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جناب آقای دکتر فرامرز عظیمی 
عضو محترم هیات مدیره شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید ایران

انتخاب شایسته حرضتعالی را در جهت خدمت به مردم 

ایران عزیز تربیک عرض منوده ،دوام توفیقات حرضتعالی 

را از خداوند منان خواستاریم.

فرهاد یعقوبی،رضا شیران، محمدرضا مهرورز  و  علی خرسوشاهی

جناب آقای دکتر سعید چلندری
مدیرعامل محترم شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی رحمت اهلل علیه

انتخاب بجا و شایسته حرضتعالی را برای خدمت به ایران 

عزیز و زائران و مسافران خارجی تربیک عرض منوده، دوام 

توفیقات حرضتعالی را از ایزد منان خواستاریم.

رضا شیران،سیدمحمد پژمان،محمدرضا مهرورز  و  علی خرسوشاهی

اشاره  با  گزارشی  در  منطقه ای  خربی  شبکه   یک 

به چالش های آمریکا در خصوص پرونده هسته ای ایران 

نوشت واشنگنت در وضعیت پیچیده ای در قبال ایران 

گرفتارشده است.

گزارشی  در  الجزیره  خربی  شبکه  اینرتنتی   پایگاه 

به بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی دولت آمریکا 

برای توافق با ایران پرداخت.

الجزیره در این گزارش نوشت: »"جو بایدن" رییس 

جمهور آمریکا پیش از رسیدن به کاخ سفید، قول داده 

بود که بالفاصله و از طریق مذاکرات به توافق هسته ای 

با ایران بازخواهد گشت اما طی یک سال و نیم اخیر  

آمریکا و ایران در بازگشت و پایبندی به بندهای توافقی 

که دولت "دونالد ترامپ" رییس جمهور سابق آمریکا 

از آن در نیمه های سال 2018 خارج شد، موفقیتی به 

دست نیاورده اند«.

الجزیره در ادامه نوشت: »ایران نیز در این مدت اقدام 

به توسعه برنامه هسته ای خود از طریق افزایش میزان 

غنی سازی، توقف )برخی( همکاری ها با آژانس بین املللی 

 انرژی امتی پرداخته و آمریکا نیز درعین حال اقدام 

به اعامل تحریم های بیشرت علیه ایران پرداخته است«.

در این گزارش آمده است: »ند پرایس، سخنگوی رسمی 

وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خربی چند روز 

پیش خود گفته بود که واشنگنت به همراه رشکای خود 

در خاورمیانه به دنبال اتخاذ گام هایی در قبال تشدید 

تنش هایی است که ایران در منطقه برمی دارد. سخنگوی 

وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ایران می تواند طی 

چند هفته به مبب هسته ای دست یابد به همین دلیل 

خواستار بازگشت دوجانبه به توافق هسته ای هستیم«.

این شبکه خربی در گزارش خود نوشت: »این اظهارات 

نشان دهنده اوضاع پیچیده برای واشنگنت است که 

پیامدهای گسرتده ای بر شبکه هم پیامنان این کشور 

از ارسائیل تا کشورهای خلیج )فارس( به همراه خواهد 

داشت. این پیامدها در هر دو حالت موفقیت بازگشت 

به توافق هسته ای با ایران یا شکست مسیر مذاکرات 

کنونی، وجود خواهد داشت«.»جورجیو کاویرو« مدیر 

موسسه مطالعات کشورهای خلیج فارس در آمریکا به 

الجزیره گفت: »اگر توافق هسته ای احیا شود این کشورها 

درباره دستیابی ایران به منابع مالی بیشرت نگران خواهند 

 شد چون ایران می تواند گروه های وابسته به خود را 

در متام منطقه عربی تامین کند، اقدامی که باعث نگرانی 

ارسائیل و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 

خواهد شد«.کاویرو اضافه کرد: »اگر مذاکرات کنونی 

در احیای توافق هسته ای سال 2015 شکست بخورد 

خطرات جدی در خصوص از کنرتل خارج شدن ایران 

و نزدیک شدن روند سیاسی به لبه پرتگاه وجود خواهد 

داشت که این موضوع تهدیدات بسیار بزرگی برای 

کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت«.

الجزیره از وضعیت پیچیده مذاکرات می گوید

بحراندربریتانیا گرفتاری آمریکا در مقابل ایران 
دکترهاشماورعی،استاددانشگاهصنعتیشریف

در پی رفتار نابخردانه نخست وزیر بریتانیا در عدم رعایت 

محدودیت های اعامل شده در دوران کرونا ماجرایی که 

به "پارتی گیت" شهرت یافت، برخی از منایندگان حزب 

حاکم محافظه کار در پارملان از بوریس جانسون قطع 

امید کرده و برنامه ای را برای کنار نهادن وی آغاز کردند. 

طبق روال حزب محافظه کار با اعالم کتبی حداقل %15 

از منایندگان حزب به رییس کمیته 1922، صالحیت 

نخست وزیر به رای گذاشته می شود.  پس ازاینکه 54 

مناینده نظر خود را مبنی بر عدم صالحیت نخست وزیر 

به گراهام برادی  رییس کمیته قدرمتند 1922 تسلیم 

کردند، در رای گیری 6 ژوئن بوریس جانسون موفق شد 

نظر 211 مناینده را جلب کند درحالی که 148 مناینده 

رای بر برکناری وی دادند. پس از اعالم نتیجه رای گیری 

بوریس جانسون چنین وامنود کرد که موفقیت بزرگی 

به دست آورده و پرونده را مختومه اعالم کرد. اما واقعیت 

 چیز دیگری است و این تحوالت را منی توان کمرت 

از یک زلزله سیاسی دانست. خالصه اینکه آتش جنگ 

داخلی در حزب حاکم محافظه کار شعله ور شده است.

رسارسی انتخابات  در  پیش  سال   2/5  جانسون 

 با اکرثیت قاطع به نخست وزیری رسید و برنامه خود را 

برای بازسازی نظام سیاسی بریتانیا در اوج قدرت آغاز 

کرد. سال گذشته وی با اعتامدبه نفس متام ازنخست 

وزیری خود برای یک دهه صحبت کرد. چه شد که 

همه چیز به رسعت فروریخت؟

بخشی از پاسخ در این واقعیت نهفته است که نخست وزیری 

وی از ابتدا بر ستون های ضعیفی استوار بود. او در رشایطی 

خاص ظهور کرد. حزب حاکم محافظه کار سخت در مورد 

خروج از اتحادیه اروپا دوشاخه شده بود و نتوانست رای 

اکرثیت پارملان را بگیرد. منایندگان حزب نگران بودند 

که این تزلزل باعث گرایش مردم به حزب کارگر شود. 

باوجوداینکه برخی از منایندگان حزب حاکم جانسون را 

فردی تازه کار و غیرقابل اعتامد می دانستند، برای حفظ 

وحدت حزب به وی رای مثبت دادند و چنین شد که 

قامر سیاسی بوریس جانسون گرفت و وی به پالک 10 

خیابان داونینگ اسباب کشی کرد. دلیل دیگر موفقیت 

جانسون در انتخابات، خستگی بخش قابل توجهی از 

مردم بریتانیا از کشمکش ها بر رس عضویت این کشور 

در اتحادیه اروپا بود. او موفق شد این نگرانی را در 

طرفداران حزب ایجاد کند که عدم حامیت از وی منجر 

به پیروزی حزب کارگر  و نخست وزیری جرمی کوربین 

خواهد شد. رشایطی که به دلیل متایالت چپ گرایانه 

کوربین، طرفداران حزب محافظه کار به شدت از آن 

هراس داشتند.

تابستان های کودکان شامل چند تفریح خاطره ساز 

است، اما آیا هنوز خانواده ها می توانند رشایط چنین 

تفریحاتی را برای فرزندانشان فراهم کنند؟

هزینه تفریح برای خانوارهای ایرانی در سال گذشته 

باالبود و اکنون با افزایش هزینه ها این رقم رسسام آور 

شده است. آن قدر که تفریح در خانوار با کاهش روبه رو 

شده و همین امر کودکان را از هامن دوران ابتدایی 

 زندگی با اقتصاد و مسائل مالی درگیر کرده است.

 اما اگر تفریحات تابستانی و پس از تعطیلی مدارس بچه ها 

شامل استخر رفنت، آموزش فوتبال و دوچرخه سواری 

را به عنوان محبوب ترین و پربسامدترین تفریح های 

تابستانی بدانیم، چقدر این تفریحات با افزایش قیمت 

روبه رو شده اند و در کل ما چه تفریحی برای فرزندامنان 

در نظرخواهیم گرفت؟

تاثیر تورم بر تفریح
تورم ساالنه بخش تفریح و فرهنگ ایران در سال 1۳98 

به 2.4۳ و در 1۳99 به 1.91 درصد کاهش یافته 

است. همچنین در خانوارهای روستایی، در سال 

1۳98 افزایش هزینه اتفاق افتاد؛ به طوری که سهم 

تفریح و رسگرمی که در سال 1۳96، 1.85 درصد 

 بوده در سال بعد به 1.۷9 درصد کاهش پیدا کرد.

 اما در سال 1۳98، سهم تفریح و رسگرمی برای خانوارهای 

روستایی رشد داشت و به 2.85 درصد رسید، ولی دوباره 

در سال 1۳99به 1.59 درصد کاهش یافت  اما مقادیر 

تفریح و رسگرمی با افزایش هزینه های خوراکی بسیار 

محدود و حتی حذف شده است.

حال با نزدیک شدن تابستان و روزهای فراغت دانش آموزان، 

بیشرت خانواده ها دنبال راهی برای رسگرم کردن فرزندان 

خود هستند. اما پرطرفدارترین این تفریحات شامل 

دوچرخه سواری و اسکیت، استخر، آموزش فوتبال 

و... است که ما در این گزارش به افزایش هزینه های 

تفریح خانواده در سال های اخیر پرداخته و میزان 

هزینه تفریح تابستانی این بچه ها را بررسی کرده ایم.

آب تنی های میلیونی
قیمت کالس های شنا در تهران متفاوت است. به عبارتی 

قیمت کالس آموزش شنا در همه استخرها و ازجمله 

استخرهای شهر تهران شامل دو نوع هزینه حق آب و 

حق آموزش مربی است و مبلغ پرداختی مجموع این 

دو هزینه می شود. حق آب مبلغی است که هر استخر 

بابت هر شنا آموز از مربی دریافت می کند و بسته به 

نوع استخر ازلحاظ ابعاد، تعداد نفرات حارض در هر 

سانس و امکانات آموزشی آن استخر متغیر است.

هزینه آموزش شنای خصوصی در تهران نیز با توجه 

به مربی از لحاظ سابقه و مهارت آموزش و نوع دوره 

آموزشی معموال مبلغی بین یک میلیون و 100هزار 

تومان تا 2میلیون و 500 هزار تومان است که کمرتین 

مبلغ معموال برای آموزش مقدماتی تا تکمیلی برای 

آموزش 4 رشته معروف شنا بوده و برای دوره های اصالح 

تکنیک، کاهش رکورد و دوره های آمادگی مربیگری و 

نجات غریق، این مبلغ به تدریج افزایش خواهد یافت. 

مبلغ کالس های نیمه خصوصی نیز به دلیل افزایش 

تعداد نفرات تا ۷نفر، تا ۳0درصد کاهشی است.ُگل 

به خودی محبوب ترین ورزش جهان، طرفداران زیادی 

در میان کودکان و نوجوانان دارد. ثبت نام کودکان در 

مدارس فوتبال نیز در این سال ها بین خانواده ها رقابتی 

شده است. عالقه  و استقبال روزافزون به این ورزش 

باعث شده که تعداد مدارس فوتبال هم افزایش پیدا 

کند. اما خانواده هم اکنون برای ثبت نام کودکان در 

مدارس فوتبال باید چقدر هزینه کند؟ هزینه لوازم و 

وسایل جانبی چقدر است؟ بررسی ها نشان می دهد 

که میانگین هزینه ثبت نام کودکان و نوجوانان در 

مدارس فوتبال یک میلیون تومان است.

کالسشنا،2میلیونو۵۰۰هزارتومان

تفریحاتنجومی

  یادداشت

خوشبینیبهآینده
رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی 

شهدای عشایر اظهار داشتند: 

امروز هر کاری در کشور علیه سنت های دینی و مقدسات دینی انجام 

بگیرد، یک انگیزه ی سیاسی پشتش هست؛ ممکن است خود طرف 

نداند، اما هست و به این راه کشانده شده. تضعیف دین، تضعیف 

سنت های دینی، تضعیف شعائر دینی و مناسک دینی، زیر سوال 

بردن این ها، غیرمنطقی جلوه دادن این ها، همه چیزهایی است 

که دشمن از این ها استفاده می کند؛ حاال ممکن است این کسی 

که این کار را انجام می دهد نداند، توجه نداشته باشد؛ بله، گاهی 

بعضی ها از روی غفلت یک حرکتی انجام می دهند.

ایشان تاکید کردند: امروز سعی دشمن این است که ایامن دینی 

را تضعیف کند، امید را تضعیف کند، خوش بینی به آینده و به 

مدیریت کشور را تضعیف کند؛ این ها چیزهایی است که روی آن 

دارند برنامه ریزی می کنند، روی آن برنامه ریزی می شود. مثال چه کار 

کنند که عقیده  مردم این بشود که آینده ای ندارند، آینده بن بست 

است و در کوچه   بن بست قرار دارد؛ روی این برنامه ریزی می کنند، 

برنامه سازی می کنند، در فضای مجازی و گاهی متاسفانه در فضاهای 

رسمی خود ما این ها رابین مردم جوری پخش می کنند که مردم 

به این نتیجه برسند که راه ها بن بست است، راه ها خطا است یا به 

این نتیجه برسند که مسوولین کشور، مدیریت کشور، بلد نیستند 

کشور را اداره کنند. این همه زحمت دارد کشیده می شود، این همه 

تالش می شود، در مقابل این تالش ها این جوری برخورد می شود. 

حاال فرض بفرمایید، من باب مثال نیروی انتظامی کشور مثال یک 

تعدادی دزد را ظرف 48 ساعت بعد از دزدی دستگیر می کنند؛ 

خب باید تشویق بشوند، اما در رسانه  ملی خود ما جوری حرف زده 

می شود که به جای تشویق، کانه رسزنش می شوند! عمدی که نیست 

ـ اما غفلت است؛ این غفلت ها به سود  ــ مسلم است که عمدی نیستـ 

دشمن متام می شود. هرکسی که مردم را از آینده ناامید کند برای 

دشمن دارد کار می کند؛ چه بداند، چه نداند. هرکسی ایامن های 

مردم را تضعیف کند به سود دشمن دارد کار می کند؛ چه بداند، چه 

نداند. هرکسی مردم را نسبت به فعالیت و تالش و برنامه ریزی های 

مسوولین کشور بی اعتقاد و بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار 

می کند؛ چه بداند، چه نداند.
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  سرمقاله

جناب آقای جواد شوشتری
مدیر محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی

 درگذشت عموی گرامیتان را تسلیت عرض کرده
 و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر 

مسالت داریم.

مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست

جناب آقای فیضی
مدیر محترم عالی حرم مطهر رضوی

درگذشت پدر گرامیتان را خدمت حضرتعالی و خانواده 
 محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای

  آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر
 مسالت داریم.

مدیر مسوول و کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست
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رییس سازمان نظام پرستاری مشهد 

گفت: برآوردی در سطح کشور توسط 

نظام پرستاری انجام شد و افرادی که 

قراردادشان متدید نشده یا در رشف 

تعدیل شدن هستند، وضعیت خود را 

اعالم کردند. طبق این برآورد در مشهد 

حدود 550 پرستار تعدیل شدند.

این روزها شاهد کاهش چشمگیر موارد 

ابتال و مرگ ومیر ناشی از بیامری کرونا 

در کشور هستیم اما شیرینی کاهش 

این آمار با خرب تعدیل 5000 پرستار به 

کام مردم ایران تلخ شد.حدود 2 هفته 

پیش رییس کل سازمان نظام پرستاری 

اظهار کرد: در ایام کرونا مسئوالن تعداد 

زیادی از پرستاران را به صورت متدید طرح  

قرارداد موقت و رشکتی جذب کردند اما 

با فروکش کردن کرونا به تعدیل نیروهای 

جذب شده پرداختند. طبق آماری که 

طی هفته گذشته به دست آوردیم، حدود 

5000 نیروی پرستار تعدیل شده است.

موضوع تعدیل پرستاران در حالی مطرح شده 

که استخدام 100 هزار پرستار در سطح 

کشور درگرو تایید مجوز از سوی سازمان 

امور اداری و استخدامی است. با پخش 

خرب تعدیل پرستاران و وجود نگرانی ها 

در این خصوص وضعیت پرستاران را از 

رییس سازمان نظام پرستاری مشهد جویا 

شدیم.محسن گچ پزان در گفت وگو با 

ایسنا در رابطه با تعداد پرستاران طرحی 

که در دوران کرونا فعالیت می کردند  

اظهار کرد: بین 25 تا ۳0 درصد پرستاران 

بیامرستان های دانشگاه های علوم پزشکی 

طرحی هستند. این روال در دانشگاه 

همیشه وجود داشت و حتی در دوران 

قبل از کرونا برحسب نیاز گاها مدت 

قرارداد پرستاران طرحی متدید می شد.

وی در پاسخ به این سوال که قرارداد چند 

پرستار در مشهد پس از سبک شدن بار 

کرونا متدید نشده، افزود: برآوردی در سطح 

کشور توسط نظام پرستاری انجام شد و 

کسانی که قراردادشان متدید نشده یا 

در رشف تعدیل شدن هستند، وضعیت 

 خود را اعالم کردند. طبق این برآورد 

در مشهد حدود 550 پرستار تعدیل شدند.

رییس سازمان نظام پرستاری مشهد 

بابیان اینکه مدت خدمت طرحی ها با 

توجه محل خدمت آن ها متفاوت است  

ترصیح کرد: همیشه کمبود نیرو داشته ایم 

و کامکان نیز کمبود داریم. شاخص 

جهانی نسبت پرستار به تخت در هر 

کشور با توجه به امکانات متفاوت است. 

این شاخص در کشورهای متوسط 2.5 

تعریف شده اما در کشور ما این عدد 1.8 

است؛ یعنی یک بیامرستان 100 تخت  

خوابی باید 180 پرستار داشته باشد.

گچ پزان ادامه داد: متوسط کشوری این 

نسبت حتی در مشهد زیر یک و حدود 

0.9 است؛ یعنی ما 50 درصد کمبود 

نیرو داریم. در دوران کرونا این کمبود 

نیرو منود بیشرتی پیدا کرد و پرستاران 

طرحی و حتی کسانی که طرح آن ها 

متام شده بود، فراخوان شدند. باکسانی 

که طرحشان متام شده بود به صورت 

رشکتی پیامن بسته شده و با حدود 50 

نفر نیز به صورت 89 روزه قرارداد بسته 

شد.وی عنوان کرد: حال که بار کرونا 

سبک تر شده، این همکاران در حال 

تعدیل شدن هستند. یعنی قراردادها 

و طرح افرادی که طرحشان متام شده  

متدید منی شود. فعال پیگیر این موضوع 

هستیم. همچنین امیدواریم متام این 

افراد به عنوان اولویت در طرح استخدام 

که شامل حدود 1۷ هزار نفر است، قرار 

بگیرند.رییس سازمان نظام پرستاری 

مشهد گفت: بعضی از کسانی که با سهمیه 

ایثارگری استخدام شدند، جایگاه سهمیه 

آنان محفوظ است اما این پرستاران خود 

ایثارگر بوده و زمانی که ما به  دلیل کرونا 

حتی از خانواده های خود فراری بودیم  

به میدان آمدند. امیدواریم که وضعیت 

این افراد نیز تغییر کند.  

سهمیه دارها استخدام می شوند

اخراج 55۰ پرستارمشهدی پس از کرونا
رسمیکهبایددرِسامروزباشد

غالمرضابنیاسدی

شناخت.  را  آن  ترازهای  باید  انقالب،  مکتِب  شناخنِت   برای 

بعد می شود دعوی مدعیان را به آن سنجه معیار، اندازه گیری کرد. 

به یقین یکی از ترازهای صاحب شناسنامه و دارای شاخصه های به آزمون 

درآمده، شهید آیت الله دکرت بهشتی است. بزرگی که منافقین برای 

کوچک کردن ایران او را هدف قراردادند و در انفجار حزب جمهوری 

اسالمی او را در کنار ۷2 نفر دیگر از کارگزاران نظام به شهادت 

رساندند. بهشتی یک جوامنرِد متام بود. نه فقط در حق دوستان که 

دشمنان را هم بامروت قضاوت می کرد. در چهره ای چون رجوی هم 

توامنندی هایش را می دید که در پشت التقاط اش مخفی مانده بود. 

درباره بنی صدر هم همواره نگاهی مومنانه داشت. اگر ضعفی را نقد 

می کرد، نقطه قوتش را هم می دید. از کوچک دیدن مردم ابا داشت 

حتی کسانی که بزرگی او را تاب منی آوردند و سنگ در برج و باروی 

شخصیتی اش می زدند. او معلم مدارا و صبوری بود. نه در سخن 

که در عمل. این باور او بود که رفتار باید واقع منایی کند نه این که 

فقط زبان واقعیت ها را بگوید. می گفت: »باید با رصاحت عرض کنم 

که یکی از آفت های حیات اجتامعی ما، رواج دعوت زبانی و قلمی 

و کساد دعوت عملی است.« و حال نگاه کنیم که وضعیت امروز ما 

چگونه است. آیا حیات اجتامعی ما می تواند در ازدحام دعوت های 

زبانی و عمل های مخالف آن، نفس بکشد؟ آیا کسانی که مدعی 

هستند  عملشان هم با ادعایشان خویشاوندی دارد؟ متاسفانه، 

ظاهرمان شده است یک چیز و چون پرده فرومی افتد، می بینیم که 

 حکایت  180درجه فرق می کند به آنچه می منودند. شهید جوامنرد 

 بهشتی، می فرمود: »اسالم به ما آموخته است که به دشمنان دروغ 

نگوییم، تهمت و افرتا نزنیم و فحش ندهیم.« اما برخی ها  فحش دادن 

به غیر هم اندیش را عین صواب می شامرند و برخی برای خویش »حجت 

مباهته« قائل می شوند و هیچ حدومرزی هم فراروی خود منی بینند. 

هرچه به زبانشان آید می گویند و به قلم آن قدر رطب و یابس می نویسند 

که جوهرش متام شود. در منطق بهشتی اما هر سخن که هر کلمه، که 

هر حرف، باید در جای خود ادا می شد. نا به جا گویی را تاب منی آورد 

حتی اگر در برای دشمنش باشد. امروز به رسم بهشتی محتاجیم. 

اسم او را هم باید چون الفبای رسمش عزیز بداریم.

نخستبادکترخسروشاهینخستماند
ماهانصفایی

همت، تالش، پیگیری، روابط عمومی باال و از همه مهم تر از عالقه و 

عشق به رسانه که در دکرت خرسوشاهی وجود دارد در طول 20 سال 

نخست را به بنگاه رسانه ای موفق در سطح کشور تبدیل کرده است.

تقریبا 26 سال از اولین فعالیت رسانه ایم در شهر امام رضا علیه السالم 

می گذرد و به جرات می توانم ادعا کنم دکرت علی خرسوشاهی جزو 

معدود فعاالن رسانه ای است که در سطح کشور با تالش ، همت و 

عالقه توانسته است بنگاه رسانه ای خصوصی را بدون حاشیه و با 

استفاده از ظرفیت های مختلف اداره کند.افتخار حضور و فعالیت 

در هفته نامه نخست را در مقطعی از زمان داشتم و از نزدیک شاهد 

پروسه تولید تا انتشار اثربخش محتوا در این رسانه بوده ام.

شاید نگاه برخی به دوره انتشار هفته نامه ی نخست )البته تا قبل از 

تبدیل به موسسه و بنگاه رسانه ای شدن این نرشیه( باشد ولی ازنظر 

کارشناسی معتقدم هفته نامه نخست از بسیاری روزنامه های امروز 

که بر روی گیشه ها قرار دارند کارآمدتر است.

اهل فن و فعاالن رسانه ای می دانند که به لحاظ علمی،  مخاطب 

در رسانه حرف اول را میزند و نخست در این خصوص جایگاه ویژه و 

صدرنشین یا هامن جایگاه نخست را در اختیار دارد.

تنوع مطالب،  مخاطب پسندی، رعایت استانداردهای تولید محتوا،  

توزیع مناسب و بازخورد گیری ازجمله ویژگی های منحرصبه فرد 

نخست است.

پیگیری مجلس و هیات تطبیق قوانین  

رسانجام مهر ابطال را پای مصوبه دولت 

مبنی برافزایش 10 درصدی حقوق 

بازنشستگان نشاند و به دولت 10 روز 

مهلت داد تا مصوبه خود را اصالح و 

مطابق نظر مجلس اعامل کند. اغلب 

کارشناسان و بازنشستگان هم بر این 

نظرند که دولت باید مصوبه افزایش ۳8 

درصدی را با 515هزار تومان خالص 

، در مورد همه بازنشستگان به صورت 

مساوی اعامل کند

همه میدانیم که اعرتاض بازنشستگان 

طی هفته های گذشته در کف خیابان ها 

به اجرای مصوبه 10 درصدی دولت 

 بود که موضوع را به چالشی برای 

وزیر کار و درنتیجه استعفای او تبدیل کرد.

چالشی که طی ماه های اخیر هم به 

غصه ای برای بازنشستگان تبدیل شده بود

اما باید توجه داشت که دولت منی تواند 

بدون رضایت عامه مردم طرح موفقیت آمیزی 

ارصار  دولت  باشد.این که   داشته 

بر مصوبه به سلیقه خود داشته است 

هامن گزاره) میخوای بخواه میخوای 

نخواه( را در اذهان تداعی می کند 

برنامه ها   این گونه  نشان می دهد  و 

مردمی بودن دولت را تائید منی کند 

که تقسیم غنایم و امتیازات را به دلخواه 

خود انجام دهد و در کمرت جایی نظر 

عموم مردم موردتوجه دولتمردان قرار 

گیرد شعار مردم گرایی می دهند اما 

به واقع به خواست مردم عمل منی کند 

منونه بارز آن، همین افزایش حقوق 

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 

اجتامعی است که خالف مصوبه مجلس 

است.مالحظه کنید طبق ماده 111 

رصاحتا بیان می شود که افزایش حقوق 

مستمری بگیران باید مطابق افزایش 

حقوق کارگران شاغل باشد اما امسال 

گریز از این مصوبه در دولت منجر به 

اعرتاض بازنشستگان در کف خیابان ها 

شد که افزایش حقوق بازنشستگان را 

دوگانه 5۷ درصد برای حداقل بگیران و 

10 درصد برای متوسط بگیران اعامل 

کردندکه با هیچ تعادل و منطقی سازگار 

نیست!و تاکنون هم هیچ توضیحی 

 نتوانسته بود بازنشستگان معرتض

 در کشور را دراین باره قانع کند، و در 

رفتار و عملکرد دولت متاسفانه چیزی 

جز اینکه دولت تنها خواسته به دلخواه 

غیر کارشناسی خود عمل مناید چیز 

دیگری مشاهده نشد اینکه دولت از 

جیب سایر افرادی که حق بیمه بیشرتی 

پرداخت کردند بردارد و به حساب حداقل 

بگیران بریزد خدمت نیست یک نوع 

جفا در حق دیگران است چراکه از 

قدیم گفته اند هرچقدر پول بدی، آش 

میخوری، حال کسانی که پول زیادتری 

در طول ۳0 سال پرداخت حق بیمه 

داشتند که امروز در دوره بازنشستگی 

منی باید مضحکه  سیاست های غیر 

کارشناسی دولت به اصطالح انقالبی 

قرار گیرند، اینکه آقایان داعیه دفاع از 

حقوق کم درآمدها دارند به جای خود 

قبول، اما از تفاوت فاحش چنین برمی آید 

که این یک نوع بازی سیاسی است، 

چرا باید جامعه را طبقه بندی کنید.

آیا اختالف افزایش حقوق بازنشستگان اصالح می شود؟

 مجلس به نفع بازنشستگان مصوبه  دولت را باطل کرد

یادداشت

دیدگاه
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شهردار مشهد گفت: مسیرهای پادگان 

لشکر ۷۷ عرص شنبه به روی شهروندان 

 باز و در مرحله بعدی فضای سبز آن 

در اختیار مردم قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری 

مشهد، "سید عبدالله ارجائی" ضمن 

اظهار کرد: در پادگان، 51 هکتار کاربری 

فضای سبز داریم که این میزان برای شهر 

و شهرداری بسیار ارزشمند است، با توجه 

به  نوع درختان و الگوی کشت بنا داریم 

در آنجا پارک جنگلی احداث کنیم.

امکانات رفاهی برای مردم فراهم می شود

مطالعاتی  طرح های  داد:  ادامه  وی 

آغازشده و امکانات موردنیاز ازنظر رفاهی 

و استاندارد در داخل این فضای سبز 

پیاده خواهد شد. مطمنئ هستیم باوجود 

ساختامن های قدیمی موجود، این فضا 

کشش و جاذبه بسیار خوبی برای مردم 

خواهد بود.

درختان در داخل پادگان روتبال شدند

وی افزود: تالش مدیریت شهری از ابتدا 

این بود که در مسیرها، کمرتین جابه جایی 

درخت را داشته باشیم و درختان کمی 

قطع شوند،  بسیاری از درختان روتبال 

شده در زمین  های خالی داخل پادگان 

کاشته شده است. در برخی از مکان ها 

عرض آیلندها به جای دو مرت آیلند را 

در حدود 5 تا 6 مرت در نظر گرفتیم که 

موجب شد درختان بیشرتی حفظ شود.

احداث مسیرهای دوطرفه برای حفظ 

ساختامن های قدیمی

مواقع  از  برخی  داد:  ادامه   ارجائی 

در محور قوس ایجاد کردیم و 15 مرت پیاده رو 

در نظر گرفتیم تا ساختامن ها و درختان 

بیشرتی حفظ شود در بعضی مکان ها 

برای حفظ درختان و ساختامن های 

قدیمی، برخی از مسیرها دوطرفه شده 

و فاصله مسیر )عرض آیلند( به ۳5 مرت 

هم رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم تا زمانی 

که طرح های جمع آوری آب های سطحی 

تدوین شود، دست به معابر قدیمی نزنیم 

و آسفالت های قدیمی را حفظ کنیم و تنها 

اقدامات ترمیمی و لکه گیری انجام دهیم.

میدان مشق، یکی از میادین مهم 

شهر می شود

شهردار مشهد افزود: یکی از نقاط قوت 

این بازگشایی، میدانی بزرگ بنام میدان 

صبحگاه ارتش است. مساحت این میدان 

بیش از 6 هکتار یعنی دوبرابر میدان 

شهدا است. امیدوارم مشاور ویژه ای که 

برای  آن گرفتیم طرح خوبی ارایه کند. 

تا در آینده این میدان به عنوان میدان 

مهمی در سطح ملی ایفای نقش کند.

پادگان  فضای  طراحی  در  مردم 

مشارکت کنند

وی تاکید کرد: از فعالین فرهنگی، اجتامعی، 

هرنی، فضای سبز، معامران و شهرسازان و 

مخصوصا اهالی محله های اطراف دعوت 

می کنم تا در طراحی فضای های جدید 

یاری گر مدیریت شهری باشند.

حل گره های ترافیکی با بازگشایی 

پادگان

وی به مزیت های بازگشایی پادگان برای 

شهروندان اشاره و اظهار کرد: مهم ترین 

مزیت آن حل گره های ترافیکی دو طرف 

رازخوشبختی!!
محمدباقرعطاریانی

 امن، امین، امانت دار و امان از صفاتی است که هر کس داشته 

باشد باید با او رفیق شد.

اصال این روزها که همه به شدت درگیر و گرفتار زندگی، تورم، گرانی 

لحظه به لحظه کاالها و مسایل و مشکالت عدیده درمان، اجاره خانه 

و ... هستیم وجود یک دوست یا همکار با صفاتی همچون امین و 

امان به واقع نعمتی است وصف ناپذیر.

این روزها و در برابر انبوه گرفتاری ها و دغدغه های ذهنی وجود 

چنین فردی در کنارمان می تواند مایه دلگرمی و آرامش باشد.این 

روزها پیدا کردن آدمی که امین و خوب باشد کاری است کارستان!

آدمی که یار و همراه باشد و در یک کلمه " دوست واقعی " باشد 

یک نعمت است. دوستی که محرم دل باشد و غمخوار و همیشه در 

دسرتس و دنبال مادیات نباشد واقعا یک نعمت است.

اما چه کنیم که متاسفانه در جامعه ای زندگی می کنیم که همه دنبال 

پول و پارتی، و زد و بند، رانت و رانت خواری، ثروت اندوزی و خالصه 

اینکه فقط دنبال مادیات هستند. در این مسیر و هدف دست به 

هر کاری می زنند از خیانت درامانت گرفته تا نامردی و آدم فروشی. 

انصافا در چنین فضایی که اعتامدی به هم نداریم و همه با سو ء ظن 

به رفتارها و اعامل هم نگاه می کنیم چگونه می توانیم زندگی کنیم.

ظریفی درباره دوست و یار خوب در این اوضاع زندگی گفته "همیشه 

دعا کنید که در مسیر زندگی تان همواره با آدم های خوب روبه رو شوید".

به راستی مواجهه شدن با آدم های خوب در مسیر زندگی یک نعمت 

و راز خوشبختی و آرامش است.

معاونوزیرراهوشهرسازی:
بازگشاییپادگانلشکر77یکموضوعملی

وفراترازمشهداست
معاون وزیر راه  و شهرسازی بازگشایی پادگان لشکر ۷۷ را یک موضوع 

ملی دانست و گفت: بازگشایی و ساماندهی این پادگان تنها با 

 عزم جدی ممکن بود و افراد زیادی برای این کار زحمت کشیدند.

"فرزانه صادق" در آیین بازگشایی و ساماندهی پادگان لشکر ۷۷ 

ارتش که با حضور مسئوالن کشوری و لشکری برگزار شد، اظهار 

کرد: بسیار خرسندم که در شهر مشهد و در کنار بارگاه ملکوتی امام 

هشتم، بزرگ مردانی بسیار زحمت کشیدند و این پروژه را اجرایی 

کردند.وی افزود: همه به جایگاه ویژه لشکر ۷۷ آگاه هستید، بنده 

فقط به عملیات ثامن االمئه و شکسنت حرص آبادان و عزیزانی که 

جان خود را کف دست گذاشتند تا از این میهن دفاع کنند، اشاره 

می کنم و امیدواریم رضایت قلبی شهدا همیشه و همواره پشتیبان 

کارهای ما باشد.معاون وزیر راه  و شهرسازی بیان کرد: قانونی تحت 

عنوان خروج پادگان ها از شهر وجود دارد و این موضوع در سال 88 

به تصویب مجلس رسیده است. ارصار بر این بود در شورای عالی 

دوگانه اراضی پادگان و آبشار با یکدیگر دیده شود و این اتفاق 

خوب برای شهر مشهد رخ دهد کام اینکه این مساله فقط برای 

مشهد نیست بلکه یک موضوع ملی به حساب می آید و برای زائرین 

دلسوخته امام رضا)ع( نیز است و حتی می تواند بازتاب جهانی 

داشته باشد.صادق خاطرنشان کرد: ازجمله ویژگی های پادگان 

می توان به مکان محور بودن آن اشاره کرد، در حال حارض فضای سبز 

پادگان تنگ تر شده اما بسیار باارزش است و البته ساختامن های 

تاریخی نیز در این مجموعه وجود دارد که باید حفظ شود.وی 

 اضافه کرد: برای جابه جایی پادگان توافقاتی میان شهرداری، ارتش 

و آستان قدس رقم خورد که نیازمند هامهنگی بیشرت بود و خوشحالیم 

که این تالش ها به مثر نشست.معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: 

باتدبیر استاندار خراسان رضوی، همراهی و همدلی آستان قدس 

رضوی، شهردار و شورای شهر مشهد در مدت زمان کوتاه اتفاقی 

رقم خورد که سال ها قبل باید انجام می شد.

دیدگاه

جد   ول سود   وکو  شامره 57
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 16 تیر 1401  

به شامره زیر ارسال منایند   

09033831861 
بهقیدقرعهازسويکلبهعسلمژده

هدایایياهداميشود.
پاسخ جد   ول  شامره 56

 با بازگشایی مسیرهای عبوری از پادگان لشکر77

دسترسی به ۹ بیمارستان مشهد آسان تر شد   ساعت 25

تاپایانسال
۵1هکتارفضایسبزپادگاندراختیارمردمقرارمیگیرد

شهردار مشهد ضمن اشاره به بازگشایی معابر پادگان ارتش، گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی 

51 هکتار از فضای سبز پادگان تا پایان سال آماده و برای استفاده در اختیار مردم قرار داده شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،"سید عبدالله ارجائی" در حاشیه مراسم بازگشایی 

معابر پادگان ارتش، افزود: با همدلی شاهد تفاهم بزرگ و تاریخی بودیم که طرف های آن از عرق 

و مصالح سازمانی خود به نفع مردم گذشتند.وی اضافه کرد: در اولین گام و درراستای تسهیل 

تردد زائران و مجاوران دسرتسی های رشقی غربی پادگان به روی مردم باز شد .

شهردار مشهد ترصیح کرد: همچنین با بازگشایی مسیرهای پادگان دسرتسی به 9 بیامرستان 

واقع در هسته مرکزی شهر برای ساکنان رشقی و مسیر فرودگاه برای ساکنان غربی مشهد 

تسهیل می شود.

ارجائی بابیان اینکه با این بازگشایی ها بار ترافیکی خیابان بهار نیز کاهش پیدا می کند اظهار 

کرد: میدان تقی آباد، خیابان کوهسنگی، خیابان امام خمینی)ره( و 900هکتار از زمین های 

پیرامون این پادگان نیز از این بازگشایی سود خواهند برد.

وی ضمن اشاره به اینکه در گام دوم امیدواریم با تجهیز فضای کم نظیر داخل پادگان 51هکتار 

فضای سبز جنگلی در اختیار مردم قرار گیرد خاطرنشان کرد: در صورت همراهی نیروهای مسلح 

امیدواریم این اتفاق تا پایان سال تحقق پیدا کند.

شهردار مشهد ادامه داد: در گام سوم هم 15هکتار فضای فرهنگی شامل تعدادی از سوله های 

تاریخی دارای ارزش میراثی و... در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

شهردار مشهد گفت: همدلی مسووالن 

کشوری و استانی موجب بازگشایی پادگان 

به نفع مردم شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 

"سید عبدالله ارجائی" در آیین بازگشایی 

و ساماندهی پادگان لشکر ۷۷ ارتش که با 

حضور مسووالن کشوری و لشکری برگزار 

شد، اظهار کرد: بسیار مفتخر هستم که به 

منایندگی دوره ششم خدمت همه خیرمقدم 

عرض کنم؛ نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران به واسطه اصل مرتقی در قانون اساسی 

بن بست مدیریتی ندارد و بازگشایی اراضی 

پادگان لشکر ۷۷ یکی از مصداق های اثبات 

این ادعا است.

وی افزود: آنجایی که بعد از 1۷ سال دستگاه های 

مرتبط ذی ربط در ساماندهی اراضی پادگان با 

تالش وافر به توافق نرسیدند، دستور مقام 

معظم رهربی بازگشا شد، البته همدلی 

بین مدیران استانی و حامیت مدیریت ملی 

راهگشای این روند پرمخاطره بود و پیگیری 

"حجت االسالم اژه ای" رییس قوه قضائیه، 

نیروی مسلح، استاندار خراسان رضوی، 

شهردارمشهد:

همدلیمسووالنکشوریواستانیموجببازگشاییپادگانارتششد
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  دیدگاه

وقتکار
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

استعفای حجت الله عبدامللکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتامعی 

)یا برکناری محرتمانــه وی( عــالوه بر همه تحلیل های سیاســی و 

رســانه ای که به همــراه داشــته و یا فرصت مناســبی کــه در اختیار 

مخالفــان بــرای هجمــه بی ســابقه بــه دولــت ســیزدهم قــرار داده 

در بیــن آحــاد جامعــه نیــز نگرانی هایــی بــه دنبال داشــته اســت. 

به هرحــال چــه بدخواهان کشــور و ملــت بخواهنــد چــه نخواهند 

دولت رییســی که رویکــرد مردمــی و ادبیــات متفاوتــی در جریان 

رقابت هــای انتخاباتی داشــت کامبیــش در بین آحاد مــردم برای 

تغییــر وضــع موجــود امیدواری هایی ایجــاد کــرده بود که حــاال با 

ایــن قبیــل اتفاقــات جامعــه دســتخوش هیجاناتــی می شــود کــه 

نتیجــه و پیامــد آن گســرتش نگرانــی از مســائل اقتصــادی پیــش 

روی کشــور اســت. هرچنــد ایــن جســارت و شــجاعت کــه حتــی 

بعــد از زمانــی کوتــاه کــه از عمــر مدیــر ارشــد اجرایــی در ســطح 

وزارت خانه ای مهم در کشــور گذشــت و دیدیم عملکرد وی نتایج 

مطلوبی بــه همــراه نداشــته و یــا در اداره امــور ناموفق بوده اســت 

قابل توجــه می باشــد امــا نبایــد از ایــن مهــم نیــز غافــل مانــد کــه 

کشــور فرصت زیادی بــرای این گونــه جابجایی ها و معلــق ماندن 

امــور نــدارد. اداره شــدن وزارت خانــه ای بــا ایــن ســطح از اهمیت 

ــار  ــده ای در انتظ ــه آین ــد چ ــه منی دان ــتی ک ــت رسپرس ــه دس ب

 جایگاه مدیریت اوســت قطعاً موضــوع پســندیده ای نخواهد بود. 

امری کــه رضورت معرفــی هر چه زودتــر وزیر پیشــنهادی جدید از 

ســوی دولــت بــه مجلــس را بیش ازپیــش می کنــد. امــا به هرحال 

این گونــه ریزش ها هرچند ناخوشــایند و دوست نداشــتنی اســت 

اما در متامــی دولت هــا در رسارس جهــان امری طبیعی اســت که 

امــکان وقــوع آن محتمل اســت. پــس نبایــد این مســاله را نشــان 

ناکارآمــدی و یا بحــران مدیریتی قلمــداد کرد. فقــط رضورت دارد 

در ادامــه راه در انتخاب گزینه هــای دیگر بااحتیاط و حساســیت 

بیشــرتی عمل منود. اکنــون وقت کار اســت و کشــور بیــش از هر 

زمان دیگــری نیازمند تــالش مضاعف مدیــران و دســت اندرکاران 

ــد  ــذا نبای ــور اســت. ل ــط و تحــول و توســعه ام ــود رشای ــرای بهب ب

ــه اتفاقــات اصــل موضــوع کــه همــه مــردم آن  اجــازه داد این گون

را به عنــوان حــق قانونــی خــود مطالبــه دارنــد و هامنــا آن بهبــود 

وضعیــت اقتصــاد و کســب وکار در کشــور اســت در حاشــیه قــرار 

گیــرد. دولت جراحــی اقتصــادی عظیمــی را بــا موضــوع یارانه ها 

آغــاز منــوده اســت و چــون بخــش گســرتده ای از جامعــه بــه ایــن 

ــش روی  ــیر پی ــا در مس ــد قطع ــگاه می کنن ــد ن ــا تردی ــوع ب موض

خــود بــا چالش هــای زیــادی مواجــه خواهــد بــود. منــش و روش 

ــت  ــته اس ــت داش ــرای دول ــادی ب ــیه های زی ــی حاش  عبدامللک

از انتصابات فامیلی، افزایش غیر کارشناسانه حقوق بازنشستگان 

و ایده هــای بســته های معیشــتی بگیریــد تــا کمــک 6 میلیــاردی 

 او بــه یــک برنامــه تلویزیونــی بــه نــام »میــدون« و جملــه معــروف 

»بــا یک میلیــون تومان هم می شــود شــغلی ایجــاد کــرد«؛ هرچند 

وزیــر جــوان ســابق ایــن حــرف را ۳ ســال پیــش و در زمــان دولــت 

دوازدهــم مطــرح کــرده بــود امــا، وقتــی در جایــگاه وزارت کار قرار 

گرفــت در جریــان بازیــد از منایشــگاه مشــاغل مهــارت محــور کم 

ــادات  ــا انتق ــه ب ــرد ک ــرح ک ــه را مط ــن جمل ــر ای ــار دیگ ــه ب رسمای

ــه راه  ــت در ادام ــس رضورت دارد دول ــد. پ ــه گردی ــادی مواج  زی

در انتخــاب مدیران وســواس بیشــرتی به خــرج دهــد و همچنین 

ــور را  ــرژی اداره کش ــت و ان ــه وق ــیه هایی ک ــن حاش ــروز چنی از ب

می گیــرد پیشــگیری منایــد. نبایــد وقــت کار گرفتــه شــود و خــرج 

امــوری حاشــیه ای، کم اهمیــت و یــا مســایلی از قبیــل جابجایــی 

ــم  ــای مه ــه در جایگاه ه ــراد ک ــی اف ــاید برخ ــردد. ش ــران گ مدی

تصمیم گیــری قرارگرفته انــد هنــوز از حساســیت زمــان و جایــگاه 

خود آن طور که باید آگاه نیســتند. شایسته اســت چنین مسایلی 

خــارج از جهت گیری هــای مغرضانــه سیاســی بررســی گــردد تــا 

ــا شناســایی کاســتی ها و رفــع آن هــا کشــور را در مســیر  بتــوان ب

پیرشفــت یــاری کــرد.

پادگان است، زمین این پروژه بزرگ 

بود و مردم مجبور بودند برای رفنت از 

سمتی به سمت دیگر، کل این 188 

 هکتار را دور بزنند. باز شدن معابر وسط 

 در این پروژه مزیت بسیار خوب ترافیکی 

و دسرتسی های بسیار موثر رشقی غربی 

ایجاد می کند.

از  فرودگاه  به  دسرتسی  تسهیل 

مسیرهای رشق و غرب

شهردار مشهد ادامه داد: قبل از بازگشایی 

پادگان، ابتدای خیابان فیاض بخش 

به فرودگاه می رسید اما در انتهای آن 

به دیوار پادگان برخورد و مسیر مسدود 

می شد اما با بازگشایی خیابان، این 

مسیر بازشده و راه کوتاه تر می شود. 

با این اقدام بار ترافیکی خیابان بهار و 

کوهسنگی کاهش پیدا می کند.

تعریض خیابان ارشاد الرضا )علیه السالم(

بازگشایی  خصوص  در  ارجائی 

خیابان ارشاد الرضا، افزود: خیابان 

45 مرتی ارشاد الرضا باسیم خاردار 

مسدود شده بود و پشت آن پارکینگ 

خاکی موقت ارتش بود که با وساطت 

 رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح 

 در اختیار شهرداری قرار گرفت و آسفالت

 شد.

وی ترصیح کرد: خیابان های طولی ما 

که در طول پادگان انجام می شود از 

ابتدای خیابان تا انتها در سمت ارتش 

عقب نشینی خواهد داشت، در حال 

حارض یک مسیر خیابان داریم و مسیر 

دیگر در سهم شهرداری از اراضی ارتش 

تا ارشادالرضا   بازگشایی خواهد شد 

به ثامن متصل شود.

خیابان جدید احداث می شود

 شهردار مشهد عنوان کرد: یک خیابان 

در داخل پادگان داریم که به صورت 

 شکسته، محور عمودی را منتقل خواهد کرد

 از میدان جهاد و کندروی بزرگراه شهید 

سلیامنی رشوع خواهد شد و امتداد آن 

به خیابان شهید بهشتی وصل می شود  

سپس در ادامه به خیابان ارشاد الرضا)ع( 

با حرکت 40 مرتی دوباره  و   متصل 

به سمت خیابان بهشتی خواهد رفت.

بیامرستان   9 دسرتسی  تسهیل 

کلیدی شهر

ارجائی به 9 بیامرستان محدوده پادگان 

پادگان اظهار کرد: در کنار  و   اشاره 

 9 بیامرستان بزرگ و کلیدی داریم، 

تاکنون دسرتسی به این بیامرستان ها از 

این سمت شهر سخت بود که با بازگشایی 

 پادگان دسرتسی تسهیل خواهد شد 

و این موضوع برای تردد اورژانس، بیامران 

و... اهمیت زیادی دارد.

احداث پارکینگ عمومی دو هکتاری

وی در خصوص احداث پارکینگ عمومی 

در این محدوده، اظهار کرد: انتهای میدان 

مشق به مساحت حدود 2 هکتار پارکینگ 

در نظر گرفته شده زیرا پارکینگ جزو 

الزمات در موقعیت کنونی این فضا است.

همدلی به نفع مردم

وی در پایان از همه مدیران ملی و استانی  

لشکری، کشوری و قضایی که در این امر 

مهم نقش داشتند، تشکر کرد و این کار 

را حاصل همدلی و حس مسوولیت آنان 

دانست که درنهایت به نفع مردم متام شد.

 با بازگشایی مسیرهای عبوری از پادگان لشکر77

دسترسی به ۹ بیمارستان مشهد آسان تر شد

عملیاتعمرانیبازگشاییمعابرپادگانبدون
کوچکترینمشکلدروضعموجودانجامشد

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: عملیات 

عمرانی بازگشایی معابر پادگان بدون کوچک ترین مشکل در وضع 

 موجود انجام شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، 

"سید خلیل منبتی" در حاشیه مراسم بازگشایی معابر پادگان ارتش 

افزود: مردم مشهد از محیط پادگان خاطره دارند لذا بازگشایی این پادگان 

فرصت خوبی است تا این فضای بکر و زیبا و ساختامن ها و طراحی های 

 قدیمی برای استفاده و تجدید خاطره در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی بابیان اینکه مدیریت شهری مشهد نیز در جریان اقدامات اولیه برای 

بازگشایی سعی کرد تا کوچک ترین مشکلی در فضای موجود ایجاد 

نشود، اظهار کرد: این رویکرد در طراحی و عملیات اجرایی نهایی نیز 

لحاظ خواهد شد.منبتی ضمن اشاره به اینکه برای آماده سازی معابر 

جهت بازگشایی همکارانم در شهرداری بیش از بیست روز به صورت 

شبانه روزی پای کار بودند ترصیح کرد: با بازگشایی معابر پادگان سابق 

ارتش، شاهد کاهش ترافیک خیابان های اطراف خواهیم بود.معاون 

عمران حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: بازگشایی 

معابر پادگان اقدامی رسیع بود اما اقدامات زیادی باقی مانده است که 

در طول سال، به مرور و بخش به بخش اجرا و فضاهای موجود ازجمله 

فضاهای سبز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

تالش وافر به توافق نرسیدند، دستور مقام 

معظم رهربی بازگشا شد، البته همدلی 

بین مدیران استانی و حامیت مدیریت ملی 

راهگشای این روند پرمخاطره بود و پیگیری 

"حجت االسالم اژه ای" رییس قوه قضائیه، 

نیروی مسلح، استاندار خراسان رضوی، 

حامیت وزیر راه وشهرسازی، هامهنگی در 

ارتش پیروز خراسان و لشکر ۷۷ و نیروی 

زمینی ارتش به ویژه امیر "حیدری" فرمانده 

نیروی زمینی ارتش و نیروی زمینی سپاه 

نیز بی تاثیر نبود.

شهردار مشهد بیان کرد: در سطح استان 

اداره راه وشهرسازی، دستگاه قضایی، نیروی 

مسلح و اعضای کمیسیون ماده هفت که 

دست به دست یکدیگر دادند تا این پروژه 

به نفع مردم ساماندهی شود، 400 هکتار 

اراضی ساماندهی شد و آنچه در مرحله اول 

در اختیار مردم و زائران قرار می گیرد، معابر 

اصلی و دسرتسی اصلی رشقی و غربی است.

ارجائی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی 

بیش از 51 هکتار فضای سبز در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد که نزدیک به 15 

هکتار فضای فرهنگی و ورزشی در قالب 

سوله فرهنگی و ورزشی بهره برداری می شود.

وی اضافه کرد: عالوه بر این میدان مشق با 

وسعت 6 هکتار در اختیار مردم قرار می گیرد، 

امیدوارم این تغییر در مشهد و این همدلی ها 

به نفع مردم باشد.

شهردارمشهد:

همدلیمسووالنکشوریواستانیموجببازگشاییپادگانارتششد
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  خبر

حوادث

  مشاور

 حکم اعدام ضارب روحانیون رمضان 

حرم مطهر رضوی در مشهد بر اساس 

گزارش روابط عمومی دادگسرتی خراسان 

رضوی صبح  دوشنبه اجرا شد.

رییس کل دادگسرتی خراسان رضوی  

با اشاره به گردش کار این پرونده، گفت: 

پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی 

روحانیون جهادی  از  تن   علیه سه 

در شانزدهم فروردین سال جاری، 

مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در 

حرم مطهر رضوی که منجر به جانبازی 

یک تن و شهادت 2تن دیگر از این 

عزیزان شد، پرونده قضایی با فوریت 

 تشکیل و تحقیقات همه جانبه و گسرتده 

در این زمینه آغاز شد.

غالمعلی صادقی افزود: پس از انجام 

تحقیقات دامنه دار قضایی– امنیتی   

پرونده به صورت ویژه دریکی از شعب 

بازپرسی دادرسای عمومی و انقالب 

مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و 

پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه 

رسیدگی به دادگاه انقالب اسالمی مشهد 

ارسال شد.وی گفت: در این مرحله از 

دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه 

اسناد و مدارک مربوط به این حادثه  

به صورت فوق العاده اقدام به برگزاری 

جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم 

عبداللطیف مرادی فرزند محمد طاهر 

مبنی بر محاربه از طریق کشیدن )تجرید 

سالح( بر روی مردم به قصد ازهاق نفس 

و ایجاد رعب و وحشت که موجبات 

ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از 

آن را فراهم منوده است، تفهیم اتهام 

شد.وی ترصیح کرد: در این جلسه 

علنی خانواده شهدا و وکالی آن ها به 

طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته 

و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام 

انتصابی پرداختند.

رییس کل دادگسرتی خراسان رضوی 

افزود: پس از امتام فرایند رسیدگی به 

اتهامات متهم و صدور رای توسط شعبه 

اول دادگاه انقالب اسالمی مشهد، پرونده 

جهت فرجام خواهی به دیوان عالی 

کشور ارسال و رای صادرشده توسط 

دادگاه انقالب مشهد مبنی بر اعدام 

نامربده، توسط شعبه نهم دیوان عالی 

کشور تایید و پس از مراحل ترشیفات 

قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز 

خراسان رضوی ارسال شد.وی افزود: 

براین اساس و باهدف اجرای رسیع 

و دقیق این رای، جلسات هامهنگی 

و شورای تامین برگزار و حکم اعدام 

عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه  

صبح امروز یعنی۳٠خردادماه 14٠1 در 

حضور جمعی از شهروندان و مسووالن از 

طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد 

مشهد به مرحله اجرا درآمد.

رییس کل دادگسرتی خراسان رضوی 

خاطرنشان کرد: در این پرونده متامی 

جهات رشعی و قانونی موردتوجه بود 

و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل 

دادرسی به طور کامل و با رعایت سه اصل 

صحت، دقت و رسعت و در مدت زمانی 

برابر با ۷۷ روز )از زمان حادثه، تشکیل 

پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه 

بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه 

علنی در دادگاه انقالب اسالمی مشهد  

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، بررسی 

درخواست عفو نامربده در کمیسیون 

مربوطه، آماده سازی رشایط اجرای 

حکم و اجرای حکم( صورت پذیرفت. 

صادقی افزود:  از شعبه ویژه بازپرسی  

دادگاه انقالب اسالمی مشهد، کلیه 

نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر 

مراجع ذی ربط ازجمله آستان قدس 

رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعاالن 

حاشیه شهر، شورای تامین استان 

و شهرستان و خانواده معظم شهدا 

جانبازان و ایثارگران تقدیر می کنم.

شرایطتغییرنامخانوادگی
امینقاسمزادهکارشناسحقوقی

اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی منایند :

1- نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد 

یا پسوند و یا به طور مطلق یا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهرانی 

، علی نژاد مطلق ، عدنان تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور ، طباطبائی ط .

2- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد . مانند 

: گدا پور ، پدرسوخته ، لش .

۳- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : علی اف برای ایرانیان 

غیر مهاجر یا آرا کلیان برای مسلامنان .

4- نام خانوادگی های مذموم که مغایر ارزش های فرهنگ اسالمی باشد . 

5-اسامی محل به طور مطلق و مضاف . : مانند کرجی ، افخمی تربیزی .

تبرصه1 : حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات 

مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد. مانند حسینی 

شیرازی به حسینی یا اکربی علی آبادی به اکربی 

تبرصه 2 : حذف نام ایالت و عشایر و ِحرف و مشاغل از نام خانوادگی 

اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد 

مانند : کو راوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی

6- واژه هایی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات 

و موسسات علمی مانند دکرت ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و 

کشوری به صورت مطلق باشد مانند : رسهنگ ، شهردار .

۷- استفاده از نام خانوادگی همرس برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت 

می باشد با ارایه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بالمانع است .

در صورت وقوع طالق با اعرتاض زوج سند سجلی و شناسنامه زوجه به 

نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود .

پس از فوت همرس تا زمانی که زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد 

کامکان می تواند از نام خانوادگی همرس متوفایش استفاده مناید یا به 

نام خانوادگی اولیه خود برگردد.

8-درصورتی که نام خانوادگی پدری تغییر یابد ، تغییر نام خانوادگی 

فرزندان کمرت از 18 سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی 

فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارایه اجازه نامه از پدر 

ممکن خواهد بود .

9-هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت مناید هر یک از فرزندان 

متوفی می توانند برابر تبرصه ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی 

خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند .

هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند 

با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام 

خانوادگی اقدام منایند .

1- اشخاص 18 سال به باال .

2- اشخاص کمرت از 18 سال که دارای حکم رشد باشند . 

۳-پدر یا جد پدری با ارایه شناسنامه خود جهت فرزندان کمرت از 18 

سال درصورتی که نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

4- قیم یا وصی برای اطفال تحت رسپرستی خود با ارایه مدارک مستند 

که سمت او احرازشده است.

درپاسخبهخبرنگارنخست
اقداماتدادگستریخراسانبرایمهارسرقتها

ابراهیم ناظمی- سید امیر مرتضوی معاون امور اجتامعی و پیشگیری 

از وقوع جرم دادگسرتی خراسان در مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به 

سوال خربنگار هفته نامه نخست به مهار برخی از رسقت ها اشاره کرد 

و گفت: وی در رابطه با رسقت از منازل نیز گفت: آیفون های تصویری 

مخصوص در این زمینه طراحی شده که سعی داریم آن ها را به تولید 

انبوه برسانیم، برای طالفروشی ها نیز دستگاه های کنرتلی و پیشگیری 

از رسقت طراحی گردیده که شناسایی سارقان را تسهیل می کند.

وی با اشاره به لزوم پیشگیری از انواع رسقت ها گفت این درست 

است که تنها برخورد با معلول چاره کار نیست و باید به زمینه های 

بروز رسقت ها توجه شود که ما در این رابطه آن را در دستور داریم 

تا با شناسایی زمینه های رسقت، آن ها را به مقامات ابالغ کنیم.

خرب کوتاه بود. قاتل غزل حیدری که 

چندی پیش رسبریده همرسش را در 

محله های اهواز گردانده بود قصاص 

منی شود.این  فرجام قصه نخ منا شده 

بیشرت قتل های ناموسی در سال های 

گذشته بوده است.یادمان نرود که پدر 

رومینا که با داس رس تنها دخرتش را 

درو کرده بود هم از این فرجام خرب 

داشت.در مصاحبه ای رسمی گفته 

بود پرس وجو کردم و به من گفتند 

چون خودم ولی دم هستم قصاص 

منی شوم! حال سوال اینجاست که 

الیحه خشونت علیه زنان کجاست؟ 

در کدام ایستگاه در جا می زند و چه 

زمانی قرار است اهرم فشاری برای 

تکرار این حکم به رای های جاهالنه 

و ناموس کشی شود؟

خانه امن ترین جای دنیاست اما 

نه برای همه! قتل های موسوم به 

می دهد  نشان  ناموسی«،  »قتل 

گاهی وقت ها حتی چهاردیواری 

خانه و حتی اعضای خانواده هم 

می توانند امن نباشند. به خصوص 

اغلب  خانوادگی  قتل های  اینکه 

به واسطه پیوندهای خویشاوندی 

و هزار و یک دلیل دیگر به شکایت و 

قصاص منتهی منی شود. مجازات های 

تعیین شده برای جنبه عمومی این 

جرائم هم انگار آن چنان بازدارنده 

نیست. به همین خاطر است که 

یک بار چهره ای همچون محمدعلی 

نجفی شهردار اسبق تهران همرسش 

را می کشد و روز دیگر پدر رومینا 

ارشفی 1۳ ساله میوه زندگی اش را 

با داس درو می کند! و باز رس غزل 

حیدری 1۷ ساله توسط شوهرش 

بریده شده و در شهر چرخانده می شود 

تا منایشی برای فاتحه خواندن بر 

غیرت و مردانگی را روایت کند. این 

ماجرا ادامه دارد و صفحات حوادث 

رسانه ها هر از چند گاه روایتگر همرس 

کشی مردانی هستند که غیرت را 

در خشونت و جنایت می بینند و 

درنهایت هم ماجرا با چند سال زندان 

و پرداخت دیه حل وفصل می شود.  

هرچند بعد از تبعات اجتامعی ماجرای 

قتل رومینا دولت دوازدهم الیحه 

اصالح ماده 612 قانون مجازات 

اسالمی شامل تشدید مجازات پدر در 

صورت قتل فرزند که معروف به الیحه 

»رومینا« است را برای انجام ترشیفات 

قانونی به مجلس فرستاد، اما پس 

از مدتی این ماجرا مسکوت ماند. 

درعین حالی که برخی کارشناسان 

معتقدند راهکار مقابله با قتل های 

ناموسی تشدید مجازات نیست و 

باید اصالح ساختارهای فرهنگی 

در دستور کار قرار گیرد.

تناسب جرم و مجازات 
به گزارش رکنا، شاید اگر مجازات 

بازدارنده تری برای قتل های ناموسی 

اتفاق  قبلی  کشی های  همرس  و 

می افتاد ماجرای قتل غزل با این 

حجم از خشونت و تبعات اجتامعی 

رخ نداده بود. هرچند در ماجرای قتل 

غزل هم نباید از فشارهای روانی و 

اجتامعی گسرتده بر روی خانواده 

به ویژه همرس غزل یعنی هامن قاتل 

چشم پوشی کرد اما این حجم از 

خشونت امری غیرقابل تصور بود که 

عالوه بر چالش های فرهنگی از نقص 

قانون هم خرب می دهد ؛ همچنان 

که خانواده غزل هم قبل از برگزاری 

دادگاه با حضور در دادرسا از شکایت 

خود رصف نظر کردند و حاال فرزند 

غزل و سجاد می ماند و داستان هایی 

ازاین پس درباره مادرش از خانواده و 

حتی همشهریانش خواهد شنید.آیا 

این عدم تناسب زمینه ساز افزایش 

ارتکاب به جرم منی شود؟ 

جوانی که همسرش را سر برید قصاص نمی شود

هزینه های ناموس کشی ؟

قاتل روحانیون حرم مطهر رضوی اعدام شد
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تشکیلاولینکنسرسیومصادراتیساختمان
درخراسانرضوی

تکتمصابریمقدمتهرانی

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی گفت: 

به منظور کمک به توسعه حوزه بازرگانی خارجی تولیدات داخلی 

کنرسسیوم مشرتک صادراتی یا قبول منایندگی رشکت ها در دیگر 

کشورها تشکیل می شود.محمدرضا تازیکی در جلسه مشرتک با 

مدیران رشکت ها و کارخانجات تولیدکننده محصوالت مرتبط با صنعت 

ساختامن در حاشیه بیست و سومین منایشگاه صنایع ساختامنی 

مشهد از آمادگی برای کمک به توسعه حوزه بازرگانی خارجی تولیدات 

داخلی در قالب ایجاد کنرسسیوم مشرتک صادراتی یا قبول منایندگی 

رشکت ها در دیگر کشورها تاکید کرد.وی افزود: به عنوان یک نهاد 

عمومی غیردولتی زیرمجموعه استانداری توامنندی های گوناگونی در 

سازمان وجود دارد که امکان مناسبی را برای تعامل با صاحبان صنایع 

مختلف ایجاد می کند.تازیکی با اشاره برنامه ریزی ها برای فعالیت های 

اقتصادی در کشورهای برزیل، افغانستان، پاکستان، ادامه داد: آمادگی 

داریم در حوزه معرفی و فروش و ایجاد زمینه های مناسب برای حضور 

تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین املللی کمک کنیم.مدیرعامل 

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی بابیان اینکه هدف ما 

کمک به توسعه بازرگانی خارجی رشکت های داخلی است، افزود: این 

همکاری می تواند در قالب ایجاد منایندگی های فروش در کشورهای 

هدف و همچنین کنرسسیوم مشرتک صادراتی با رسمایه گذاری صاحبان 

 صنایع مختلف و محوریت سازمان همیاری یا رشکت های مستعد 

باشد.

پیشنهادسرمایهگذرانسوئدی
بهمخترعجوانایرانی

گروه خرب- رسمایه گذاران سوئدی جهت مشارکت در اخرتاع مهرداد 

محجوبی  جوان ایرانی مقابل دفرت او صف کشیده اند

مهرداد محجوبی، طراح صنعتی جوان و فارغ التحصیل از دانشگاه 

صنعتی »لوند« در جنوب سوئد که تنها 26 سال سن دارد موفق به 

اخرتاع یک تکنولوژی انقالبی شده است که آب دوش مرصفی را 

به صورت آن واحد مود تصفیه قرار می دهد به صورتی که می توان 

تنها با 5 لیرت آب به صورت نامحدود دوش گرفت.

بر اساس این گزارش با استفاده از اخرتاع این جوان ایرانی، میزان آب 

مورداستفاده در هر دوش از ۷5 لیرت به 5 لیرت کاهش داده می شود 

که به منزله ی انقالبی در رصفه جویی آب و انرژی محسوب می شود.

این جوان ایرانی در مورد اخرتاعش که رسام در نزد اداره ثبت 

اخرتاعات و اکتشافات سوئد و اتحادیه ی اروپا به نام او به ثبت 

رسیده است می گوید:آب یکی از مهم ترین منابع ماست که به طرز 

صحیحی مورداستفاده قرار منی گیرد. این ایده را با توجه به روشی که 

فضانوردان در فضا از آن استفاده می کنند طراحی منودم. تکنولوژی 

که من از آن استفاده می کنم مشابه چیزی است که در سفرهای 

فضایی سازمان فضایی ناسا مورداستفاده قرار می گیرد. تکنیک 

من همین امکان را در کره ی زمین ارایه می کند و می تواند در همه 

جای دنیا که با کمبود آب مواجه هستند مورداستفاده قرار گیرد.

با استفاده از اخرتاع این جوان ایرانی، عالوه بر رصفه جویی شگفت انگیز 

در مرصف آب، میزان قابل توجهی انرژی )80 درصد( نیز رصفه جویی 

می شود. این مخرتع نام )Shower Of The Future( یا »دوش آینده« 

را بر اخرتاع خود نهاده است.

رسمایه گذاری و کارآفرینی، کاری بزرگ و 

نوعی عبادت است، امروز رسمایه گذاری 

برای کشور یک رضورت است، عامل 

مهم تشویق رسمایه گذاران خارجی 

به فعالیت در ایران این است که آنان 

احساس کنند رسمایه گذاران داخلی با 

اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی 

امن به فعالیت مشغولند. 

سال هاست در یادداشت ها به آفت 

دستکاری در ساختار های اقتصادی 

کشور توسط قوای سه گانه پرداخته و 

هشدار داده شده است، اما متأسفانه 

گوش شنوایی نبوده و نیست. 

در سال ها و ماه های اخیِر دولت دوازدهم 

این دستکاری ها توسط منایندگان مجلس و 

وزرای ذینفع و در رشوع کار دولت سیزدهم، 

بکارگیری هم حزبی های بی تجربه بیشرت 

و بیشرت شده، به گونه ای که ازیک طرف 

مردم و از سوی دیگر فعالین اقتصادی 

و به طورکلی اقتصاد کشور به گمراهی و 

چه کنم چکار کنم دچار گردیده است.

هامن گونه که ذکر شد، در دو سال پایانی 

دولت دوازدهم، وزرا و معاونین ریاست 

جمهوری، معاونین و مدیرکل های آنان 

عمدتاً به فکر آینده خود در دولت بعدی 

که می دانستند از تفکر اصولگرایی )به 

نظر آنان نسبتاً تند( خواهد بود بودند؛ لذا 

متام اقدامات خود را حول محور دستکاری 

برای حفظ منافع آینده خود و پاس دادن 

مشکالت به دولت سیزدهم برنامه ریزی 

می کردند، البته به مسائل مربوط به دوره 

دولت دوازدهم در یادداشت های اقتصاد 

مقاومتی سال های 1۳98، 1۳99 و 

1400 به صورت مرشوح اشاره شده است. 

اما گذشته مربوط به گذشته بوده که فقط 

باید از آن درس می گرفتیم که متأسفانه 

نگرفتیم، آنچه باید موردنقد و واکاوی قرار 

گیرد، انتقال و تداوم دستکاری های 

خسارت بار دولت های گذشته به دولت 

سیزدهم است که بعضا در مواردی چون 

تورم، ارز 4200 تومانی، خودی و ناخودی 

کردن خدمت گزاران به ایران و نظام و 

جایگزینی افراد وابسته به حزب، گروه و 

تفکر خود در بدنه دولت و… انجام شده، 

که گویا رسم روزگار این است. 

دستکاری های جدید که در دولت سیزدهم 

و مجلس فعلی انجام می شود، بسیار 

مرض و خسارت بار است، به خصوص که 

دست کاری ها را وزرا و زیرمجموعه های 

کم تجربه در دستور کار مجلس و دولت 

سیزدهم قرار می دهند. ازجمله: 

-تصویب قوانینی چون مالیات بر خانه های 

خالی، که اوالً غیرقابل اجرا است، دوما اگر 

اجرا شود فرار رسمایه ها را از حوزه مسکن 

به صورت چشم گیری رقم خواهد زد.

- میدان دادن به صداوسیام و رسانه های 

رسمی برای تحت فشار قرار دادن رسمایه داری 

و رسمایه گذاری و کارآفرینی تحت عنوان 

عدالت خواهی در کشور 

- حمله به خصوصی سازی و اجرای 

اصل 44 قانون اساسی به صورت مدام 

توسط عالقه مندان اقتصاد دولتی که با 

هرگونه کسب ثروت مرشوع توسط افراد 

جامعه مخالف بوده و نداشنت را افتخار 

جامعه می دانند. 

- محدود کردن فضای کسب وکار برای 

اقتصاد آزاد و بخش خصوصی در کشور

- فشار بسیار سنگین دولت برای تأمین 

نیاز های بودجه ای بی حساب وکتاب 

خود از محل وصول مالیات. 

- تحت فشار قرار دادن مرصف کننده 

ایرانی به بهانه دروغین حامیت از تولید 

داخل که حرفی غیراقتصادی و غیررقابتی 

است. به منظور کسب درآمد دریافت 

تعرفه واردات به نفع خزانه دولت .

- تصمیامت حساب نشده و دستوری 

بخش  بنگاه های  کارگران  دستمزد 

که  افزایش  مانند  تورم زا  خصوصی 

موجب از کنرتل خارج کننده اقتصاد 

کشور شده است .

- رفتار ها و گفتار های ناشیانه اعضای 

دولت در رده های مختلف که فراری 

دهنده رسمایه ها از کشور و رونق بخشیدن 

به اقتصاد ترکیه و... شده و می شود. 

طرح موضوعاتی خالف دیدگاه مقام معظم 

رهربی در خصوص رسمایه گذاری مرشوع 

در تریبون ها و یا برنامه های تلویزیونی 

که داشنت ماشین خوب، ویالی خوب، 

منزل خوب و به طورکلی ثروت را زشت و 

بد معرفی و با حمله های تند و ناجور و 

توهین آمیز )) البته قلم می داند این گونه 

حمالت فقط شعاری بیش نخواهد بود((، 

صاحبان رسمایه و رسمایه داران و کارآفرینان 

که هر سخن این گونه را تهدید برای 

رسمایه و خود منظور می دارند ترسانده 

تا داشنت ویالی خوب، ماشین و منزل 

گران قیمت و به طورکلی رسمایه داری 

را از لواسانات در اطراف تهران و... ، 

به شهر های خوش آب وهوای ترکیه، 

کانادا، فرانسه، انگلستان و... منتقل و در 

آنجا کارآفرینی را جایگزین ایران کنند. 

تجربه دوران های مختلف بعد از انقالب 

نشان داده نتیجه این گونه دستکاری 

ها و سخن بدون مطالعه گفنت ها در 

چند نوبت، فرار مدیران اقتصادی و 

رسمایه ها و ایجاد بیکاری گسرتده، 

جوانان، تورم و گرانی و درنهایت نارضایتی 

و حرکت های اعرتاضی خسارت بار را 

 برای کشور و نظام به همراه داشته

 است.

در مورد خسارت های سنگین دستکاری 

در ساختار های اقتصادی و رفتار های 

حکمرانی بدون دقت که اشتغال آفرینی و 

کسب درآمد را متوقف و رسمایه ها را فراری 

می دهد، مطالب بسیار است که قبال 

به آن اشاره گردیده و در یادداشت های 

آینده نیز اشاره خواهد شد. 

این یادداشت ازآن جهت که فشار سنگینی 

به جهت تداوم فرار رسمایه هایی که باید 

میلیون ها شغل در کشور ایجاد می منود  

احساس می شد، توسط قلم به رشته 

تحریر درآمد.

محمدحسین روشنک، رییس 

کانون کارآفرینان خراسان رضوی

آفتی به نام دستکاری در ساختار های اقتصادی

به نظر میرسد رسانجام پرونده اختصاص 

سهام عدالت به جاماندگان به رسفصل های 

نهایی خود نزدیک می شود و قرار 

است طبق محاسباتی سهام عدالت 

به برخی افرادی که تاکنون مشمول 

نبوده اند، تخصیص یابد.

با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت 

سال 1۳99 و قیمت قابل توجه این 

سهام متاثر از وضعیت بازار رسمایه در 

آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن 

سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق 

آمار حدود 49 میلیون نفر مشمول 

سهام عدالت هستند، همواره صدای 

اعرتاض عده ای به گوش می رسید 

که چرا باوجوداینکه جزو دهک های 

کم درآمد جامعه هستند، مشمول این 

سهام منی شوند.

ماجرای 20 میلیون جامانده 
درهرحال دولت دوازدهم درحالی که به 

کار خود پایان داد که اعالم شد پرونده 

ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و 

امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته 

شود وجود ندارد. بااین حال برخی 

مناینده های مجلس همچنان قول 

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان 

را می دادند و آمارهای مختلفی نیز از 

جاماندگان ارایه می شد و درنهایت 

نیز زمزمه های یک جامعه آماری 20 

میلیون نفری نیز به گوش رسید.

راهکار مجلس 
درنهایت منایندگان مجلس شورای 

اسالمی در الیحه بودجه سال 1401، 

در مصوبه ای راهکاری برای تعیین 

تکلیف جاماندگان سهام عدالت در 

سال 1401 مشخص کردند.  طبق 

مصوبه مجلس، دولت موظف شد از 

محل باقی مانده سهام متعلق به دولت 

یا رشکت های دولتی در بنگاه های 

قابل واگذاری در هر بازار موضوع 

گروه های )1( و )2( ماده )2( قانون 

اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 

چهارم )44( قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران مصوب 25 خردادماه 

1۳8۷ و اصالحات و الحاقات بعدی 

آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به 

مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته 

امداد امام خمینی )ره( مددجویان 

سازمان بهزیستی کشور و متامی 

افرادی که از سهام عدالت برخوردار 

نشده اند اقدام کند.  

پس ازآن محمدرضا پور ابراهیمی، 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

اعالم کرد که برآورد این است حدود 

20 میلیون نفر در کشور سهام عدالت 

ندارند که در کمیسیون اقتصادی طرح 

را تصویب کردیم بنده به رییس جمهور 

نامه دادم و توافقات اولیه انجام و در 

بودجه امسال تصویب شد و دولت 

کلیات آن را پذیرفته و براین اساس 

کسانی که مشمول باشند، در سال 

جاری سهام عدالت دریافت می کنند.

تخصیص سهام عدالت 
بااین حال به نظر می رسد مجلس 

تکلیف  تعیین  برای  را  خود  عزم 

جاماندگان جزم کرده است. بر این 

اساس حسین قربانزاده در آخرین 

مصاحبه خود به ایسنا اعالم کرد که  

در آخرین جلسه ای که هفته گذشته با 

رییس سازمان بهزیستی، معاون وزیر 

رفاه و مسئوالن کمیته امداد برگزار 

شد تعداد جاماندگان تحت پوشش 

این دو نهاد مشخص شدند. بر این 

اساس این افراد درمجموع حدود 

سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷00 نفر 

هستند که حدود دو میلیون و 25 هزار 

نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود 

یک میلیون و ۳00 نفر تحت پوشش 

کمیته امداد هستند.

چه باید کرد؟بنابراین هیچ فردی که 

تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده الزم 

نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه 

کند. فرایند شناسایی جاماندگان 

ادامه دارد و توسط دولت در ادامه 

انجام خواهد شد. همچنین فعال 

پرتفویی که قرار است برای جاماندگان 

در نظر گرفته شود مشخص نیست 

 اما قطعا با پرتفوی فعلی مشموالن 

فرق دارد.

جزییات اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

  خبر

خبر




