همکاران، چشم، زبان و گوش ما هستند. در بحث 

عملکرد، هر نهال خدمتی که بکاریم،  خیروبرکت برداشت خواهیم 

کرد. همیشه کاشت دانه های خیر، با برداشت خیرات همراه خواهد 

بود.  وی با اشاره به رشد و تحول مثال زدنی در حوزه بانکداری گفت: 

این مهم از افتخارات موسسه اعتباری ملل است که ، در ۲۶ سال پیش 

زمانی که هنوز هیچ بانکی در ایران سیستم رایانه ای نداشت، موسسه 

اعتباری ملل جهت ارایه خدمات مطلوب به مشرتیان ، سیستم رایانه 

را وارد چرخه عملیات بانکی خود کرد. پیش بینی های کارشناسانه 

نشانگر این مهم است که در چند سال آتی، به سمتی پیش خواهیم 

رفت که بانکداری نوین به رسعت رشد خواهد کرد. لذا با اندیشه های 

درست، کوشش، تالش، جهاد و همت، در مسیری حرکت کنیم که 

ویرتین تالش ما موفقیت و پیروزی باشد. باید با جسارت و شهامت، 

در مسیر تحقق هدف همت کنیم؛ چراکه عدم دقت ما، زمینه ساز 

عقب ماندن در عرصه رقابت خواهد شد. مدیرعامل موسسه، کمک، 

حامیت و همراه شدن در مسیر برنامه های دولت را الزمه توسعه کشور 

دانست و گفت: ازآنجاکه موفقیت دولت، افتخار ما خواهد بود، لذا 

یکی از کارهای ارزشمندی که می توانیم در این مسیر انجام دهیم، 

مبارزه جدی با بحث پولشویی و جلوگیری از ورود افراد و پول های 

کثیف در نظام بانکی کشور است. باید پذیرا باشیم که خود مراقبتی 

و خود مواظبتی، بهرتین و رضوری ترین عملکرد است. موضوع مبارزه 

با پولشویی، از جمله مباحث آموزشی و تأکیدی است که باید مدام به 

همکاران جوان اعالم شود تا خدای ناکرده یک اتفاق کوچک، باعث 

حوادث غیرقابل جربان نشود. جوادی، با اشاره به اینکه "اگر بخواهیم، 

می توانیم" گفتند: در عرصه رقابت ایجادشده در سیستم بانکی، کسب 

سهم بازار و دستیابی  به منابع با توجه به تورم ، یکی از رسفصل های 

مهم است که به نظر می رسد با توجه به درایت و مدیریت تک تک 

همکاران، این هدف دست یافتنی است. با ارتباط، احرتام و خدمت 

به هموطنان به سمت هدف پیش برویم، بدون شک تحقق هدف، 

امکان پذیر خواهد شد ایشان در پایان اظهار داشتند: باید اهداف 

بلند مدت داشته باشیم و ارایه خدمات را تنها منوط به کشور ایران 

ندانیم بلکه باید بتوانیم با حضور در عرصه های بین املللی و جهانی، 

ارزش افزوده ای برای کشور عزیزمان ایران داشته باشیم چراکه از 

این طریق، حتی می توانیم با بانک های خارج از کشور رقابت کنیم.  

بیاییم با تکیه بر توان خود و نیز بهره گیری از دیدگاه های قابل دسرتسی 

مدیران ارشد و میانی، موجبات ارتقای موسسه را فراهم آوریم. بدون 

شک، با توکل به خداوند رحامن و تالش، همت ، تعصب، حمیت، نظم، 

انضباط، همیاری، همکاری و همراهی این مهم دست یافتنی خواهد 

بود.  در ادامه این جلسه، قائم مقام موسسه ملل، مروجی، عضو هیات 

مدیره ، حیدر زاده، مشاور مدیرعامل در حوزه حاکمیت رشکتی و سایر 

معاونین و مدیران ارشد بیاناتی ایراد کردند.

تصمیامتی که در الیحه بودجه سال آینده 

درمورد نرخ گاز گرفته شده بود، به تالطم های 

بازار رسمایه دامن میزد و بدتر از آن انواع و 

اقسام اخباری بود که طی هفته های قبل 

درمورد اصالح یا عدم اصالح تصمیم مذکور 

به گوش می رسید. با این حال به نظر می رسد 

ماجرا به نفع بورس متام و الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۱ درخصوص نحوه محاسبه 

نرخ گاز خوراک پرتوشیمی ها اصالح شد.

برخی بندهای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱  

از جمله نحوه محاسبه نرخ گاز پرتوشیمی 

ها باعث شد تابلوی معامالت بورس دوباره 

قرمز شود و از ان زمان تا کنون بازار رسمایه 

دوباره از تعادل خارج شده و در گیر و دار از 

دست دادن کانال یک میلیون و ۳۰۰هزار 

واحد است. البته هشت روز بعد از تقدیم 

الیحه بودجه، سیداحسان خاندوزی، وزیر 

امور اقتصاد و دارایی از تصویب ۱۰پیشنهاد 

بورسی در دولت خرب داد و گفت: براساس 

این پیشنهادها مالیات نقل و انتقال سهام 

به صندوق تثبیت برگردانده و ۳۰هزار 

میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد 

می شود. در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز 

خوراک پرتوشیمی ها معادل گاز صادراتی 

است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع 

عمده معادل ۴۰ درصد خوراک پرتوشیمی 

درنظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیامنی 

هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پرتوشیمی 

خواهد بود. مالیات تولیدی ها پنج درصد 

کم تر می شود و فرمول حقوق دولتی معادن 

تغییر منی کند. وی ادامه داد: ۱۰ درصد 

وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای 

بازارگردانی در نظر گرفته می شود. همچنین،  

رییس سازمان بورس برای جلسات ستاد 

اقتصادی و تصمیم گیری برای انتشار اوراق 

دعوت می شود.  هر چقدر جریان ورودی 

پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی 

هم کم تر می شود. نرخ تسعیر دارایی های 

ارزی بانک ها معادل ۹۰ درصد نرخ نیامیی 

اعالم می شود. بانک مرکزی موظف شده 

میانگین نرخ سوِد بازار بین  بانکی را در سقف 

۲۰ درصد مدیریت کند.  

 البته روی خوش اظهارات وزیر برای بازار 

عمر چندان طوالنی نداشت و شایعاتی 

که درمورد گنجانده نشدن ۱۰ پیشنهاد 

بورسی در الیحه به گوش میرسید دوباره 

وضعیت بورس را قرمز کرد. هرچند هفته 

قبل این شایعات تکذیب و وزیر اقتصاد 

دوباره اعالم کرد که ۱۰ محور در الیحه 

اعامل می شود اما باز هم در روزهای 

مخالفت  از  غیررسمی  اخبار  گذشته 

سازمان برنامه و بودجه با برخی موارد 

۱۰ محور حکایت داشت. موضوعی که 

منود آن در روند حرکت بازار به خوبی 

مشخص بود و سهام داران چند روزی 

است که معامالت  را با روزی پنج درصد 

منفی  به پایان میربند!

 اما به نظر می رسد هیات دولت به متام این 

شایعات پایان داد و در جلسه ای که شب 

گذشته برگزار شد، هیأت وزیران در راستای 

مصوبه ستاد هامهنگی اقتصادی دولت 

درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک 

پرتوشیمی ها، با اصالح الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص 

موافقت کرد. در جلسه یکشنبه هیات 

دولت مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز 

خوراک پرتوشیمی ها مانند سال ۱۴۰۰ 

محاسبه و اعامل شود.

همچنین نرخ گاز سوخت پرتوشیمی ها، 

دستی،  پایین  صنایع  و  پاالیشگاه ها 

مجتمع های احیای فوالد و مصارف مربوط 

به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و 

غیره آن ها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک 

گاز پرتوشیمی است و همچنین صنایع 

سیامن و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد 

نرخ خوراک پرتوشیمی ها تعیین می گردد.

هرچند بازار رسمایه نسبت به اخبار منفی 

دچار بیش واکنشی شده و در مقابل به 

اخبار مثبت واکنشی نشان منیدهد اما 

امید می رود این تصمیم هرچند که عمر 

آن کوتاه و یک ساله است کمی به متعادل 

شدن وضعیت بازار کمک کند.

پشت گرمی بورس به 10 بند حمایتی

رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت 

گوسفندی خاطرنشان کرد: با افزایش 

هزینه  ها و کاهش قدرت خرید، مرصف 

رسانه گوشت قرمز نسبت به سال های 

گذشته کاهش پیداکرده است اگر یک 

خانواده  در سال  گذشته ماهیانه دو 

کیلو گوشت مرصف می کرد خرید 

خود را کاهش داده به ماهی یک کیلو 

رسانده است.

رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت 

گوسفندی خاطرنشان کرد: با افزایش 

هزینه  ها و کاهش قدرت خرید، مرصف 

رسانه گوشت قرمز نسبت به سال های 

گذشته کاهش پیداکرده است اگر یک 

خانواده  در سال  گذشته ماهیانه دو 

کیلو گوشت مرصف می کرد خرید 

خود را کاهش داده به ماهی یک کیلو 

رسانده است.

علی اصغر ملکی با اشاره به کاهش 

قیمت گوشت گوسفندی، گفت: با توقف 

صادرات دام و همچنین عرضه گوشت 

تنظیم بازاری سازمان پشتیبانی امور 

دام، بازار گوشت قرمز آرام و تا حدودی 

قیمت ها کنرتل و روند افزایش قیمت  

متوقف شده است.

وی با اشاره به نرخ گوشت تنظیم بازار، 

گفت: گوشت گوسفندی کیلویی ۱۱۷ 

هزار تومان و مخلوط گوشت گوساله 

کیلویی ۱۳۵ هزار تومان بدون استخوان 

به مرصف کنندگان عرضه می شود. 

تنظیم   گوشت  می تواند  خریداران 

بازاری را در مغازه های منتخب که با 

برن مشخص شده اند خریداری کنند، 

همچنین گوشت تنظیم بازاری در میادین 

میوه و تره بار عرضه می شود.

رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت 

گوسفندی با اشاره به نرخ گوشت در بازار 

آزاد، گفت: نرخ گوشت در بازار آزاد 

نسبت به هفته گذشته کاهشی بود. 

گوشت شیشک از کیلویی ۱۲۸ تا 

۱۳۲ هزار تومان در میادین عرضه 

موجود است و مغازه دار با احتساب 

سود ۱۰ تا ۱۲ درصد آن را به مشرتیان 

عرضه می کنند. شاید مرصف کننده 

فرق چندانی بین گوشت ۱۲۸ هزار 

تومانی با ۱۳۲ هزارتومانی نبیند اما 

کیفیت آن ها متفاوت است و افرادی 

که در این صنف فعالیت می کنند 

به خوبی متوجه تفاوت آن ها می شوند.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت تجربه 

نشان داده است که مردم نیازهای سبد 

پروتئینی خود را در ابتدای ماه خریداری 

می کنند و هر چه به روزهای پایانی ماه 

نزدیک تر می شویم میزان خرید کاهش 

پیدا می کند و این احتامل وجود دارد 

که با آغاز ماه بهمن بازار مته لب تر شود 

و قیمت ها باال برود.

ملکی اینکه بارندگی در استان های 

غربی باعث تشکیل نشدن میادین دام 

شده است، گفت: اختالل در ترابری و 

حمل ونقل باعث افزایش قیمت ها خواهد 

شد اما هم اکنون بارندگی باعث نشده 

است که مشکلی برای تهیه گوشت 

داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ماه های 

پایانی سال شاهد افزایش نرخ گوشت 

خواهیم بود؟ گفت: تقاضا برای خرید 

گوشت قرمز در روزهای پایانی سال 

افزایش پیدا می کند ازاین رو همواره در 

این مقطع از سال قیمت ها چنددرصدی 

باالتر می روند. دولت برای تنظیم بازار 

شب عید عرضه هوشمند محصوالت را 

در دستور کار خود قرار داده است که 

اگر این برنامه درست دنبال شود شاید 

مردم بتوانند نیاز خود را با نرخ مناسب 

تهیه و تامین کنند.

این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش 

که آیا میزان مرصف گوشت گوسفندی 

در بین مردم کاهش پیدا کرده است، 

گفت: با افزایش هزینه  ها و کاهش قدرت 

خرید، مرصف رسانه گوشت قرمز نسبت 

به سال های گذشته کاهش پیدا کرده 

است اگر یک خانواده  در سال  گذشته 

ماهیانه دو کیلو گوشت مرصف می کرد 

خرید خود را کاهش داده به ماهی یک 

کیلو رسانده است.

مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده 

افزود: با توجه به پیگیری های مستمر 

برای ثبت سهام ابنیه در سازمان بورس 

و اوراق بهادار ، نیاز است همزمان فایل 

سهامداری ابنیه بر اساس استاندارهای 

بازار رسمایه بروز باشد .

حمید روح بخش با با تاکید به الزام سجامی 

بودن هر سهامدار برای تخصیص سهام 

به کد بورسی و انجام معامله در بورس 

وفرابورس، اظهار داشت: از سهامداران 

رشکت ابنیه درخواست می شود فرآیند 

سجامی شدن را انجام و فرآیند آن را که 

با احراز هویت حضوری یا غیر حضوری 

نهایی می شود پیگیری کنند .

به گفته مدیرعامل موسسه پشتیبانی 

سهام پدیده، تعداد سهامداران ابنیه 

در حدود ۱۲۰ هزار کد سهامداری می 

باشد که با توجه به برآورد اولیه بیش از 

۱۰ درصد سهامداران فعلی سجامی 

منی باشند یا فرآیند سجامی شدن را 

نهایی نکرده اند .  روح بخش افزود: لذا 

از سهامدارانی که در خصوص سجامی 

 sejam.ir شدن از طریق سایت اینرتنتی

اقدامی نکرده اند، درخواست می شود 

اقدام الزم بر اساس راهنامیی های موجود 

در سایت اینرتنتی رشکت سپرده گذاری 

مرکزی ایران را انجام دهند.

همچنین با توجه به حضور ۷۰۰ رسمایه 

گذار خارجی در ترکیب سهامداری رشکت 

ابنیه متذکر می شود، اتباع خارجی 

که دارای پاسپورت هستند، برای اخذ 

کد بورسی به منایندگی رشکت های 

کارگزاری بورس تهران در رسارس کشور 

مراجعه کنند.

اتحادیهگوشتگوسفندیازنصفشدنمصرفمردمخبرداد

سفره های بی گوشت!

مدیرعاملموسسهپشتیبانیسهامپدیده:

 سهامداران پدیده 
برای سجامی شدن اقدام کنند

  بانک




