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در حالی امروز دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه 

تصویب شد که مخالفان آن را رسپوشی برای بررسی 

نشدن طرح شفافیت آرا  دانسته و در مقابل موافقان از آن 

به عنوان گام تاریخی یاد می کنند.

شفافیت آرا
موضوع شفافیت آرای منایندگان به هامن ایام آغاز به کار 

مجلس یازدهم برمی گردد که به فاصله هفت روز از رشوع 

به کار مجلس، اعالم وصول و در قالب اصالح آیین نامه 

داخلی مجلس مطرح شد؛ طرحی که برای تصویب به 

دوسوم آرای منایندگان احتیاج نداشت اما نتوانست رای 

الزم را کسب کند و از دستور مجلس خارج شد.بعدازآن 

تالش هایی برای طرح مجدد موضوع و بازگرداندن آن به 

صحن صورت گرفت. درنهایت گزارش کمیسیون آیین نامه 

 داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای منایندگان 

در اجرای ماده )۱۳۰( آیین نامه داخلی مجلس در دستور 

هفتگی مجلس قرار گرفت منتها هنوز نوبت به رسیدگی 

آن نرسیده است.

شفافیت قوای سه گانه 
در رشایطی که در طول چندین هفته طرح شفافیت آرای 

منایندگان در دستورات هفتگی مجلس قرار می گیرد  

هفته گذشته طرحی با عنوان »شفافیت قوای سه گانه 

و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها« با قید دو فوریت 

تهیه شد، در دستور کار مجلس قرار گرفت و دو فوریت آن 

با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از 

مجموع ۲۶۲ رای ماخوذه به تصویب رسید.

احتامال کلیات این طرح در دستور سه شنبه هفته جاری 

پارملان قرار می گیرد تا در صورت تصویب، جزییات آن 

موردبررسی قرار گیرد. طرحی که با تصویب نهایی آن  قوای 

سه گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا  و اطالعات 

مربوط به حوزه فعالیت دستگاه های متبوع خود را به همراه 

مذاکرات و تصمیامت اتخاذشده را در اختیار عموم مردم 

قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطالعات 

و آراء فراهم شود.

فرار از مطالبه مردم 
اما این همه ماجرا نیست؛ روی دیگر سکه عده ای از منایندگان 

هستند که این طرح را به نوعی »فرار« از مطالبه به حق مردم 

برای شفافیت آرا  می دانند؛ دراین باره بیژن نوباوه مناینده 

تهران به ایسنا گفت: باید ابتدا طرح شفافیت آراء منایندگان 

تعیین تکلیف و در مجلس به رای گذاشته شود و سپس 

طرح جدیدی که تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه، 

نهادها و سازمان ها در جلسه بررسی می شد.

وی مجددا گفت که در ابتدا طرح اولیه یعنی طرح شفافیت 

آراء منایندگان باید تعیین تکلیف و در صحن مجلس درباره 

آن رای گیری کنند و درصورتی که رای نیاورد طرح بعدی 

مورد رسیدگی قرار گیرد؛ این تخلف است و هیات رییسه 

باید در این زمینه پاسخگو باشد.

محمود احمدی بیغش مناینده شازند نیز در زمان بررسی 

کلیات این طرح در مقام مخالف به نوعی با تکرار صحبت های 

نوباوه بیان کرد: ما یک طرح شفافیت دیگر داشتیم و حدود 

دو سال به مردم با آن طرح وعده شفافیت را دادیم. چرا 

یک باره آن طرح شفافیت آراء منایندگان کنار رفت و دو 

فوریت طرحی روی میز آمد؟ ما ۲۵ طرح دوفوریتی دیگر 

در نوبت داریم چه شد که به یک باره این طرح در دستور 

قرار گرفت. این طرح باید پخته تر شود اما سوال اصلی 

این است که طرح قبلی چه شد؟ باید با مردم صداقت 

داشته باشیم. ما دو سال به آن ها شعار شفافیت را دادیم. 

شفافیت فقط این نیست که مردم بدانند که مناینده به 

یک طرح چه رأیی داده است بلکه مردم باید در جریان 

مسایل پشت پرده قرار بگیرند.

در مقابل عبدالعلی رحیمی مظفری مناینده رسوستان 

در مقام موافقت با کلیات طرح بیان کرد: مجلس باید 

شفافیت افزایش یابد و هم این شفافیت باید در سایر 

ارگان ها و نهادها نیز دنبال شود. ما باید در جلسات 

ادارات و سازمان ها ببینیم چه اتفاقی می افتد که نتیجه 

مطلوبی به نفع مردم حاصل منی شود. این طرح نسبت 

به طرح قبلی کامل تر است و اگر مواردی در آنجا افتاده 

باشد می توان به آن اضافه کرد.

حال سوال این است که آیا مجلس شفافیت آرا  را به 

 شفافیت همه قوا گره زده و عمال طرح شفافیت آرا  از 

حیض انتفاع خارج می شود؟

وقتی طرح تغییر ماهیت می دهد

تراژدی  شفافیت؟!
اقتصاد دانش بنیان در منظومه فکری رهبری

 با توجه به اینکه در اقتصاد دانش   بنیان، تولید، توزیع و کاربرد 

 دانش، محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال 

در فعالیت   های اقتصادی است، فرآیندهای خلق دانش، ذخیره   سازی 

به اشرتاک گذاری و به   کارگیری آن باید به   دقت برنامه   ریزی شود تا 

پیرشفت اقتصاد دانش   بنیان را تضمین کند. همچنین، به   منظور 

دستیابی به اقتصاد دانش   بنیان، باید رشایط الزم برای ابداع 

و نو   آوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده   ها به محصوالت از 

طریق رسمایه گذاری، به تولید محصوالت جدید به وجود آید.

می شود  گفته  تولیدی  روش  به نوعی  دانش   بنیان،  اقتصاد 

که در آن، از دانش برای ایجاد و خلق ارزش   افزوده استفاده 

می شود. رسمایه      های اقتصادی کشورمان، تنها محدود به منابع 

زیرزمینی مانند نفت نیست، بلکه نیروی انسانی نیز از رسمایه   های 

اساسی و مهم در کشور به   حساب می   آید. از طرف دیگر، اصول 

و مبانی اصلی اقتصاد دانش   بنیان بر نیروی انسانی خالق و 

متخصص استوارشده است. بر این اساس، کشور ما با در اختیار 

داشنت جمعیت جوان و همچنین، پتانسیل    باال در زمینه   های 

 مرتبط با فناوری، چند سالی است که با هدایت رهرب معظم 

انقالب اسالمی، به   سوی پیاده سازی این مدل از اقتصاد رهنمون 

شده است. مانند تعریفی که بسیاری از اقتصاددانان از اقتصاد 

دانش   بنیان ارایه می کنند، در منظومه   فکری مقام معظم رهربی 

نیز اقتصاد دانش   بنیان، اقتصادی است که بر اساس تولید  

توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل   گرفته، رسمایه گذاری در 

دانش و صنایع دانش   پایه به وجود می آید و نقش علم و فناوری 

در آن بسیار زیاد است.

تامین امکانات الزم برای توسعه رشکت های دانش   بنیان، هدایت 

نیروی انسانی تحصیل کرده به سمت فعالیت   ها و مشاغل تخصصی  

حامیت از شکل   گیری فعالیت رشکت های دانش   بنیان به   صورت 

زنجیره   ای و خرید محصوالت دانش   بنیان از سوی دولت، از 

اقدامات ذیل راهربدهای اصلی تحقق شعار سال در بیانات 

مقام معظم رهربی هستند.

فناوری   های نوظهور در دنیا روند رو به رشدی دارند و استفاده از 

آن ها نیز در جامعه، جایگاه ویژه   ای پیداکرده است؛ فناوری   هایی که 

برای راحت   تر کردن زندگی و رسعت دادن به روند توسعه کشورها 

به میدان آمده   اند. بالک چین یکی از این فناوری   هاست که 

به   نوعی سیستم ثبت اطالعات و گزارش   ها محسوب می شود. این 

 نوع نگه   داری و حفظ اطالعات، مدلی از اشرتاک   گذاری داده   ها 

روی یک شبکه است که به واسطه آن، با استفاده از رمزنگاری و 

توزیع داده   ها، امکان هک، حذف و دستکاری اطالعات ثبت   شده  

تقریبا از بین می رود.   
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فاصله توسعه انرژی تجدیدپذیر  
از حرف تا عمل!

دکترهاشماورعی-استاددانشگاهصنعتیشریف

»انرژی« از آغاز انقالب صنعتی در اواسط قرن ۱۸ میالدی، 

نقش محوری در اقتصاد جهان داشته است. در فرآیند 

گذار انرژی که در حال حارض در جهان طی می شود 

انتقال از سوخت های فسیلی به انرژی تجدیدپذیر نقش 

کلیدی ایفا می کند. تحوالت اخیر درصحنه انرژی جهانی 

نیز بر اهمیت انرژی تجدیدپذیر افزوده است. در ایران با 

وجود دو دهه فعالیت در این بخش، متاسفانه سهم انرژی 

تجدیدپذیر از سبد انرژی الکرتیکی کشور ناچیز است. 

طبق اعالم وزارت نیرو قرار است طی چهار سال، ۱۰ هزار 

مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر اضافه شود. ساتبا 

نیز در این زمینه فراخوان داده  و طی آن با ۱۲ رشکت برای 

 ۲۹ هزار و ۸۰۰ مگاوات تفاهم نامه امضا کرده است. این 

در حالی است که اعالم اسامی این ۱۲ رشکت که گفته 

می شود خصوصی هستند، محرمانه مانده است. 

******

با توجه به ابهامات مطرح شده و نظرات برخی رسمایه گذاران 

بخش خصوصی مبنی بر غیرعملی بودن برنامه اعالم شده  

»جوان« بر آن شد تا در میزگردی با حضور دکرت هاشم 

اورعی، رییس انجمن علمی انرژی بادی ایران، حمیدرضا 

قندهاری مدیرعامل رشکت توربین بادی آبان، علیرضا 

 غفوری فرد، مدیرعامل رشکت توسعه انرژی رسآمد 

 بابک امیری، قائم مقام رشکت ایران تابلو و مسعود بیژنی 

موضوع را به بحث گذاشته تا ضمن رفع ابهامات مطرح شده 

فرصت ها و چالش ها در این مسیر مورد ارزیابی قرار دهد. 

*******

جوان: لطفا در ابتدا نظر خود را درباره برنامه اعالمی 

وزارت نیرو بگویید و پیشنهادات خود در راستای رسعت 

بخشیدن به توسعه انرژی تجدید پذیر در کشور را اعالم 

کنید.مهندس قندهاری: متاسفانه یکی از مشکالت نحوه 

برخورد ساتبا با رسمایه گذار بخش خصوصی است که 

به جای نقش حامیتی عماًل به مانعی اساسی تبدیل شده 

است. اما نکته اصلی این است که دستورالعمل ابالغ شده 

اوالً نامفهوم بوده و دارای ابهامات فراوانی است و ثانیا 

بر مبنای قانون دایمی نبوده و متکی به بودجه سال 

۱۴۰۰ است یعنی هیچ اطمینانی از اینکه در سال های 

بعد نیز در بودجه قرار داده شود وجود ندارد. نکته بسیار 

مهم دیگر آن است که با توجه به سقف تعیین شده به 

میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان  این بودجه رصفا کفاف 

پرداخت طرح های اجراشده فعلی را دارد و از هیچ گونه 

ظرفیت توسعه برخوردار نیست لذا مصوبه ابالغی به 

شکل فعلی به هیچ وجه کمکی به توسعه انرژی تجدید 

نپذیر نخواهد کرد.

شهردار مشهد گفت: فعالیت های عمرانی در شهر مشهد 

در قالب پروژه های متعدد آغاز شده بود که میانگین 

پیرشفت ریالی و پرداخت به پیامنکاران تناسب زیادی 

با پیرشفت فیزیکی نداشت که خوشبختانه امروز اکرث 

پروژه های عمرانی حایز اهمیت به بهره برداری رسید که 

در این راستا از متامی پیامنکاران تقدیر و تشکر می کنم.

"سید عبدالله ارجایی" در مراسم تقدیر از دست اندرکاران 

ستاد استقبال از بهار ۱۴۰۱ که با حضور استاندار 

خراسان رضوی، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر 

 مشهد و سایر مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: 

از همه همکارانی که زحمت کشیده اند و زبان از بیان 

آن قارص است، تقدیر و تشکر می کنم.

ارجائی ضمن اشاره به راه اندازی اولین ناوگان اتوبوسی 

واکسیناسیون کشور در مشهد و اختصاص متامی اماکن 

در اختیار شهرداری به موضوع واکسیناسیون  خاطرنشان 

کرد:  همچنین فعالیت های عمرانی در شهر مشهد در قالب 

پروژه های متعدد آغاز شده بود که میانگین پیرشفت ریالی 

و پرداخت به پیامنکاران تناسب زیادی با پیرشفت فیزیکی 

نداشت که خوشبختانه امروز اکرث پروژه های عمرانی حایز 

اهمیت به بهره برداری رسید . وی ادامه داد: همچنین ۸۳ 

دستگاه اتوبوس خریداری و ۲۷ دستگاه نیز بازسازی شد 

که در مجموع ۱۱۰ دستگاه به ناوگان اضافه شده است، 

در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری وضعیت پول نقد 

مساعد نبود اما با تالش بی وقفه همکاران در حوزه مالی 

به جز منطقه ثامن، متامی مناطق، ۱۰۰ درصد بودجه 

نقد خود را محقق کردند که به نوبه خود بی نظیر است.

ارجائی ضمن اشاره به اینکه مبنای ما افزایش ناوگان 

اتوبورسانی است، گفت: ۱۴۰ دستگاه اتوبوس خریداری 

خواهد شد که قرارداد آن منعقد شده و امیدواریم به 

 ۳۰۰ دستگاه برسانیم و در صورت همراهی دستگاه ها

این اتوبوس ها تا پایان سال به ناوگان اتوبورسانی مشهد 

اضافه خواهد شد تا تزریق جان تازه ای به اتوبورسانی باشد، 

در چهار سال گذشته ۱۸۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان 

اتوبورسانی اضافه شده و در کمرت از ۶ ماه ۸۰ دستگاه 

ناوگان اضافه کردیم.ارجائی بیان کرد: یک پارک شهری 

بزرگ و چند پارک محلی و منطقه ای تدارک دیده شده 

که توافق بسیار خوبی با بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 

امام )ره( انجام داده ایم و امیدواریم در چند ماه آینده این 

توافقنامه ردوبدل شود، همچنین در صورت توافق شورا، 

۳۰۰ میلیارد تومان درزمینه اشتغال زنان در حاشیه 

شهر هزینه خواهد شد تا بتوانیم از بخشی از زندگی 

آنان گره گشایی کنیم.

شهردار مشهد : 300 میلیارد تومان اعتباربرای اشتغال زنان حاشیه  نشین

  سرمقاله

  یادداشت

رسور ارجمند

رسدار فرهاد یعقوبی 
 مصیبت وارده را به شام 

 و خانواده محرتم تسلیت عرض می کنیم  
مارا در غم خویش رشیک بدانید.

مرتضی طالیی – رضا شیران خراسانی 
محمدتقی مهرورز – علی خرسوشاهی
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پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های 

پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام 

پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه 

خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 

معتقد است ۶۰ درصد از هزینه های 

سالمت در حال حارض از جیب مردم 

پرداخت می شود.

تعرفه های پزشکی همواره محل اختالف 

جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ طبق روال 

هرسال میزان افزایش تعرفه های پزشکی 

توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس 

 توسط هیات دولت تصویب می شود. 

تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ 

درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی 

در بخش خصوصی داشت که این میزان 

افزایش از طرف دولت تصویب و ابالغ شد.

در سال ۹۹ این تعرفه ها با ۱۵ درصد 

افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم به گفته 

محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان 

نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام 

پزشکی کشور برای افزایش تعرفه های 

بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵ 

درصد بود که این میزان افزایش بر اساس 

رشایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما 

شورای عالی بیمه سالمت ۲۸.۵ درصد 

افزایش تعرفه را اعالم و هیات وزیران هم 

این افزایش را تصویب کرد.

امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد 

افزایش تعرفه های پزشکی را داده است. 

پیشنهادی که بنا به گفته مسووالن این 

سازمان پس از بررسی های کارشناسی 

تهیه شده است و آنها معتقدند تعرفه 

خدمات درمانی باید واقعی شوند. چندی 

پیش نیز محمد رییس زاده، رییس کل 

سازمان نظام پزشکی کشور پیش از این 

در یک نشست خربی که در محل سازمان 

نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش 

تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی برای تعرفه های 

پزشکی را مطرح کرد و گفت: بر اساس 

کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد 

۶۰ درصدی افزایش تعرفه ها به صورت 

گلوبال مورد نظرمان بود.

وی تاکید کرد که در برخی حوزه های 

 پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین 

در حوزه هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی های 

پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش 

هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا 

۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مرصفی 

تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث 

نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در 

برخی مراکز تا ۵۷ درصد

رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ 

درصدی تعرفه ها صحبت می کنیم. این 

قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر 

در رشایط فعلی یک مطب بخواهد رسپا 

مباند، آن هم بدون سود، ویزیت باید 

عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان 

شود و کمرت از این اصال ارایه خدمات 

قابل انجام نیست.

پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های 

پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام 

پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه 

خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 

با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم 

 توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم 

در پرداخت هزینه های سالمت، در عین 

حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت  

این هزینه ها طی سال های اخیر ابراز 

متاسفانه  است  گفته  و  کرده  نگرانی 

متناسب با رشد تورم، بیمه ها و دولت 

سهم بیشرتی در حوزه سالمت نداشتند؛ 

بنابراین این مابه التفاوت از جیب مردم 

پرداخت شده است.

پرداخت 60درصد هزینه های سالمت 
از جیب مردم

 مهدی رضایی درباره سهم فعلی مردم 

در پرداخت هزینه های سالمت، گفته 

است: بر اساس استنادات قطعی و آخرین 

آماری که بر اساس حساب ملی سالمت در 

سال ۱۳۹۷ منترش شده است، پرداختی 

از جیب مردم در هزینه های سالمت حدود 

۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه ها و دولت 

هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و 

پس از آن آمار رسمی دیگری منترش نشده 

است. اما بر اساس اطالعات غیر رسمی 

وزارت بهداشت که ما هم با بررسی های 

 میدانی و بررسی آمارنامه های دارویی 

در سامانه های خود تا حد زیادی آن را قبول 

داریم، در حال حارض سهم پرداختی از 

جیب مردم در هزینه های سالمت حدود 

۶۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه این آمار نگران کننده 

است، معتقد است: با این حساب مجموع 

سهم دولت و بیمه ها در پرداخت این 

هزینه ها ۴۰ درصد است. این درحالی است 

که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور  

هدف گذاری شده بود تا در هزینه های 

سالمت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم 

دولت و بیمه ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما 

عکس این موضوع در حال حارض رخ 

داده است. در مورد آمار رسمی هم فکر 

می کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم 

در پرداختی ها با توجه به گذشت حدودا 

۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه 

متناسب با رشد تورم، بیمه ها و دولت 

سهم بیشرتی در حوزه سالمت نداشتند 

بنابراین این مابه التفاوت از جیب مردم 

پرداخت شده است.

رضایی درباره اینکه ساالنه چند درصد مردم 

به دلیل هزینه های باالی سالمت به زیرخط 

فقر می روند، بیان کرده است: این موارد 

باید بر اساس آمار رسمی استخراج شود 

که فعال آمار جدیدی در دسرتس نیست.

او راهکار برون رفت از این رشایط را این گونه 

رشح داده است: دو اتفاق باید رخ دهد  

اول اینکه سهم سالمت از درآمد ناخالص 

ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه 

سالمت کمرنگ نشود؛ این در حالی 

 است که به نظر می رسد طی حدودا 

۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته است. 

سهم سالمت از درآمد ناخالص ملی فراز 

و نشیب دارد، یک سال هایی افزایش و 

یک سال هایی کاهش پیدا می کند. نکته 

دوم این است که ما دچار یک ناکارایی 

در هزینه کرد حوزه سالمت هستیم. 

هامن مقدار منابعی که از دولت به حوزه 

سالمت اختصاص می یابد، به دلیل 

ناکارایی، متاسفانه منی تواند عاملی 

باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش 

نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای 

همسایه مقایسه کنیم، شبیه ترین کشور 

به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه 

سالمتشان از GDP کمرت از ما است اما 

علی رغم این موضوع پرداخت از جیب 

مردمشان هم کمرت از ما است؛ زیرا نظام 

سالمت کارایی دارند. ناکارایی نظام 

سالمت ما سبب می شود تا هزینه آن را 

مردم پرداخت کنند.

بیمه ها چقدراز بار افزایش تعرفه پزشکان را بر دوش می کشند؟

هزینه های درمان، درد تازه مردم

شِب قدر و تقدیری که باید رقم بخورد
غالمرضابنیاسدی

اولین شِب قدِر رمضاِن امسال را، قرآن به رس گرفته به صبح 

رساندیم. برای تجربه ای چنین گران قدر هنوز دو شب دیگر 

وقت داریم که بخواهیم از حرضت خداوند که در تحریر تقدیر  

بر آزادی ما از هرچه قیدوبند است، امضا بگذارد و ما را به 

بندگی خویش بار دهد و در حصِن حصین عبودیت بنشاند 

تا شیطان نتواند ما را به بردگی بگیرد. یک شب گذشته است 

که خدا کند دعا هامان مستجاب و خط زندگی مان شود و دو 

شب مانده است تا به تامل و تدبر و تفکر، به دعایی برخیزیم که 

چون ما را به زندگی در آن ساحت بنشانند در انسانیت فرسنگی 

جلوتر رفته باشیم. دو شب مانده است پس می توان به نکته ای 

ظریف پرداخت که شاید در نگاه برخی ها پیچیده به نظر برسد. 

یادم هست سال پیش کسی مساله ای را مطرح کرد که حِل آن 

انسان را در فهم قدر و زمان تقدیر کمک می کند. او می گفت: 

این که قرآن می گوید شب قدر بهرت از هزار ماه است و کتاب 

هاتان ُپر است از مضامینی ازاین دست که فالن زمان، فالن 

ارزش های مضاعف را دارد، یعنی چه؟ مگر لحظات زمان باهم 

فرق می کند؟ گفتم: ماجرای شکافت هسته اتم و تولید انرژی 

امتی را که شنیده ای؟ گفت: بله. گفتم وقتی یک ذره ازآنچه 

در عامل هست، به نام اتم با شکافت هسته خود- که ۱۰ هزارتا 

۱۰۰ هزار برابر کوچک تر از خود اتم است، می تواند چنین انرژی 

گسرتده ای را تولید کند، چرا "لحظه" نتواند پس از "غنی سازی" 

به کارکردی چنان و عظمتی چنین برسد؟ لحظات شب قدر 

را باید در اندازه "اتم" دید هرچند این قیاس هم کوچک کردن 

اندازه لحظات شب قدر است، اما در فهم ظرفیت های زمانی 

به ما کمک می کند. زمین را که قدرتی چنین باشد، زمان را هم 

خواهد بود. پس قدر بدانیم لحظات شب های قدر را و از خدا 

بخواهیم ما را به خیر کثیر برساند تا خود نیز منشع خیر برای 

جامعه باشیم. بدانیم که حکایت شب های قدر فقط همین 

مناسک محرتم نیست بلکه راز خوانی و رسیدن به شان محرم 

شدن هم هست. محرم خدا که شویم مظهرشان ستاریت او نیز 

خواهیم شد تا نسبت به مردم رازدار باشیم. این و هزار راز دیگر 

در شب قدر است. گشایش راز را بیاموزیم تا صبحی روشن 

تقدیر هرروزمان شود.

جلیل فخرایی 
شاعر و روزنامه نگار مشهدی درگذشت

جلیل فخرایی شاعر و روزنامه نگار مشهدی شب گذشته در پی سکته 

قلبی درگذشت.رسپرست معاونت فرهنگی و رسانه ای اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: بر اساس پیگیری 

انجام شده قرار است پیکر این مرحوم روز چهارشنبه ساعت ۱۱ 

صبح در حرم رضوی طواف داده شود و سپس در قطعه هرنمندان 

بهشت رضا )ع( به خاک سپرده شود.جلیل رسوری روز سه شنبه 

افزود: هم اکنون پیگیری های الزم برای ترخیص پیکر آن مرحوم از 

بیامرستان و سپری شدن مراحل تغسیل و تدفین در حال انجام است.

همچنین این مقام مسوول با صدور پیامی ضمن اعالم تسلیت به 

جامعه هرنی استان خراسان رضوی نوشت: خرب تلخ درگذشت مرحوم 

جلیل فخرایی، هرنمند فعال حوزه شعر و ادب و خربنگار پرتالش 

خراسان رضوی موجب دریغ و افسوس شد. سالها حضور پررنگ 

آن مرحوم در حوزه ادب و رسانه استان با توفیقات فراوانی همراه بود 

که سطور باقی مانده از روزنامه های شهرآرا و قدس، گواه آن است.

وی ادامه داد: اینجانب درگذشت این شاعر نام آشنا که آثار ارزشمندش 

همواره به یادماندنی خواهد بود را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگی 

و رسانه استان و کشور تسلیت گفته و برای آن عزیز ازدست رفته 

آرزوی مغفرت و علو درجات و برای خانواده محرتم ایشان صرب و 

شکیبایی مسالت دارم.

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد از نبود نظارت در 

اکرث موارد بر مطب ها و کلینیک های 

دندانپزشکی خربداد.

نارص رسگلزایی گفت: بزرگرتین مشکل 

حوزه دندانپزشکی بحث مواد و تجهیزات 

است، قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی 

طی یک سال گذشته افزایش ناگهانی 

پیدا کرده است، به عنوان مثال بهرتین 

ایمپلنت موجود با حدود ۵۰۰ هزار تومان 

خریداری می شد، اما در حال حارض 

قیمت آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

شده است.

وی افزود: به دلیل وارداتی بودن اکرث 

مواد و تجهیزات دندانپزشکی، قیمت 

این اقالم متناسب با دالر افزایش پیدا 

می کند، فشار مالیات و عوارض شهرداری 

بر مطب های دندانپزشکی نیز از دیگر 

مشکالت این حوزه است.

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: از دیگر 

مسایل این حوزه موضوع نظارت است  

اکرثا نظارتی بر مطب ها و کلینیک های 

دندانپزشکی وجود ندارد، چراکه برای 

نظارت بر حدود ۲۰۰۰ دندانپزشک، کمرت 

 از انگشتان یک دست ناظر وجود دارد

 به عنوان مثال بیامری به من مراجعه کرد 

و گفت دکرتی برای کاشت یک ایمپلنت 

۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دستمزد 

می گیرد در حالی که در مطبی دیگر 

برای هامن کار ۲میلیون تومان دستمزد 

گرفته می شود، اگر نظارت وجود داشته 

باشد این مشکالت و اختالف قیمت ها 

 ایجاد منی شود.رسگلزایی ادامه داد: 

در دانشکده دندانپزشکی مشهد در 

شیفت صبح حدود ۳۰۰ یونیت به صورت 

آموزشی درمانی و در شیفت بعد از ظهر 

کلینیک ویژه به صورت درمانی فعال است.

وی گفت: باید در کنار درآمدزایی قسمتی 

از فعالیت ها نیز به مردم اختصاص یابد، 

از حدود ۱۰۰ عضو هیأت علمی سه یا 

چهار نفر در این کلینیک فعالیت می کنند  

اعضاء هیأت علمی و رزیدنت ها متایل 

کمی برای کار کردن در کلینیک ویژه 

دندانپزشکی دارند.

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد بیان کرد: باهدف 

ترغیب اعضا هیات علمی برای فعالیت 

اصالحاتی  ویژه  کلینیک  در   بیشرت 

در تعرفه  آن انجام دادیم، تعرفه خدمات 

دولتی   صبح  شیفت  در   دانشکده 

و در شیفت بعدازظهر غیردولتی است، 

در حال حارض هزینه ها در کلینیک و 

مطب ها رسسام آور است.

رییس دانشکده دندانپزشکی مشهد:

دندان نظارت را کشیده اند! 

یادداشت

خبر
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وحید شقاقی معتقد است که اقتصاد 

ایران حداقل با پنج ابر چالش در دهه 

پیش رو مواجه است که یکی از آن ها 

بحث شکاف طبقاتی و توزیع نامتوازن 

ثروت است که منجر به فقر بیشرت 

می شود.

پس از ابالغ سیاست های کلی تامین 

اجتامعی توسط رهرب معظم انقالب 

مباحث اقتصادی و اجتامعی حول این 

ابالغیه و بندهای آن داغ شده است. 

یکی از مواردی که در این رابطه بیش از 

سایر مفاد جلب توجه کرده است، بحثی 

است که با سطوح دیگر اقتصاد کشور 

ارتباط تنگاتنگی دارد و آن هم بند ششم 

ابالغیه )تاکید بر هدفمندسازی یارانه ها 

با تاکید بر کاهش شکاف طبقاتی و 

تحقق عدالت اجتامعی( است. 

وحید شقاقی )کارشناس اقتصادی و 

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران( 

در این رابطه ضمن انتقاد از شیوه توزیع 

یارانه ها در سال های اخیر اظهار کرد: 

اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش 

در دهه پیش رو مواجه است که یکی 

از آن ها بحث شکاف طبقاتی و توزیع 

نامتوازن ثروت است که منجر به فقر 

بیشرت می شود. مطالعات ما ثابت 

کرده است که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ 

رضیب جینی )به عنوان شاخص اصلی 

سنجش شکاف طبقاتی در کشورها( 

حدود ۰/۳۶بوده و در پایان این دهه 

یعنی در ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش 

از ۰/۴۱بوده که اگر این رقم از مرز 

۰/۴۵ عبور کند، کارشناسان آن را یک 

مرز هشدار در همه جای دنیا ارزیابی 

می کنند که در آن صورت ممکن است 

رویدادهای ناگواری رخ دهد. یکی از 

اصلی ترین مسایلی که در ایران پیرامون 

علل افزایش این شکاف های طبقاتی 

مطرح است، بحث توزیع ناموزون و 

نامتناسب یارانه ها در کشور است. 

وی بابیان اینکه »در ابتدای دهه ۹۰ 

جمعیت زیرخط فقر مطلق کشور ۱۱درصد 

بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ 

این رقم به باالی ۲۵درصد رسیده است و 

از هر ۴ ایرانی یک نفر زیرخط فقر مطلق 

است« افزود: ما بی ثباتی زیادی در نظام 

یارانه ای کشور داریم که به تشدید فقر و 

شکاف طبقاتی می انجامد. ما ماهیانه 

بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان یارانه 

در حوزه های مختلف می پردازیم که 

بیش از ۷۰درصد این یارانه پنهان به 

دو دهک باالی ثرومتند جامعه می رسد 

که اقلیتی محض هستند. در حقیقت 

ما چیزی به  نام نظام یارانه ای حامی 

فرودستان و متوسط ها نداریم. این 

در حالی است که در همه جای دنیا 

یارانه برای اقشار فرودست است اما 

شکل توزیع یارانه در کشور ما حامی 

ثرومتندان است. 

شقاقی با تاکید بر اینکه »تجربه ارایه 

یارانه پنهان در بحث ارز باعث شد که 

در فقدان نظارت دولت برخی ارز دولتی 

را به قیمت آزاد در داخل بفروشند و 

سود آن را از کشور خارج کنند« گفت: 

 شکل توزیع یارانه توسط دولت ها 

در ایران معموال باعث شکاف طبقاتی 

و تضییع عدالت اجتامعی شده و نظام 

توزیعی آن بیشرت هم تراژدی است و هم 

کمدی! به  این معنا که ما به بسیاری از 

بنگاه های اقتصادی آب و برق و سوخت 

و زمین رایگان و کارگر ارزان می دهیم 

تا ارز حاصل از صادرات تولیدات آن ها 

را وارد صندوق ارز نیامیی کنند ولی 

بازهم دور از چشم دولت ارز را وارد بازار 

آزاد می کردند. این در حالی است که 

ما می توانستیم به شیوه های دیگری 

یارانه بدهیم تا دقیقا به فرودست ترین 

الیه های جامعه اصابت کرده و حتی 

بتواند مولد تولید با بهره وری باشد.

مریضی که درگیر فشارخون و قند 

باالست را قبل از بهبود رشایط جراحی 

منی کنند! 

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس 

با اشاره به اینکه »ما در این حوزه به 

اصالح ساختاری و جراحی بزرگ نیاز 

داریم« اضافه کرد: اکنون اما وقت 

این جراحی بزرگ یارانه ای نیست. 

زیرا مریضی که درگیر فشارخون و 

بیامری قند از نوع حاد است ابتدا 

باید به یک رشایط متعادل و باثبات 

برسد و سپس برای هرگونه جراحی 

آماده شود. وضعیت اقتصادی ما نیز در 

چنین رشایطی است و به نظر می رسد 

قبل از احیای برجام و آزادسازی منابع 

ارزی ایران و همچنین قبل از مهار تورم 

لجام گسیخته موجود، هر اقدامی در 

جهت جراحی نظام یارانه ای موجود 

)که رضوری هم هست( آسیب های 

به شدت ویران کننده ای دارد. 

 وی بابیان این نکته که در سال های

 ۸۷ و ۸۶ نیز اقداماتی در جهت 

جراحی  و  یارانه ها  هدفمندسازی 

صورت گرفت، ترصیح کرد: در آن سال 

تحلیل این بود که ما بجای دادن یارانه 

به تولیدکننده و یا ارایه سوبسید روی 

مرصف کاالها، این یارانه را مستقیم 

به کل جامعه به صورت کامال برابر بدهیم. 

این طرح البته بعدا تبدیل به قانون شد 

و قرار این بود که سود حاصل از اجرای 

این طرح برای ارتقای فناوری و توسعه 

بنگاه ها اختصاص یابد که اساسا این 

اهداف محقق نشد. بحث یارانه نقدی 

نیز قرار بود متناسب با درآمد خانواده ها 

توزیع شود ولی دولت احمدی نژاد آن 

را به کلیه افراد جامعه اختصاص داد 

و بخش غیر نقدی یارانه ها که بحث 

کاالبرگ بود را نیز عمال از این برنامه 

حذف کرد. این طرح اساسا به یک 

مبلغ ۴۲هزار میلیارد تومانی ثابت را 

ایجاد کرد که در هامن زمان نیز تاثیر 

شگرفی بر جای منی گذاشت. ضمن 

اینکه بانک اطالعاتی الزم برای اجرای 

این طرح نیز تا آخر فراهم نشد. 

شقاقی با تاکید بر اینکه »حتی عدد 

 پرداخت یارانه نقدی نیز بنا بر قانون 

در سال های اخیر تغییر نکرد« ادامه 

یارانه ای نیز مانند  داد: این اقدام 

بسیاری از اقدامات اقتصادی دیگر 

در میانه کار خود رها شد و به اهداف 

خود نرسید. اکنون نیز وقت اصالح نظام 

یارانه ها نیست. این امر یک رضورت 

است که در ابالغیه نیز برحسب همین 

رضورت مطرح شده، اما مادام که رشایط 

 الزم تورمی و بودجه ای وجود دارد

اجرای این طرح اصال به صالح نیست  

زیرا در رشایط بی ثبات و ملتهب اساسا 

نباید چنین اقدامی کرد. 

خسته شدیم از اخبار سیما!
محمدباقرعطاریانی

 امان از دست خربهای صداوسیامی خودمان و البته صحبت های 

بسیاری از وزرا و مسووالن که به جز خالی بندی هیچ مفهومی ندارد.

در خربهای صداوسیام از قیمت برنج و صحبت وزیر مربوطه خرب 

داده شد و اینکه نرخ این کاال از نوع درجه یک آن باید ۶۵ تومان باشد.

علت گرانی را هم به گردن احتکار کنندگان و دالالن 

انداخت و هیچ نفهمیدیم که باالخره رسنوشت قیمت 

برنج چی خواهد شد!

در خرب بعدی صحبت  از وجود کد رهگیری بر روی دو کاالی باتری و 

کمک فرن خودروها شد و اینکه اصال چنین اقدامی انجام نشده و بازار 

کار خود را می کند.با مغازه دار و اتحادیه و کارخانه ها هم صحبت شد 

اما هیچ کس آخراالمر نفهمید که رسنوشت کد رهگیری چی شد!

در خرب بعدی توزیع شکر به میان آمد و نرخ تعزیراتی آن هم اعالم شد 

اما هیچ کس نفهمید که این نرخ تعزیراتی چگونه تعیین شده است؟!

آز این دست خربها زیاد است و گویی مخاطب را می خواهند 

رسکار بگذارند اما باید اذعان کرد این بزرگواران باشعور مخاطب 

بازی می کنند.

باور کنید مردم از خیلی مسایل آگاه هستند و در عرص ارتباطات و 

فضای مجازی منی توان موضوعی را پنهان کرد.

آقایان مسوول، وزرا، منایندگان مجلس و... لطفا صادقانه به مردم 

خرب دهید و صداوسیامی عزیز لطفا شجاعانه به خربها و تحلیل  و 

تفسیر آن ها بپردازید.

این نوع مصاحبه های مدیران و اطالع رسانی سیامی ما باعث شده 

اغلب به خربهای فضای مجازی و شبکه های ماهواره روی آورند.

اگر شفافیت، صداقت، شجاعت، پاکی، واقعیت و درستی در خربها 

و اطالع رسانی وجود داشته باشد هیچ کس به سمت اخبار منحرف 

شبکه های معاند نخواهد رفت.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی:

بازنشستگان بنیاد سفیران فعالیت های فرهنگی می باشند
رسپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی بازنشستگان 

بنیاد را به عنوان سفیران فعالیت های فرهنگی در جامعه خواند 

و گفت: ۶۳۰ نفر از این نهاد در استان بازنشسته شده اند که 

اعالم آمادگی کردند، می توانند در امور فرهنگی و برگزاری 

مناسبت های ملی و مذهبی فعالیت داوطلبانه داشته باشند.

بازنشستگان بنیاد سفیران فعالیت های فرهنگی۶۳۰ نفر 

بازنشسته بنیاد استان هستند.

به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، صدیقه خدیوی در جلسه 

با رییس و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهید 

و امور ایثارگران خراسان رضوی، ضمن ادای احرتام به مقام 

شهدا گفت: وقتی سابقه کار کردن کارکنان بنیاد شهید و بنیاد 

جانبازان و پس از ادغام این دو نهاد را بررسی می کنیم، متوجه 

می شویم  بیشرت از ساعت کاری فعالیت می کردند، گویی اصال 

زمان، برای این عزیزان معنا نداشته است.

وی افزود: در دهه ۶۰ و ۷۰ حجم مشکالت خانواده شهدا و 

ایثارگران قابل مقایسه با امروز نبوده است، کشوری که تازه 

به استقالل رسیده دچار جنگ تحمیلی شده و از سویی 

فرزندان شهدا بسیار کوچک بوده اند، هر قسمت از زوایای 

خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان مشکالت عظیمی وجود 

را  فعالیتی  این چنین  تجربه  نیز  بنیاد  کارکنان  و   داشته 

نداشته اند. 

خدیوی بابیان اینکه در حال حارض ۶۳۰ نفر بازنشسته بنیاد 

شهید و امور ایثارگران شهرستان های خراسان رضوی هستند، 

افزود: خوشبختانه این نهاد مقدس بااینکه تجربه و الگویی 

نداشت توانست، ارایه خدمات به جامعه ایثارگری را در سطح 

مطلوب انجام دهد.

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره 49 به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 15اردیبهشت 1401  

به شامره زیر ارسال منایند   

09033831861 
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 

پاسخ جد   ول  شامره 48

ابالغ سیاست های کلی تامین اجتماعی 

  ساعت 25 وقت جراحی یارانه ای نیست!
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  دیدگاه

گزارش

نظام آموزشی در پساکرونا
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

نزدیک سه سال است جامعه برشی درگیر همه گیری جهانی 

ویروس منحوس کرونا است. دردی که سالمتی انسان را به 

مخاطره انداخت، داغ های سنگینی بر دل مردم رسارس جهان 

گذاشت  هزینه های بسیار سنگینی در کشورهای مختلف ایجاد 

کرد و بسیاری از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتامعی و سبک 

زندگی برش را نیز تغییر داد. کشور ما نیز از این بحران جدی 

آسیب های فراوانی دید، هم وطنان بسیاری را از دست دادیم و 

پیامدهای سنگینی که کامکان نیز ما را درگیر خودساخته است 

و رها منی کند. یکی از عرصه های مهم و اثرگذار کرونا مقوله ی 

آموزش بود. از آموزش های عمومی و سازمانی گرفته تا آموزش های 

تخصصی و خصوصاً مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی 

خصوصی و دولتی به خاطر کرونا با مخاطرات و محدودیت های 

فراوانی مواجه شدند و ازنظر کمی و کیفی دستخوش تغییرات 

گسرتده ای گردیدند. اما اکنون که واکسیناسیون تقریباً فراگیر 

شده و با ابتالی گسرتده ای که در جامعه رخ داده است تا حدی 

ایمنی عمومی ایجاد گردیده آرام آرام برش زندگی مساملت آمیز با 

این ویروس را یاد گرفته است و به سمت طبیعی شدن زندگی پیش 

می رود. در همین راستا از ابتدای سال جاری ستاد ملی مقابله 

با کرونا تصمیم به حضوری شدن کالس ها گرفته است. هرچند 

برای این مهم زیرساخت های اساسی از حیث سالمت و ایمنی 

فراگیران، دانش آموزان و دانشجویان موردنیاز است که بخش 

قابل توجهی از آن کامکان فراهم نیست اما شاید اگر بخواهیم 

کمی هم به آموزش حق بدهیم باید از جایی ریسک رشوع حضوری 

شدن کالس ها را پذیرفته و نسبت به آن اقدام کنیم. نکته قابل توجه 

در این مساله تجربه ارزشمندی است که اجبار مجازی شدن 

فرایندهای آموزشی برای ما به همراه داشته است. اجباری که در 

طی نزدیک به سه سال در کشور برای غیرحضوری شدن کالس ها 

ایجاد کرد سبب گردید در حوزه آموزش های مجازی و الکرتونیکی 

زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری توسعه چشمگیری یابد 

و فراگیران و آحاد جامعه نیز بتوانند با آموزش های مجازی ارتباط 

برقرار منایند. هرچند در بدو شکل گیری این چالش مردم مشکالت 

فراوانی را تحمل کردند و کامکان نیز با آن مواجه هستند ولی 

اتفاقی که افتاد سبب شد دیگر مفهوم آموزش مجازی بیگانه 

نبوده و تحقق آن یک امر غیرممکن نباشد. حاال دیگر می توان از 

آموزش های مجازی به عنوان یک فرصت برای توسعه آموزش های 

عمومی در کشور استفاده کرد. مجموعه ای از آگاهی بخشی های 

عمومی که در دسرتس همگان است، عدالت محور و کم هزینه 

می باشد و به کمک فناوری قابلیت های فراوانی نیز دارد. حتی 

در آینده نزدیک و بعد از گذر از همه گیری کرونا این اتفاق تجربه 

ارزشمندی برای ماست که بتوانیم با دستاوردهای حاصل از آن 

آموزش های مجازی را به خدمت بگیریم تا بتوانیم در کنار آموزش های 

حضوری زمینه توسعه آگاهی های عمومی تو پیرشفت کشور را 

فراهم سازیم. خصوصاً با توجه به عنوان سال جاری که مزین به 

واژه »دانش بنیان« است باید با استفاده از مجموعه های خالق و 

دانش بنیان راهکارهای جدیدی برای بهره مندی حداکرثی از 

پیوند آموزش های مجازی و حضوری را فراهم و فناوری های روز را 

برای توسعه کشور به استخدام آموزش در متامی عرصه ها درآورد.

مطابق رسم هرساله، امسال هم زایران 

امام مهربانی ها مهامن ضیافت افطاری 

ساده در جوار بارگاه مطهر رضوی شدند.

رضوی)ع(  مطهر  بارگاه  به  پا  وقتی 

می گذاریم  حال و هوایی عجیب انسان 

را فرامی گیرد، این هامن حس و حالی 

است که همه مشتاقانی که این روزها 

مهامن حرضت)ع( هستند از آن سخن 

می گویند.

افطار، اطعام و اکرام سنتی نیکو بوده 

که از دیرباز در فرهنگ مسلامنان وجود 

داشته است، در صحن های حرم مطهر 

تعدادی از خادمان آقا پذیرایی شایسته ای 

از میهامنان امام رضا)ع( دارند.

در ورودی های بست باب الهادی و 

باب الکاظم حرم مطهر امام رضا )ع(  

سفره های نورانی حرضت پهن شده و 

در این سفره ها که انتهای آن به سختی 

قابل رویت است، وعده افطاری در حال 

چیده شدن بوده و اینجا حال و هوای 

دیگری دارد، هرکس رسگرم انجام وظیفه 

محوله خود است، یکی سفره ها را پهن 

می کند، دیگری بطری های آب معدنی 

را به فاصله مناسب روی آن قرار می دهد 

و در بخشی از این مجموعه نیز ده ها نفر 

در حال مهیاکردن بساط چای هستند.

در حال جوشیدن  بزرگ  دیگ های 

 است و صد ها کرتی آماده شده در حال 

پر شدن است، عده ای فالکس های چای 

را به سفره ها انتقال می دهند و برخی 

دیگر هم در حال پر کردن کاسه های 

مخصوص سوپ و گذاشنت آن ها روی 

سفره ها هستند.

در این فضای وسیع کبوتران آقا نیز به 

زمین آمده اند تا از این فضای معنوی 

بهره ای برند، گویا آسامنیان هم از این 

سفره به وجد آمده اند، در اینجا حال و 

هوای خاصی حاکم است و در قسمت 

ویژه بانوان نیز رشایط مشابهی دیده 

می شود، و خدام خواهر در حال خدمت 

هستند.

زایران  خدمات  معاون  بهنام    امین 

حرم مطهر رضوی دراین ارتباط اظهار 

داشت: از ابتدای ماه مبارک رمضان، 

همکاری  با  رضوی  اطعام  سفرهای 

مواکب امام رضا)ع( در باب الهادی و 

باب الکاظم برپاشده که در این سفره ها 

روزانه از ۲ هزار ۵۰۰ زایر و مجاور حرم 

رضوی پذیرایی و دعوت نامه های آن نیز 

همه روزه در حرم مطهر توزیع می شود.

وی افزود: عالوه بر آن از دهه دوم 

ماه مبارک رمضان با دستور تولیت 

آستان قدس، پذیرایی از مجاوران 

در سفره های اطعام رضوی در صحن 

امام حسن مجتبی)ع( آغازشده که در 

این سفره ها روزانه از ۳ هزار مجاور 

پذیرایی می شود.

بهنام در مورد نحوه توزیع دعوت نامه های 

سفره اطعام رضوی در میان مجاوران 

توضیح داد: توزیع دعوت نامه های سفره  

افطاری صحن امام حسن مجتبی)ع( 

ویژه مجاوران، از ۲۴ فروردین مصادف با 

۱۱ ماه مبارک رمضان آغازشده و خادمان 

رضوی با حضور در نقاط مختلف شهر 

مشهد، این دعوت نامه ها را در درب 

منازل توزیع می کنند.

شب هر  همچنین  کرد:  عنوان   وی 

 ۳ هزار زایر روزه دار مهامن خوان پربرکت 

رضوی در مهامنرسای حرضت رضا)ع( 

می شوند که دعوت نامه آن از طریق 

نرم افزارهای »نعیم رضوان« و »نسیم 

رضوان« به زایران ارایه می شود.معاون 

خدمات زایران حرم مطهر رضوی ترصیح 

کرد: عالوه بر سفره های افطاری داخل 

حرم مطهر، روزانه در حریم حرم مطهر 

نیز از ۷ هزار زایر و مجاور حرضت رضا)ع( 

با غذای گرم و بسته های افطاری ساده 

با مشارکت مواکب حسینی)ع( پذیرایی 

می شود.بهنام همچنین از توزیع افطاری 

متربک حرضت رضا)ع( در مناطق حاشیه 

شهر مشهد خرب داد و گفت: روزانه ۲ 

هزار و ۵۰۰ غذای متربک مهامنرسای 

حرضت رضا)ع( در مناطق حاشیه شهر 

مشهد توسط خدام بارگاه منور رضوی 

توزیع می شود.

وی با اشاره به توزیع بسته های افطاری 

ساده بین صفوف مناز مغرب و عشا 

ابتدای ماه  از  در حرم مطهر گفت: 

مبارک رمضان هر شب حدود ۵۰ هزار 

بسته افطاری ساده نیز در میان صفوف 

منازگزاران در حرم مطهر رضوی توزیع 

می شود که پذیرایی از ۲ میلیون منازگزار 

تا پایان این ماه مبارک پیش بینی شده 

است.معاون خدمات زایران حرم مطهر 

رضوی درباره بازه زمانی اجرای این سنت 

حسنه گفت: با توجه به رشایط آب و 

هوایی و فراهم بودن امکان میزبانی 

از زایران در صحن ها، این طرح ها تا 

 پایان ماه پربرکت رمضان ادامه خواهد

 داشت.

۱۱0/۱/5

سفره های افطار در حرم مطهر رضوی 

مهمانی ماه خدا در ضیافت حضرت رضا )ع(
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  مشاور
جوان ۳۶ساله اهل شهرستان خواف 

خراسان رضوی که ۱۲سال پیش به 

جرم مشارکت در قتل به زندان افتاد با 

کمک مردم خیر رسارس کشور به زودی 

آزاد می شود.

رس بر سجده گذاشته شده و زارزار گریه 

می کرد. نگاه های همه به سمت او جلب 

شده بود. پیش تر او را در سجده دیده 

بودند اما گویا این بار فرق داشت. رسش 

را که بلند کرد صورتش خیس اشک و 

چشامنش پف کرده بود. موهای رسش 

سفید شده بود. ۳۶ سال بیشرت نداشت 

اما ۱۲ سال زندان سبب شده بود که به 

مردان چهل وپنج و بیشرت شبیه شود. 

به اطرافش نگاه کرد. مسجد زندان خلوت 

شده بود. هامن طور نشسته خودش را 

به جلوی محراب رساند. دستانش را 

به سمت آسامن بلند کرد و در خلوت 

خودش باخدایش مشغول راز و نیاز شد:» 

خدایا  می دانم بنده گناهکار تو هستم، 

می دانم که اشتباه کرده ام اما به نام مقدس 

 خودت قسم که دیگر این مجید آن مجید

 ۱۲ سال قبل نیست. می دانم خودت بهرت 

از خودم مرا می شناسی پس کمکم کن.

خدایا دیگر تحمل ندارم. من در این سال ها 

بارها و بارها به گذشته ام به خودم به زندگی ام 

 فکر کرده ام. هرگز مرا تنها نگذاشتی 

حاال یک بار دیگر هم لطفت را شامل حامل 

کن تا امتحانم را پس بدهم. خدایا، مادر 

ندارم اما نامادری ام چیزی کم از مادر ندارد. 

به او کمک کن تا در تالشش برای آزادی ام 

کم نیاورَد؛ سپس دستانش را به صورتش 

کشید. گویا سبک شده بود. امیدوارتر 

از همیشه به سمت خوابگاهش رفت.

قصه مجید قصۀ دورودرازی است که 

بازگویی آن در این مجال منی گنجد. 

دوازده سال قبل به جرم مشارکت در قتل 

دستگیر و به زندان افتاد. دو سه سال بعد 

متهم اصلی اعدام شد اما مجید کسی 

را نداشت که پیگیر آزادی اش باشد. از 

مادر یتیم شده بود، پدر هم خودش دچار 

مشکل شده بود. حاال بعد از سال ها تنها 

امیدش بعد از خدا، نامادری اش هست 

که نور امید آزادی را در دلش روشن کرده. 

مجید به او قول داده که اگر خدا لطف 

کند و باهمت مردم از زندان آزاد شود 

روسفیدشان خواهد کرد.

مادر از ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ مجوزهای الزم برای 

جمع آوری کمک از اجرای احکام گرفت. 

تا اوایل فروردین مبلغ جمع آوری شده به 

یک میلیون هم منی رسید. کم کم داشت 

ناامید می شد. شبی پدر به مادر گفت: با 

همین بنده خدایی که در گروه  ها داستانک 

 می نویسد متاس بگیر بگو چه کار کنیم؟ 

و همین متاس آغاز یک حرکت بزرگ شد.

 معلم خوافی؛ عبداملجید عصاری رودی 

بعد از شنیدن موضوع از زبان نامادری 

و پس از بررسی مستندات و اطمینان از 

اصالح مجید، در بسرت مجازی، اقدام به 

ایجاد گروهی بانام» گلریزان برای آزادی 

 مجید« کرد. موجودی حساب در آن لحظه

 ۶۹۰ هزار تومان بود. عضوگیری شد و 

مردم با اعتامدی که به این معلم خوافی 

داشتند مبالغی را برای آزادی مجید 

واریز کردند.

در کمرت از ۵ روز در رسیع ترین گلریزان 

مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان جمع آوری شد. 

در این میان بیشرتین واریزی توسط 

جوان ۲۸ ساله سنگانی از توابع شهرستان 

خواف  انجام شد که روند کار را ترسیع 

کرد. جوانی که گفته بود؛ وظیفه خود 

دانستم که این اقدام را انجام دهم و قول 

 مساعد می دهم که پس از آزادی مجید، 

برایش کاری فراهم کنم؛  تنها آرزویم،  

سالمتی مادرم است برایش دعا کنید تا 

سالمتی کامل را به دست آورد.حاال یک 

شهر به همراه اعضای میهامن گروه از 

سایر مناطق کشور، منتظرند تا درب های 

فلزی زندان وکیل آباد مشهد مقدس باز 

شود و مجید برای آغازی دوباره به آغوش 

خانواده اش بازگردد.داستان مجید یکی 

از هزاران هزار داستان زندانیانی است 

که  پشت میله های زندان بدون حامی 

در انتظار بازگشت به زندگی هستند 

و خانواده های که باوجود نداری متام 

تالششان را می کنند تا شاید راهی برای 

آزادی پیدا کنند.

گلریزان مجازی زندانیان به نیت 
حضرت امام رضا)ع(

در همین راستا؛ جواد غفاریان طوسی 

به  رسیدگی  مردمی  ستاد  رییس  

 امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 

خراسان رضوی اظهار داشت: جمع آوری 

کمک برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 

استان در ماه مبارک رمضان با گلریزان 

مجازی و راه اندازی پویش مشهد مهربان 

به عنوان ۲ طرح عمومی در مشهد آغازشده 

است.

وی افزود: در طرح گلریزان مجازی به نیت 

حرضت امام رضا)ع( ۸۰ هزار ریال کمک از 

سوی هر فرد هم استانی برنامه ریزی شده که 

قرار است با همراهی نهادها، مجموعه های 

اداری و سایر دستگاه نسبت به دریافت 

این مبلغ اقدام شود..  

حوادث

آلودگی صوتی جرم است ؟!
روحالهشمآبادی-کارشناس حقوقی

آلودگـی صوتی یکـی از مصادیق مجرمانه می باشـد. آثـار آلودگی 

صوتی روی سـالمت شـهروندان شـامل کاهش مترکز، اختالالت 

عصبی، افزایش فشـارخون، اسـرتس و اضطراب اسـت. به همین 

دلیل رسوصدا درهرصورتی که باشـد جرم به حسـاب می آید و اگر 

موجب آزار و اذیت دیگران شـود باید فرد خاطی به مجازات برسد.

آلودگی صوتی که به صدای محیطی هم معروف است، به مجموعه ای 

از صداها گفته می شـود که بـر زندگی انسـان و حیات وحش تاثیر 

آزاردهنده و منفی ای بگذارد. منبع این آلودگی معموال سیستم های 

حمل ونقل و دسـتگاه های صنعتی هسـتند. ارگان های مرتبط با 

محیط زیست در شـهرهای رسارس جهان برای آلودگی صوتی حد 

مجاز تعییـن می کنند که بـا واحد دسـی بل )Decibel( سـنجیده 

می شود.

حد مجاز آلودگی صوتی در شهرهای کشورمان ایران و در پهنه های 

مسـکونی برای بـازه ۷صبح تا ۱۰ شـب برابـر ۵۵ دسـی بل و برای 

۱۰ شـب تا ۷ صبح برابر ۴۵ دسی بل است.

مجازات ایجاد آلودگی صوتی
ماده ۲۹ قانـون هوای پاک: ایجـاد هرگونه آلودگی صوتی توسـط 

منابع ثابـت و متحـرک، ممنـوع می باشـد. در مـورد منابـع  ثابت، 

مرتکب بـه جـزای نقـدی درجـه هفـت موضـوع مـاده)۱۹( قانون 

مجـازات اسـالمی محکوم می شـود.

تبـرصه۱ـ نیـروی انتظامـی مکلـف اسـت راننـده وسـایل نقلیـه 

موتـوری را بـرای بـار اول ملـزم بـه پرداخـت جریمـه نقـدی معادل 

یک میلیـون)۱.۰۰۰.۰۰۰( ریـال، در صـورت تکرار بـرای بار دوم 

بـه پرداخـت دو برابر جریمـه مذکـور و در صـورت تکرار بیـش از دو 

بار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سـه میلیون)۳.۰۰۰.۰۰۰( 

ریـال محکـوم مناید.

تبرصه۲ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسـط سـازمان و با همکاری 

دسـتگاه های مربوطه حداکرث ظـرف مدت سـه ماه از تاریـخ ابالغ 

ایـن قانون تهیه می شـود و بـه تصویب هیـات وزیران می رسـد.

راه های کاهش آلودگی صوتی
۱. نصب دیوارهای صوتی در بزرگراه ها یکی از شناخته شده ترین 

و مؤثریـن راهکارهای کاهـش آلودگی صوتی اسـت کـه میانگین 

تراز صوت را حدود ۱۰ تا ۱۵ دسی بل کاهش می دهد. اما معایب 

خاص خود را هـم دارد و منی تـوان به صورت وسـیع از ایـن راهکار 

استفاده کرد. ازجمله این معایب محدودیت ارتفاع دیوارهای صوتی 

اسـت. معموال این دیوارها ۶ مرتی اسـت و فقط طبقات اول و دوم 

ساختامن ها را پوشش می دهد و همچنان سایر طبقات باالیی در 

معرض صدای بیش ازحد استاندارد قرار خواهند داشت. بنابراین 

در مـواردی که ارتفـاع سـاختامن های مجـاور بزرگـراه زیاد باشـد 

کاربرد نداشـته و مؤثـر نخواهد بود. همچنیـن این دیوارها بسـیار 

هزینه بر اسـت.از طرف دیگر اسـتفاده گسـرتده از ایـن دیوارهای 

صوتی باعث برهم خوردن مناظر شـهری خواهد شـد.

۲. راهکارهـای کاهشـی دیگـری ماننـد اسـتفاده از پنجره هـای 

دوجداره اسـتاندارد، جذب کننده صدا در بدنه ساختامن هاست.

۳. رعایت فاصله مناسب بین کاربری مسکونی با بزرگراه.

۴. اسـتفاده از پوشـش گیاهـی بـه شـکل تخصصـی بایـد مدنظر 

قـرار داده شـوند.

۵. افزایش سـطح آگاهـی و فرهنگ عمومـی در ارتباط بـا آلودگی 

صوتی نیـز موضوعی اسـت که نبایـد از آن غافل شـد.

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

یک دخرت ۱۲ ساله در جیرفت با شلیک 

گلوله پدر خود به قتل رسیده است.

 این دخرت نوجوان که نازنین فاطمه 

رییسی نام دارد، ۱۱ بهمن سال 

گذشته در روستای حاج آباد جیرفت 

به قتل رسید. پدر نازنین فاطمه پس 

از به قتل رساندن دخرتش متواری 

شد اما خیلی زود به دام مأموران 

پلیس افتاد. به گفته ی مادر نازنین 

با همرسش  او  اختالفات  فاطمه، 

به قتل دخرتشان انجامیده است. 

نوجوان  دخرت  این  قتل  پرونده ی 

از سوی مقامات قضایی در دست 

بررسی است.

مادر این دخرت ۱۲ درباره  جزییات 

حادثه گفت: »حدود ۲۰ سال است 

که با پدر نازنین فاطمه ازدواج کرده ام 

و در این مدت بارها من را کتک زد و 

حتی یک بار خانه مان را آتش کشید.

شوهرم سوابق کیفری متعدد دارد 

و بار آخر با قید وثیقه آزاد شد.او در 

روستایی دیگر زنی را به عقد موقت 

خود درآورده بود و همین رفتارها و 

بداخالقی هایش باعث می شد که 

هیچ وقت زندگی آرامی نداشته باشیم.

وقتی زندگی او با آن خانم در روستای 

دیگر رشوع شد گاهی یک ماه یک بار 

هم به ما رس منی زد.بار آخر که به 

خانه آمد با من بحثش شد و روی من 

اسلحه کشید و تهدیدم کرد.نازنین 

فاطمه خیلی ترسید و پلیس را خرب 

کرد.بعدازآن همرسم بارها دخرتم 

را تهدید به قتل کرد اما من بااینکه 

بارها از او کتک خورده بودم، باور 

منی کردم که او رس دخرت خودش 

چنین بالیی بیاورد.«

مادر نازنین فاطمه درباره  شب حادثه 

گفت: »من در مزرعه پیاز کارگری 

می کردم و آن شب تازه از رسکار 

آمده بودم و وقتی می خواستم در 

خانه را ببندم، شوهرم در را هل 

داد و وارد خانه شد.من و دو پرس 

۱۱ و ۶ ساله ام از ترس از خانه فرار 

کردیم چون شوهرم اسلحه همراه 

داشت و فکر می کردم می خواهد 

من را بکشد.من در کوچه می دویدم 

و فریاد می زدم که ناگهان صدای 

شلیک آمد و بعدازآن شوهرم از 

خانه فرار کرد.نازنین فاطمه جلوی 

تلویزیون خوابش برده بود و شوهرم 

در هامن حال به دخرتم شلیک کرده 

و پا به فرار گذاشته بود.«

مادر نازنین فاطمه که داغدار از دست 

دادن یگانه دخرت خودش است در 

میان هق هق و گریه های خود گفت: 

»فکر شوهرم مسموم بود.از زمانی که 

نازنین فاطمه کمی بزرگ شد به او 

خیلی سخت می گرفت و می گفت 

اصال نباید از خانه بیرون بروی.او حتی 

قبال به خاطر طرز فکرش، به خواهر 

خودش هم چاقو زده بود.من به خاطر 

بدرفتاری های شوهرم بارها تصمیم 

به طالق گرفتم.اما هر بار به خانه پدر 

و مادرم می رفتم آن ها می گفتند به 

 خانه ات برگرد چون از شوهرم می ت

رسیدند.

می گفتند شوهرت رش به پا می کند 

و خواهر و برادرهایت را می کشد. 

شوهرم بارها من را به شدت کتک زد اما 

من هیچ وقت نتوانستم از او شکایت 

قانونی کنم.حاال که فرزندم را از من 

گرفته و چنین جنایتی رقم زده، دیگر 

چیزی برای از دست دادن ندارم و به 

مسوولین قوه قضاویه التامس می کنم 

که نگذارید خون دخرتم پایامل شود. 

شوهر من یک فرد خالفکار و رشور و 

سابقه دار است. او ما را تهدید کرده 

و گفته اگر آزاد شود از ما هم انتقام 

می گیرد.«

مادر نازنین فاطمه خطاب به رییس قوه 

قضاییه درخواست کرد توجه ویژه ای 

به پرونده دخرتش داشته باشند.

ماجرای قتل دختر ۱۲ ساله با شلیک پدرش

آزادی جوان خوافی پس از ۱2سال

سریعترین گلریزان برای یک زندانی
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درنشست صمیمی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با کارکنان خراسان عنوان شد

موسسه اعتباری ملل از همه فرصت های 
موجود بهره کامل را برد

تکتمصابریمقدمتهرانی

نشست صمیمی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل با کارکنان منطقه 

یک  با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در روز پنجشنبه مورخ ۲۵ 

فروردین ماه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، مدیرعامل در ابتدای 

سخنان خود ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض تربیک به 

مناسبت سالروز والدت امام حسن مجتبی)ع( به ترشیح سیاست 

ها و برنامه های موسسه در سال ۱۴۰۱ پرداخت و تالش بیشرت 

همکاران در افزایش سهم درآمدهای مشاع و غیر مشاع و همچنین 

پرداخت تسهیالت با اعتبار سنجی مناسب را یادآور شد.

 حجت االسالم جوادی در ادامه با تاکید بر لزوم برنامه ریزی منسجم 

جهت تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهربی عنوان شده 

است گفت: علیرغم رقابت تنگاتنگ شبکه بانکی، موسسه اعتباری 

ملل توانست از همه فرصت های موجود بهره کامل را بربد و به اهداف 

خود درسال ۱۴۰۰ نایل آید.

 ایشان در بخش دیگری از سخنان خود تقویت حس تعلق و وفاداری 

سازمانی  بین کارکنان در پیشربد فعالیت های موسسه را بسیار موثر 

دانست و بیان داشت: نگاه ویژه به بازاریابی و افزایش سهم بازار باید 

در بین همکاران حاکم باشد .

پس از سخنان مدیرعامل موسسه آقایان بکا  رییس هیات مدیره  رسولی 

عضو هیات مدیره و طالعی مدیر منطقه یک به ایراد سخن پرداختند

 در ادامه جلسه کارکنان منطقه یک نسبت به بیان نقطه 

نظرات خود اقدام و مدیرعامل موسسه رهنمودهای الزم 

را بیان منودند.

 جلسه با اقامه مناز جامعت و رصف افطار به پایان رسید.

کارشناس اقتصادی بیان کرد
افزایش ۱00 درصدی نرخ محصوالت پروتئینی 

یـک کارشـناس اقتصادی اظهـار داشـت: با توجـه به بررسـی ها، 

حذف ارز ترجیحی از نهاده های دامی ممکن است باعث افزایش 

۱۰۰ درصـدی محصـوالت پروتئینـی شـود ایـن در حالـی اسـت 

کـه در ایـن سـال ها هـم نـرخ گوشـت مـرغ و گوشـت قرمز بسـیار 

افزایش داشـتند.

مرتضـی عزتی با اشـاره به آثـار و تبعـات حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

اظهـار داشـت: در افزایـش نـرخ تـورم کاالهـای اساسـی پـس از 

حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانـی شـکی نیسـت. عالوه بـر نرخ پایـه تورم 

تحت تاثیـر افزایش نـرخ ارز، رشـد نقدینگی، رشـد نرخ دسـتمزد 

و ... حـذف ارز ترجیحـی هـم منجـر بـه ایجاد تـورم خواهد شـد و 

قیمت هـا را بـاال می بـرد.

وی ادامه داد: اینکه پـس از حذف ارز ترجیحی نـرخ تورم افزایش 

می یابد یک بحث سـاده  حسـابداری اسـت و قطعا با افزایش نرخ 

نهاده ها، قیمت محصـول نهایی هم باال مـی رود. معتقدم افرادی 

که تورم ناشـی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انـکار می کنند درواقع 

مدعی می شـوند که ۲ رضبـدر ۲ به عدد ۴ منی رسـد بـه این معنا 

که موضـوع اثرگذاری حـذف ارز ترجیحـی بر قیمت هـا به همین 

اندازه سـاده و روشن است.

در نود و دومین جلسه شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی  

برنامه کاری این شورا در سال ۱۴۰۱   

قوانین و مقررات مخل کسب وکار در بخش 

حمل ونقل جاده ای استان، موانع استقرار 

رشکت های دانش بنیان بررسی شد.

این  در  استاندار  نظری،  یعقوبعلی 

نشست با اشاره به برنامه ریزی سال 

گذشته برای دستیابی به اهداف سال 

۱۴۰۱ اظهار کرد: آنچه در سال ۱۴۰۰ 

برای استان و به ویژه بخش اقتصادی آن 

برنامه ریزی شد، معطوف به یک رویکرد 

 چهارساله بوده و تا افق ۱۴۰۴ تداوم دارد. 

برای تحقق این برنامه ها نیز شاکله و 

راهربدهای نه گانه تعریف شده است.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

در ادامه  این نشست گفت: موضوع 

کسب وکار  مخل  مقررات  و   قوانین 

در بخش حمل ونقل جاده ای استان یکی 

 از مباحث پیش بینی شده برای طرح 

در نخستین جلسه شورای گفتگوی 

استان در سال جدید است.

مشکالت نوســازی ناوگان باری و 
مسافری استان

لبافی افزود: طبق ماده ۸ قانون هوای 

پاک، حمل ونقل بار و مسافر، صدور 

گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه 

شخص ثالث و خریدوفروش وسایل 

نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و به 

اختصاص تسهیالت برای نوسازی ناوگان 

 در این قانون اشاره شده است. از طرفی

 در استان خراسان رضوی۵۳۰۰ ناوگان 

مسافری و حدود ۳۰ هزار ناوگان باری 

وجود دارد که ۴۰ درصد این ناوگان 

فرسوده هستند.

لبافی بابیان اینکه تسهیالت موجود 

به منظور نوسازی ناوگان بسیار ناچیز 

است و کمرت از ۱۰درصد هزینه ناوگان 

جدید را پاسخگو است، ترصیح کرد: 

کنرتل های شدیدی بر واردات ماشین آالت 

با عمر بیش از ۳ سال صورت می گیرد و 

تاکنون در خراسان رضوی تنها برای  ۴۸ 

دستگاه اتوبوس و ۱۶ دستگاه مینی بوس 

تسهیالت بازسازی ارایه شده است. لذا این 

ماده قانونی به درستی اجرایی منی گردد.

و  راهداری  مدیرکل  ابراهیم نرصی، 

حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی 

نیز در این خصوص ابراز کرد: طبق 

قانون، سن فرسودگی ناوگان باری ۱۶ 

سال است؛ اما هم اکنون بیش از ۷۰ 

درصد ناوگان باری استان ما باالی ۱۶ 

سال سن دارند. 

قیمت کامیون در ایران، ۴برابر افغانستان

محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون 

تجارت اتاق مشهد نیز بابیان اینکه ناوگان 

باری ابزار تجارت است، گفت: قیمت 

کامیون در ایران نسبت به کشورهای 

دیگر به خصوص افغانستان، ۳ تا ۴ برابر 

است و اثر این موضوع روی کاالهای 

تجاری مشهود است. از طرفی، فرسودگی 

ناوگان به شدت باالست. سوال این است 

 که چرا ابزار کار تجارت در ایران باید

 ۴ برابر رقم افغانستان باشد و ناوگان افغان 

در جاده های ما بیشرت از کامیون های 

ایرانی باشند؟وی افزود: باید اجازه واردات 

ناوگان داده شود تا قیمت ها کاهش 

یابد.روشنک با اشاره به مشکالت تردد 

کامیون های ایرانی در ترکمنستان گفت: 

چرا ترکمنستان اجازه ورود ناوگان ایرانی 

را منی دهد؟ این مشکل باید از سوی 

دولت مرتفع گردد. امروز بار کامیون های 

ایرانی در مرز تحویل کشنده های ترکمن 

می شود.

در نود و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

قیمت کامیون در ایران   4 برابر افغانستان

به تازگی یک مناینده مجلس تلویحا از 

لزوم تعیین نرخ اجاره خانه سخن گفته، 

درحالی که طی دو سال گذشته این 

اقدام اجرایی شده اما تاثیر چندانی 

در کنرتل بازار اجاره نداشته است؛ در 

این زمینه یک کارشناس بازار مسکن 

می گوید اجاره بها تابعی از قیمت مسکن 

و تورم عمومی است که با بخشنامه و 

ابالغیه کنرتل منی شود.

مداخالت  محوریت  با  راهکارهایی 

سیاست گذار در زمینه هایی مثل نرخ گذاری 

مسکن، صدور بخشنامه، دستورالعمل، 

ابالغیه، توصیه به نخریدن، مامنعت 

از تعیین قیمت در سایت های فروش، 

بگیروببند و دیگر راهکارهایی از این قبیل 

به منظور کنرتل این بازار، سالهاست مورد 

مناقشه مسووالن و کارشناسان است.

برخی از برنامه های دستوری برای بازار 

مسکن طی سال های اخیر اجراشده و 

پس از ناکامی، رهاشده است. بعضی 

دیگر مثل تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد 

برای قراردادهای اجاره که از دو سال 

قبل هم زمان با اپیدمی ویروس کرونا 

آغازشده هم چنان در حال اجراست 

که آمار و ارقام در خصوص میزان رشد 

اجاره بها در کشور از عدم توفیق این 

برنامه حکایت دارد.با توجه به وجود 

بیش از ۲۸ میلیون واحد مسکونی در 

کشور و اثرگذاری متغیرهای متعددی 

مثل نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی، 

میزان ساخت وساز، سود بانکی و نرخ 

دستمزد بر بازار مسکن، عمده فعاالن 

بازار مسکن و کارشناسان، سیاست های 

دستوری را برای بازار مسکن قابل اجرا 

منی دانند. برخی حتی معتقدند که 

برنامه های کنرتلی وضعیت این بازار را 

آشفته تر می کند. به طور مثال ممنوعیت 

سامانه های فروش ملک از درج قیمت 

برای آگهی ها، بنا به گفته کارشناسان، 

شفافیت را از این بازار گرفت و فضا 

را برای نرخ های دلبخواه فراهم کرد.

اخیرا نیز یکی از منایندگان مجلس که 

معتقد است بازار مسکن کامال به حال 

خود رهاشده و هیچ مسوولی ندارد، از 

قیمت گذاری اجاره حامیت کرده است.  

اقبال شاکریـ  عضو کمیسیون عمران 

مجلس به خانه ملت گفته است: چرا 

از این که به موضوع اجاره بهای مسکن 

ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران 

هستیم؟در این زمینه با یک کارشناس 

حوزه مسکن صحبت کردیم و نظرش را 

درباره تعیین قیمت در بخش  فروش و اجاره 

مسکن جویا شدیم. فرشید پورحاجت 

اظهار کرد: هرگونه مداخالت تعیین نرخ 

در حوزه مسکن جایگاهی ندارد و اگر 

اوضاع را بدتر نکند بهرت نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: شأن دولت، نظارت 

و تسهیلگری است. از سال ۱۳۸۷ یعنی 

۱۴ سال پیش قانون ساماندهی تولید 

و عرضه مسکن به تصویب رسیده و 

می بایست طی این ۱۴ سال سازمان 

اجاره داری در کشور راه اندازی می شد اما 

متاسفانه هنوز شکل اجرایی به خودت 

نگرفته است. فقط وقتی رشایط بازار 

اجاره در کشور به مرز بحران می رسد 

صداهایی از وزارت راه و شهرسازی شنیده  

می شود مبنی بر این که می خواهیم 

سازمان اجاره داری تشکیل دهیم. اما چه 

زمانی این سازمان راه می افتد مشخص 

نیست.دبیر کانون انبوه سازان، مهم ترین 

عامل در تعادل بخشی  به بازار مسکن 

را افزایش ساخت وساز دانست و گفت: 

تسهیل رشایط کسب وکار برای بخش 

خصوصی به منظور تولید مسکن وجود 

ندارد و هرساله رشایط نسبت به سال 

قبل، بدتر می شود. فرار رسمایه ها در 

حوزه تولید مسکن در حال انجام است. 

مداخالتی هم که گاها دولت و مجلس 

صورت می دهند رشایط را بدتر می کند.

به گفته پورحاجت، امسال نرخ عوارض 

ساختامنی، دستمزد و مالیات های سنگینی 

که وضع شده باالتر از نرخ تورم است. 

قیمت نهاده های ساختامنی هم که 

دایام روند صعودی دارد و سیامن به 

پاکتی ۴۶ هزار تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: بالغ بر ۳۶  درصد 

خانوارها در کشور مستاجر هستند. بازار 

اجاره تابعی از مولفه های اقتصادی است. 

بنابراین منی شود هزینه تولید مسکن 

را ۵۰ درصد باال بربیم، اجاره بها را ۵۰ 

درصد افزایش دهیم، تورم نهاده های 

ساختامنی را رها کنیم و انتظار داشته 

باشیم با بخشنامه قیمت ها در بخش 

فروش و اجاره کنرتل شود.

گرانی وتورم مستاجران را بیچاره کرد

بخشنامه های بی تاثیر بر اجاره بها 

  بانک

  خبر




