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شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 6 مرداد 1401     شماره 2929

 یک تحلیلگر مسایل خاورمیانه با اشاره به درخواست 

 بن سلامن، ولیعهد سعودی، برای مذاکره علنی با ایران 

و در سطح وزرای خارجه گفت:  عربستان سعودی از 

برقراری روابط دیپلامتیک با ایران دنبال کسب اعتبار و 

بهبود وجهه خود در اوضاع کنونی منطقه است.

اصغر زارعی با اشاره به تاثیرپذیری سیاست خارجی 

 عربستان از غرب و آمریکا در قبال ایران اظهار کرد: 

از گذشته تاکنون سیاست خارجی عربستان سعودی 

فاقد استقالل عمل و استقالل رای بوده و این قصه 

همچنان هم ادامه دارد. عدم استقالل در رویکردهای 

سیاست خارجی عربستان سعودی به دلیل تبعیت این 

کشور از سیاست خارجی قدرت های بزرگ خصوصا 

آمریکا، انگلیس و دولت های اروپایی در منطقه است.

وی ادامه داد: از پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 

تا امروز این روند استمرار داشته است؛ هرچند فراز و 

نشیب هایی داشته و همچنان برخی اختالفات به قوت 

خویش باقی است. در همین راستا امروز نیز رژیم آل سعود 

بسیار محتاطانه و دست به عصا در چگونگی ارتباط گیری 

با ایران این مسیر را دنبال می کند و آن هم ناشی از این 

است که رشایط منطقه در حال دگرگونی است.

این تحلیلگر مسایل غرب آسیا با اشاره به منایان شدن 

ضعف های آمریکا در پشتیبانی از متحدان منطقه ای خود 

ازجمله عربستان افزود: ضعف و ناتوانی آمریکا در چند 

مرحله منود پیدا می کند. در مرحله اول رویارویی های بین 

ایران و ایاالت متحده آمریکا در منطقه، هدف قرار دادن 

پایگاه اسد در عراق توسط نیروهای جمهوری اسالمی  

مورد اصابت واقع شدن پهپاد جاسوسی ایاالت متحده 

آمریکا و هواپیامی فوق مدرنی که در باالترین ارتفاع 

ممکن مورد اصابت واقع شد و سایر توامنندی ها و 

از  ایران  قدرت بسیار باالیی که جمهوری اسالمی 

خود در مسایل دفاعی، امنیتی و سیاسی به منایش 

گذاشت، باعث شده رژیم آل سعود در رویکرد و تابعیت از 

سیاست های آمریکا تا حدودی محتاطانه عمل کند و نگاه 

 به برخی دولت های منطقه ازجمله ایران، روسیه و چین 

را در سیاست خارجی خود قرار دهد زیرا احساس می کند 

اگر بتواند در نوع روابطش با دولتی مثل جمهوری 

اسالمی تغییراتی ایجاد کند، به لحاظ ثبات و پایداری 

امنیت منطقه ای می تواند به یک نقطه قابل اتکا برسد.  

زارعی عنوان کرد: امروز عربستان هفت سال پس از رشوع 

جنگ در یمن در همه عرصه های میدانی، دیپلامسی 

و روانی شکست مربوط به این جنگ خورده و علی رغم 

 متام پشتیبانی هایی که از این رژیم صورت گرفت

، در یمن کامال بازنده جنگ است و در یک وضعیت بسیار 

بغرنجی گیر افتاده و دنبال راه برون رفت محرتمانه از 

این جنگ خودساخته است.

وی اضافه کرد: همچنین رژیم سعودی در سایر مناطق مثل 

عراق، سوریه و لبنان نیز هزینه های بسیار سنگینی کرده 

که بی پاسخ مانده و پشت رس هم به دلیل سیاست های 

تخریبی خویش شکست خورده است. یکی از این مسایل 

افراط وتفریط هایی بود که ملک سلامن و فرزندش دنبال 

کردند؛ مانند ترور جامل خاشقچی، فعال سیاسی مخالف  

در ترکیه و ایجاد نارضایتی بسیار گسرتده اما پنهان در 

الیه های خاندان آل سعود. این موضوع شکل گیری برخی 

اعرتاضات و مقاومت ها در بدنه  حاکمیتی خصوصا از 

ناحیه شاهزادگان آل سعود را به همراه داشت.

این ها  داد:  ادامه  خاورمیانه  مسایل  تحلیلگر  این 

مواردی است که رژیم آل سعود را وادار کرده در برخی 

از سیاست های خود خصوصا سیاست های منطقه ای اش 

به نوعی تجدیدنظر و در دو الی سه سال اخیر تالش کند 

روابط خود با جمهوری اسالمی ایران را التیام بخشد و 

به سمت بهبود آن حرکت کند.

پشت پرده  تمایل عربستان به مذاکره 
سیستم انرژی کشور: آشفته و ناپایدار!

دکترهاشماورعی،استاددانشگاهصنعتیشریف

در سال های اخیر شاهد تحوالت چشمگیری درصحنه 

انرژی بوده ایم که از آن به عنوان" گذار انرژی" یاد 

می شود. جهان در حال عبور از سوخت های فسیلی 

الکرتیکی است.  انرژی  بر  بیشرت   و مترکز هر چه 

طبق آمار آژانس بین املللی انرژی، درحالی که طی 

دو دهه اخیر مرصف انرژی در جهان به طور متوسط 

سالیانه 1/9% افزایش یافته، رشد مرصف انرژی الکرتیکی 

3/1% بوده و درنتیجه سهم برق از مرصف نهایی انرژی 

از 15% در سال 2000 به 21% در سال 2019 رسیده 

است و پیش بینی می شود تا میانه قرن جاری میالدی 

این رقم به 49% افزایش یابد. از طرف دیگر، با توجه به 

اهمیت جلوگیری از افزایش دمای متوسط کره زمین با 

به کارگیری فناوری نوین، روند صعودی بازدهی مرصف 

انرژی ادامه یافته و علیرغم افزایش جمعیت و رفاه اقتصادی 

جهانیان پیش بینی می شود تا سال 2050 تقاضای 

انرژی جهان حدوداً برابر میزان فعلی یعنی در حدود 350 

اگزاژول باشد. همراه با افزایش تقاضای برق به میزان 

دو برابر تا میانه قرن جاری میالدی، جهان شاهد توسعه 

چشمگیر انرژی های تجدید پذیر خواهد بود و انتظار 

 می رود تا آن زمان با 8800 گیگاوات انرژی خورشیدی و

 6000 گیگاوات انرژی بادی، دوسوم انرژی الکرتیکی 

مرصفی جهان از این طریق تامین شود. قابل توجه اینکه 

در حال حارض مجموع ظرفیت نصب شده انرژی تجدید 

پذیر در کشور کمرت از یک گیگاوات و سهم آن از برق 

مرصفی کشور کمرت از 1% است!

در سال های پیرشو کاهش مستمر هزینه باعث توسعه 

هر چه بیشرت انرژی تجدید پذیر شده و شاهد تغییرات 

اساسی درصحنه ژئوپلیتیک جهان خواهیم بود که از آن 

جمله می توان به افول کشورهای نفتی و ظهور کشورهای 

برقی اشاره کرد. در حمل ونقل جاده ای نیز جهان شاهد 

تحوالت چشمگیری خواهد بود و تا میانه قرن جاری 

میالدی 1/1 میلیارد خودرو برقی با 14000 گیگاوات 

ظرفیت ذخیره سازی در باطری  امکان افزایش پایداری 

و انعطاف پذیری شبکه های برق فراهم خواهد گردید. 

خالصه اینکه طی سه دهه آتی زندگی برقی تر شده و 

انرژی الکرتیکی نیمی از کل انرژی مرصفی جهان را به 

خود اختصاص خواهد داد. اما داستان انرژی در ایران 

قصه پر غصه ای است. ازآنجاکه عدم برخورداری از رشد 

اقتصادی مطلوب و بیکاری از چالش های اصلی اقتصاد 

ایران است  برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی باید در 

اولویت  قرار گیرد. بخش کشاورزی به دالیلی ازجمله 

عدم استفاده از فناوری پیرشفته، الگوی نامناسب کشت  

و از همه مهم تر محدودیت های منابع آب و فرسایش 

خاک قابل توسعه چندانی نیست و بخش خدمات نیز به 

دلیل رشایط کشور درصحنه بین امللل و محدودیت های 

فرهنگی منی تواند به میزان قابل توجهی توسعه یابد. بدین 

ترتیب بار اصلی توسعه اقتصادی کشور به ناچار باید بر 

دوش صنعت گذارده شود.باید طرحی نو درانداخت، 

طرحی تحت عنوان" گذار صنعتی ایران" با محوریت 

ظرفیت های منطقه ای. برای رسیدن به توسعه صنعتی 

و رشد اقتصادی باید زنجیره دانش، تحقیقات، فناوری و 

درنهایت تولید کامل شود. در حال حارض این زنجیر پاره 

شده و هر کس کار خود را می کند.  کشور باید به صورت 

یک مجموعه متصل در نظر گرفته  شود نه جزایر منفصل. 

در برنامه ریزی برای گذار صنعتی، همه عوامل ازجمله 

اشتغال، برقراری توازن اقتصادی منطقه ای، اهمیت 

جلوگیری از مهاجرت منفی، افزایش رضیب امنیتی 

به ویژه در مناطق مرزی، پدافند غیرعامل و درنهایت 

رشد اقتصادی باید در کنار هم دیده شود. برنامه ای به 

معنای واقعی مّلی. بیایید یک بار هم که شده برنامه توسعه 

را رصفاً با مدنظر قرار دادن منافع ملی تدوین کنیم. 

شهردار مشهد گفت: در نظر داریم تعدادی از خطوط 

 اتوبورسانی حاشیه شهر را با نرخ نزدیک به رایگان 

در اختیار مردم قرار دهیم.

سید عبدالله ارجائی شهردار مشهد در این خصوص 

گفت: باوجوداینکه نرخ بلیت اتوبوس در مشهد کمرت 

از 15درصد بهای متام شده است، در نظر داریم 

تعدادی از خطوط اتوبورسانی حاشیه شهر را با نرخ 

نزدیک به رایگان در اختیار مردم قرار دهیم.

وی ادامه داد: امروز اولین خط به شامره 431 رسام 

کار خود را با بهای خدمات 100 تومان آغاز کرد.

شهردار مشهد افزود: این عدد تا پایان سال جاری 

به 20 خط خواهد رسید. امیدوارم با حامیت شورای 

شهر، سال آینده تعداد این خطوط افزایش پیدا کند.

z  حذف تدریجی بهای خدمات اتوبوسرانی
رییس کمیسیون اقتصادی و رسمایه گذاری شورای 

شهر مشهد گفت: اگر به زیرساخت ها و فرصت های 

اقتصادی در حوزه حمل ونقل نگاه مناسب داشته 

باشیم، می توان به واسطه درآمدزایی از این طریق  

بهای دریافتی از شهروندان برای سفر با حمل ونقل 

عمومی را کاهش داد.

مجید دبیریان با اشاره به راه اندازی خطوط اتوبورسانی 

با 90 درصد تخفیف و دریافت بهای 100 تومان به 

ازای هر سفر از شهروندان، اظهار داشت: این تصمیم 

در راستای سیاست های شورای ششم و مدیریت 

شهری در این دوره، مبنی بر توسعه عدالت و کاهش 

نابرابری های اقتصادی است.

 وی با حامیت از این تصمیم شهرداری مشهد، گفت: 

در نظر گرفنت تخفیف برای سفرهای با حمل ونقل 

عمومی حتی می تواند در ابعاد کالن تری نیز دنبال شود.

دبیریان بابیان اینکه در حوزه اقتصادی باید به دنبال 

منابع درآمدی پایدار جدید برای شهر باشیم، افزود: 

مدیریت شهری باید ظرفیت های جدید اقتصادی 

 ایجاد کند، در شهر مشهد حدود 2 هزار اتوبوس 

و مینی بوس و پایانه های متعددی در حال خدمات دهی 

به زائران و مجاوران رضوی هستند که فرصت بسیار 

خوبی محسوب می شود و باید به نحو احسن مورد 

بهره برداری قرار گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی و رسمایه گذاری شورای 

اسالمی شهر مشهد ترصیح کرد: اگر به این زیرساخت ها 

و فرصت های اقتصادی نگاه مناسب داشته باشیم 

می توان به واسطه درآمدزایی از این طریق، بهای 

دریافتی از شهروندان برای سفر با حمل ونقل عمومی 

را کاهش داد.

راه اندازی اتوبوس ۱۰۰ تومانی 

احتمال رایگان شدن اتوبوس در مشهد

  یادداشت

توجه ویژه به سودبانکی
در روزهای اخیر افزایش نرخ بهـره بین بانکی در بازارهای مالی 

پیرشفتـه دنیا زبانـزد خـاص و عام اسـت. افزایـش نرخ بهـره در 

بسـیاری از کشـورهای دنیـا به عنـوان موثرتریـن روش کنـرتل 

تورم، خواست عمومی است. سـوال این اسـت که چرا در ایران 

از این ابزار موثر اسـتفاده منی شـود و چرا اگـر مانند چند هفته 

گذشـته، نرخ بهره بین بانکی قـدری افزایـش یابد و بـه بیش از 

21 درصد برسـد، صدای اعـرتاض بخش هایـی از جامعـه بلند 

می شود؟ به راستی تفاوت ایران و کشورهای دیگر در چیست؟

نخسـتین تفاوت، تعطیلی سیاسـت گذاری پولی در چند دهه 

گذشته است. درواقع، بانک مرکزی به عنوان صندوقدار اعطای 

اعانـه بـه دولـت ایفـای نقـش می کنـد. نبـود اسـتقالل بانـک 

مرکزی تا حدی اسـت کـه رییس ایـن بانک در جلسـات هیات 

دولـت حضور پیـدا می کنـد. در سـایر کشـورها بانک مرکزی به 

لحاظ قانونی در برابر آحاد شـهروندان و نه دولت پاسخگوست 

و اصوال اسـتقالل بانـک مرکزی به معنـای اسـتقالل در اعامل 

سیاست های کنرتل تورم است؛ در حالی در کشور ما اصوال فرد 

یا دستگاهی مسوولیت حفظ ارزش پول ملی را عهده دار نیست.

تفاوت دوم در رویه ای است که تحت عنوان »سازوکار انتقال« در 

ادبیات اقتصاد پولی شناخته شده است. در کشورهای پیرشفته، 

نرخ های سـود آزادانه تعییـن می شـوند و تنها نرخ تسـهیالت و 

سـپرده های بانک مرکـزی به نظام بانکـی که به عنوان سـقف و 

کف کریـدور نـرخ بهـره شـناخته می شـود، به صورت دسـتوری 

تعیین می شـود. نرخ دیگری که در سیاست گذاری پولی نقش 

اساسـی ایفا می کند، نرخی اسـت که بانک ها در تسویه شبانه 

بـه یکدیگـر وام بـدون وثیقـه می دهنـد کـه تحـت عنـوان »نرخ 

سیاسـتی« یا »نرخ بین بانکی« شناخته شـده و با مداخله بانک 

مرکـزی سیاسـت گذاری می شـود. بـر اسـاس ایـن نرخ، سـایر 

نرخ هـای سـود در اقتصـاد از بسـیار کوتاه مـدت تـا بلندمـدت 

تطبیق می یابند. این در حالی اسـت که در کشـور ما شـورایی 

تحت عنوان »شـورای پـول و اعتبـار« متامی نرخ های سـپرده و 

تسهیالت بانکی را به صورت کامال دستوری و در بسیاری مواقع، 

منفک از واقعیت های اقتصاد تعیین می کند. این مساله موجب 

می شـود تا حتی اگـر روزی بنـا باشـد سیاسـت گذاری پولی به 

شـکلی که در دنیا مرسوم اسـت  در ایران اجرا شـود، انتقال اثر 

افزایش نـرخ بهـره بین بانکی به بخـش واقعی به کنـدی صورت 

گیرد؛ چراکه ابـزار انتقال که هامن نرخ  سـپرده ها و تسـهیالت 

بانکی اسـت، متاسـفانه بـدون ارتباط بـا نرخ سیاسـتی تعیین 

می شـود.

تفـاوت سـوم ایـن اسـت کـه در کشـورهای پیرشفتـه، مـردم، 

سیاسـت گذاران و فعـاالن بازارهای مالـی با مفاهیم نرخ سـود 

واقعی و اسـمی آشـنا هسـتند. در جهان مدرن چند دهه است 

که نرخ بهـره واقعی حـدود صفر اسـت؛ یعنـی تفاوت نـرخ بهره 

اسـمی و نرخ تورم بسـیار کـم اسـت؛ به طوری که می تـوان ادعا 

کرد، در عمل بانکداری متعارف در دنیای مدرن عمال بانکداری 

غیر ربوی اسـت. این در صورتی اسـت که در کشـور مـا در حال 

حـارض، نرخ هـای واقعی سـود تسـهیالت و سـپرده ها به شـدت 

منفی اسـت که برای تاثیر سیاسـت گذاری پولی باید نرخ های 

تورم و سـود اسـمی تا حـد ممکن به هـم نزدیک شـوند. 
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سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان 

با اشاره به نگرانی های مطرح شده در 

مورد طرح دارویار گفت: مراجعات مردم 

به ما نشان می دهد که بسیاری از مردم 

در مورد این طرح ناراضی هستند.

زهرا شیخی مبارکه سخنگوی کمیسیون 

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 

بابیان اینکه نگران تضمین تخصیص 

اعتبار و پرداخت بیمه ها برای طرح 

دارویار هستیم، گفت: در این چند 

روزی که رصد کرده ایم به نظر می رسد 

که تخصیص اول آن ها انجام نشده است.

وی تاکید کرد: مسوولین اجرایی باید 

رصد کنند که آیا مردم در مراجعات به 

داروخانه ها به مشکل برخورده اند یا 

خیر؟ از روز گذشته که خود ما با مردم 

مواجه بوده ایم و متاس های مکرری 

که حاصل شده است، تقریبا می توان 

گفت بسیاری از مردم ناراضی هستند.

داروخانه ها  حرف  اینکه  بابیان  وی 

این است که داده ها در سیستم های 

الکرتونیک تغییر پیدا می کند و قیمت ها 

 نیز چندباری تغییر پیداکرده است. 

این طرح بر بسرت نسخه الکرتونیک، 

نظام ارجاع و پزشک خانواده تعریف شده 

است یکی از موضوعاتی که ما هنوز 

دچار چالش هستیم.

شیخی بیان کرد: درحالی که من مناینده 

مجلس نگران تامین اعتبارات مالی هستم 

مردم نیز از دیدگاه خود نگرانی هایی دارند 

که برطرف نشده است. من اگر خود را 

به جای مردم بگذارم به گونه ای دیگر این 

طرح را نگاه می کنم، آیا همسان سازی 

حقوق بازنشستگان انجام شده است؟ 

آیا افزایش حقوق ها اعامل شده است؟ 

هنوز معطل موضوع رتبه بندی معلامن 

هستیم یا مشکالتی که مدافعان سالمت 

دارند. وقتی همه این ها را باهم نگاه 

می کنیم این مشکالت به دلیل عدم 

 تخصیص اعتبارات مالی به وجود آمده 

است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان 

مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: نگرانی 

ما این است که اگر بخواهیم با نگاه 

اجرایی تر به این طرح نگاه کنیم تا زمانی 

که منابع مالی شفاف و دقیق مشخص 

نشود این نگرانی وجود دارد که طرح با 

اشکاالتی مواجه شود.

 نارضایتی مردم از طرح دارویار

این طرِف میز را هم ببینید آقای رییس!
غالمرضابنیاسدی

این میز ها هم با همه کوچکی ابعادشان می تواند فاصله های بزرگ 

بیندازد میان مردم. یک مرت بیشرت نیست عرض آن اما چنان دور 

می مناید که یادمان می رود ما با هم چه نسبتی داریم. به زبان میز 

خدمت است و مراجعه کننده ارباب رجوع اما به واقع، میِز تولید 

زحمت است و مراجعه کننده نیازمندی که به سایه دست ما بر 

کاغذ چشامنش روشن می شود! یادمان می رود وقتی آن ورمیز 

هستیم که شاید فردا این طرف میز قرار گیریم یا حتی همین امروز 

در جایی دیگر نقش ارباب رجوع را برای ما بنویسند. به قاعده باید 

بفهمیم حال مردم را البته اگردر یک "ناقاعده" از هامن طرف میز 

با آن ورمیزی های جاهای دیگر، ُپل نزنیم. شاید این "ناقاعده" به 

قاعده عام هم تبدیل شود دردنیای برخی ها، ما اما قرار بود راه و 

رسم از شهدا بیاموزیم. یک منونه اش هامن که در باره شهید ابراهیم 

هادی می نویسند؛"  اوایل انقالب بود. ابراهیم در کمیته  فعالیت 

می کرد.  روزی من به کمیته ای که ابراهیم در آنجا مشغول فعالیت 

داشت رفتم. چند اتاق کنار هم بود و در هر اتاق یک میز قرار داشت 

و مسوولین کمیته پشت میز جوابگوی مردم بودند. وارد اتاق ابراهیم 

شدم. برخالِف دیگر اتاق ها، میز کار پشت رسش بود و صندلی جلوی 

میز قرار داشت. صندلی مراجعین هم روبه روی صندلی ابراهیم بود. 

پرسیدم اینجا چرا فرق دارد، چرا این کار را کردی؟ گفت: پشت میز 

که نشستم احساس غرور به من دست داد } احساس دوری کرده بود 

انگار ابراهیم{ ولی این طوری از مردم می شوم. برای همین صندلی 

خودم را آوردم این طرف تا به مردم نزدیک تر باشم! خدا بیامرزد هادی 

را. واقعیتی را که به تجربه فهم می کنیم همین مسئله است؛ آن ور 

میزها یک جور دیگر می شوند. ما را از خود منی دانند. مشکل ما را 

مشکل خود منی شامرند، مردم آن ور میز با مردم این ور میز خیلی 

فرق می کند. شهید هادی متوجه این نکته ظریف شد اما دریغا که 

بسیاری  متوجه این منی شوند لذاست که ما را منی فهمند، صدای 

ما را منی شنوند. مسائل ما را مهم منی شامرند که بخواهند برای حل 

آن آستین همت را باال بزنند. به گامنم مدل مدیریت انقالبی آن بود 

که هادی انجام داد. بی آن که شعار دهد و نانش را بخورد، از شعور 

انقالبی بهره گرفت و این ور میز آمد تا گره از کار مردم باز کند. جای 

چنین سبکی و چنین رفتاری چقدر خالی است...

 وزیر بهداشت
 مسوولیت کرونا را بپذیرد

محمد حسین روشنک گفت : مسوولین حق ندارند تقصیرهای 

حوزه مدیریت خود را متوجه مردم معرفی کنند

رییس ستاد مردمی مقابله با کرونا در خراسان رضوی اظهارداشت  

وزیر بهداشت و درمان که عجله کرد و بدون توجه به هشدار دلسوزان  

 زودهنگام ویروس کرونا را متام شده و رشایط را عادی انگاری 

و محدودیت رعایت الزامات مقابله کرونا و استفاده از ماسک را غیر 

الزم اعالم منود و جلسات ستاد مقابله با کرونا را کم کرد.

وی افزود: نباید مردمی که حاال ماسک منی زنند و فاصله ها را رعایت 

منی کنند مقرص اعالم و شیوع موج هفتم کرونا را متوجه آن ها بداند  

بلکه باید خود پاسخگو باشد و برای حفظ احرتام مردم آن گونه رفتار 

کند که دولتمردان مقرص در کشورهای دیگر می کنند.

رسپرستار بیامرستان پاستور نو مشهد که به خاطر 

معوقات خود و همکارانش اعرتاض کرده بود با تصمیم 

اعضای هیات مدیره بیامرستان از مسوولیت سوپروایزری 

معلق شد.

یازدهم تیر سال جاری پرستاران بیامرستان پاستور 

نو مشهد در اعرتاض به پرداخت نشدن معوقات خود 

تجمع کردند؛ تجمعی که پس از گذشت 3 هفته منجر به 

ارسال  نامه ای از سوی رییس بیامرستان به  سوپروایزر 

این مجموعه یعنی منصوره رنجرب شد.

در  پاستور  بیامرستان  سوپروایزر  رنجرب،  منصوره 

تجمع صنفی 11 تیرماه پرستاران  خطاب به مسئوالن 

 بیامرستان گفته بود »برخی همکاران ما پدر و مادرشان را 

در کرونا از دست دادند، اما وزارت بهداشت 100 تا تک 

تومانی هم خرج حتی درمان پرسنل نکرد.  هزینه های 

درمانشان را خودشان  پرداخت کردند. انتظار دارم من  

که با متام وجود در بیامرستان حارض می شوم و بار ها 

و بار ها فرزندم را رها کردم تا به بیامرستان بیایم، شام 

به عنوان پدر من زمانی که می خواهید حقوق را برای 

پرداخت ها تایید کنید، بگویید من منی توانم. یک بار 

با حقوق ما زندگی کنید تا بدانید ما چه می کشیم«.

او همچنین در مصاحبه ای جداگانه، از مالیات های 

غیرقانونی و خارج از ضوابطی که از پرستاران اخذ 

می شود انتقاد کرد. موضوعی که علیرضا صداقت 

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد هم آن را تایید و 

با اشاره به اعرتاض پرستاران مجموعه پاستور اظهار 

کرده بود: اتفاقی که اخیرا دریکی از بیامرستان های 

خصوصی مشهد رخ داده به دلیل رضایب مالیات 

دریافتی بوده، البته نه تنها برای نظام پرستاری  بلکه 

برای پزشکان و متام کارکنان بخش های دولتی 

به ویژه علوم پزشکی نیز این اتفاق رخ داده است. 

پرستاران طیف بسیار زیادی با درآمد های متوسط 

را شامل می شوند که کم کردن این اعداد از فیش 

حقوقی آن ها مشکل ساز است.

انتقاد های سوپروایزر بیامرستان پاستور به وضعیت 

معیشتی پرستاران، باعث شد تا پایان ماه هم رس سمت 

قبلی خودش باقی مناند. بهروز افتخار زاده، رییس این 

بیامرستان در نامه ای که بیست و نهم تیرماه ابالغ کرده 

است، منصوره رنجرب را از مسوولیت سوپروایزری معلق 

کرده و او را در اختیار دفرت پرستاری قرار داده است.

محمد رشیفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران با ابراز 

تاسف نسبت به تعلیق سوپروایزر بیامرستان پاستور 

مشهد  از کار و بابیان این که پاسخ مطالبه گری، حذف 

و تنبیه نیست در فضای مجازی گفت: به دلیل چنین 

تصمیامتی در سطوح باال است که امروز می بینیم 

خانم منصوره رنجرب، سوپروایزر مجموعه پاستور که 

یازدهم تیرماه مطالبات به حق همکارانش را مطرح 

کرد از کار معلق می شود.

رشیفی مقدم نوشت: مجموعه های خصوصی یک فرد 

را قربانی می کنند تا سایر نیرو ها حساب کار دستشان 

بیاید. تعلیق سوپروایزر مجموعه، هیج معنی دیگری 

جز این ندارد. این یکی از مسائلی است که پرستاران 

رسارس کشور با آن مواجهند و چنین جّوی در رسارس 

کشور حاکم شده است. امنیت شغلی پرستاران از 

بین رفته است؛ به ویژه در بخش خصوصی، که افراد 

معموال با قرارداد های یک ساله جذب می شوند و روسای 

مربوطه هر زمان خطری را احساس کنند، قرارداد را لغو 

می کنند.  زمانی که مجموعه ها احساس کنند یکی 

از پرستاران یا پرسنل تحرکاتی دارد، رسیعا عذرش 

را می خواهند و نیروی جایگزین وارد می کنند. این 

 موضوع باعث می شود تا عدم احساس  امنیت شغلی

 داشته باشیم. 

مساله  حاشیه نشینی شهر مشهد موضوعی بسیار 

خطرناک می باشد چراکه این مساله وضعیت فرا 

منطقه ای به خود گرفته و 1.5 میلیون نفری که در 

حاشیه مشهد ساکن هستند بزرگ ترین جمعیت 

حاشیه نشین کشور را به خود اختصاص می دهند. وضعیت 

حاشیه نشینی در مشهد نیازمند اقدام فرادستگاهی 

است، این کار متاسفانه و با بی کفایتی و عدم توجه 

مسوولین مربوطه از توان مدیریتی شهری مشهد 

خارج شده است.

مشهد بیش از 5200 هکتار بافت های فرسوده و 

ناکارآمد شهری دارد که حدود 13 درصد از مساحت 

شهری را تشکیل می دهد و دومین شهر ایران است 

که دارای این حجم از این نوع بافت هاست. موضوع 

ساماندهی این بافت ها از اولویت های اصلی این شهر 

است که بدون جلب مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

لذا با در نظر گرفنت مشوق های متعدد ازجمله:

 1-نوسازی ازجمله تخفیف کامل عوارض پروانه، طبقات 

مازاد رایگان و پرداخت تسهیالت به مردم می توان 

انگیزه بخش باشد.باید به این نکته مهم توجه منود 

فقدان مالکیت رسمی و اسناد هویتی برای امالک  

عمده مشکل اصلی برای نوسازی و بهسازی وضعیت 

سکونت در محالت حاشیه شهر مشهد است که امکان 

برخورداری از وام ها و تسهیالت نوسازی را با مانع جدی 

مواجه می کند2-جهت رفع مشکل اشتغال مردم ساکن 

 در حاشیه مشهد مقرر شد شبکه کسب وکار خانگی 

با تسهیلگری فعال سازی شود که به ایجاد اشتغال های 

خرد خانگی در محالت کم برخوردار کمک می کند 

که این طرح هم به شکل درست و با نظارت دقیق به 

آن نگاه نشده است .توسعه مشهد و ایجاد امکانات 

 رفاهی بیشرت در این شهر موجب شد بسیاری از افراد که 

در روستاهای مجاور قرار داشتند به این شهرپناه 

آوردند و برخی ساکنان سایر استان ها نیز برای زندگی 

دایم به مشهد نقل مکان کردند.

حکم پرستار معترض مشهدی ابالغ شد

اخراج در پاسخ به انتقاد

حاشیه نشینی در دومین کالن شهر ایران 

یادداشت

دیدگاه

سید جواد غفوریان حیدری
دانشجوی دکتری شهرسازی
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 پاک نهاد/  در دنیای امروز، ادامه رابطه 

باکسی که خیانت کرده می تواند کامال 

بحث برانگیز باشد. برخی از افراد معتقدند 

که خیانت همرس به معنای پایان یک رابطه 

نیست و برخی دیگر از شدت خشم و نفرت  

بهرتین راه را طالق می دانند اما حقیقت این 

است که برخورد درست باخیانت همرس آن هم 

زمانی که خود عصبانی و دل شکسته اید  

کار خیلی سختی خواهد بود و افراد اغلب 

در چنین رشایطی آن قدر درگیری ذهنی 

و عاطفی دارند که منی دانند چه کاری 

باید انجام دهند؛ به همین منظور ما با 

کمک کارشناسان متخصص در این حوزه 

به بررسی مواجهه باخیانت همرس از ُبعد 

روانشناسی، اسالمی و حقوقی پرداختیم.

رفتار و اعاملی که خیانت محسوب می شوند

گاهی بعد از افشای خیانت، فرد خیانت کار 

درصدد رسپوش گذاشنت بر روی اشتباهات 

خود برمی آید و گاهی با انگ شکاک و 

حساس بودن به طرف مقابل سعی در توجیه 

خود می کند اما اینکه چه رفتار و اعاملی 

خیانت محسوب می شود، موضوعی است 

که کارشناسان در گفت وگو با خربنگار ایرنا 

درباره آن توضیح می دهند. تعریف خیانت 

ازنظر روانشناسی، اسالمی و حقوقی کمی 

متفاوت است.

دکرت زهره شفیعی، روانشناس و درمانگر 

خانواده و استاد دانشگاه در تعریف خیانت 

از بُعد روانشناسی می گوید: »هر عملی که 

جزء خط قرمزهای همرس به شامر آید و 

به صورت پنهانی و بدون اطالع همرس انجام 

شود و فرد بداند که انجام این کار منجر به 

ناراحتی همرسش می شود، خیانت محسوب 

می شود. در بعضی از رویکردها هم خیانت 

را فقط رابطه جنسی می دانند و مابقی 

رابطه ها را بی وفایی محسوب می کنند اما 

تعریف اول بسیار معتربتر است.«

حجت االسالم حسین محمودی، کارشناس 

مذهبی خانواده و استاد دانشگاه خیانت 

در اسالم را این گونه تعریف می کند: »از 

منظر دین هر نوع رابطه غیررشعی خیانت 

محسوب می شود حتی نگاه شهوت انگیز به 

نامحرم ولی رابطه ی مرشوع مانند »ازدواج 

موقت« با رشایط خاص که آسیبی به سالمت 

روانی و مالی خانواده نزند، خیانت نیست.«

محمدجواد بابایی، وکیل پایه یک دادگسرتی 

نیز دراین باره می گوید: »اساساً در متون و 

قوانین مربوط به حوزه خانواده کلمه »خیانت« 

وجود ندارد و بجای آن از کلامتی مانند سوء 

 معارشت و سوء رفتار استفاده شده است. 

در قانون مجازات اسالمی نیز موضوع خیانت 

زوجین به یکدیگر به صورت مستقل جرم 

انگاری نشده ولیکن ارتکاب هر یک از 

جرایم منافی عفت مانند انواع زنا، لواط  

مساحقه، رابطه نامرشوع یا منافی عفت 

غیر زنا به صورت فیزیکی و در مواردی حتی 

به صورت تلفنی یا مجازی توسط هر یک از 

زوجین مصداق بارز سوء معارشت محسوب 

 می شود که البته در این موارد رصف ادعا

 در دادگاه خانواده کافی نبوده و اثبات 

تحقق هر یک از جرایم فوق آن هم در دادگاه 

صالح مالک عمل است.«

z نحوه مواجهه صحیح باخیانت همسر
قطعا زن یا مردی که از همرس خود خیانت 

می بیند وارد یک بحران بزرگ می شود، انواع 

احساسات بد را تجربه می کند و فکرهای 

زیادی مانند تالفی کردن، آبروریزی یا طالق 

به ذهنش خطور می کند اما این یک امر 

ثابت شده است که تصمیم گیری در رشایط 

بحرانی نتیجه ای جز پشیامنی به بار منی آورد  

پس در چنین رشایطی چه باید کرد؟

دکرت شفیعی، روانشناس خانواده معتقد 

است: »بعد از افشای خیانت، فرد آسیب دیده 

نیاز به تخلیه هیجان منفی مثل غم یا خشم 

دارد و انکار فرد خیانت کار آسیب روانی 

بیشرتی را متوجه فرد آسیب دیده می کند 

لذا توصیه می کنم زوجین در اولین فرصت 

با همین بحران اقدام به مشاوره کنند.«

 او ادامه می دهد: »تا زمانی که خیانت 

ذهنیت ها  افکار،  خیانت،  علت های    

و طرحواره های هر دو و رابطه دو نفر بررسی 

نشود، زوج برای بخشش یا طالق منی توانند 

تصمیم بگیرند.«

z خیانت همسر را پنهان نگه دارید
متاسفانه گاهی فرد آسیب دیده به دلیل 

رشایط بحرانی و ناتوانی در حل مشکل 

بهرتین راه حل را در میان گذاشنت مساله 

خیانت با اطرافیان می داند درحالی که به 

گفته شفیعی، این کار اشتباه است. خیانت 

همرس باید پنهان مباند تا زوج تصمیم 

نهایی برای رابطه را بگیرند؛ اگر بنا بر ادامه 

رابطه بود، این موضوع برای همیشه باید 

پنهان مباند.

این مساله در اسالم هم ثابت شده و اصل 

بر عدم پوشش و عدم انتشار این موضوع 

است. حجت االسالم محمودی دراین باره 

می گوید: »قرآن کریم در آیه 187 سوره 

بقره، رابطه همرسان را به لباس تشبیه 

 " می کند "ُهنَّ ِلباٌس َلُکْم َو اَنُْتْم ِلباٌس َلُهنَّ

یعنی زن و شوهر هم زینت و هم پوشش 

یکدیگرند یعنی هامن گونه که لباس انسان 

زشتی های بدن را می پوشاند، همرسان 

نیز بایستی زشتی ها و بدی های هم را 

بپوشانند و آبروداری کنند.«

او ادامه می دهد: »متاسفانه ما شاهد آن 

هستیم که در خانواده های جوان، زوجین 

به خصوص زنان به محض مشاهده ی اولین 

خطای همرسانشان حتی در حد رابطه کالمی 

در فضای مجازی، آن را جار می زنند و با خانواده 

خود مطرح می کنند و منزل را ترک کرده و 

با رفتار احساسی و هیجانی و عجوالنه ی 

خود، زندگی خود را به فروپاشی می کشانند. 

 درحالی که اصل مهم حفظ زندگی است 

و نباید به محض مشاهده ی خیانت همرس  

 قید همه چیز زده شود بلکه باید رابطه زن 

و شوهرترمیم گردد؛ به ویژه اگر اولین بار 

است که چنین خطایی از همرس رس می زند 

و تکرارشونده نیست.این توصیه درصورتی که 

 پای فرزند در میان باشد، به مراتب مهم تر

 و الزم تر است.«

این کارشناس مذهبی خانواده تاکید 

می کند: »باید با مشورت مشاورین خربه  

زندگی را اصالح کرد و علل و عوامل خیانت 

را از بین برد و نباید با خانواده مطرح کرد 

 چراکه خانواده نیز احساسی می شوند 

و ممکن است رفتاری خشن داشته باشند.«

z آیا خیانت قابل بخشش است؟
خیانت در برخی مواقع قابل بخشش و 

اغامض است و در برخی مواقع خیر. این 

مساله بستگی به رشایط و روحیات زوجین 

دارد. تشخیص این موضوع بهرت است توسط 

مشاور و روانشناس انجام شود اما به طورکلی 

بخشش خیانت کار آسانی نیست. شفیعی  

مشاور خانواده، بخشش بعد از خیانت را 

یک مسیر بلندمدت می داند و می گوید: 

»خیانت منجر به بی اعتامدی بین زوجین 

می شود و منی توان انتظار داشت که بعد 

 از خیانت بخشش به رسعت اتفاق بیفتد. 

تا زمانی که مراحل زوج درمانی کامل ادامه 

پیدا نکند، بخشش اتفاق نخواهد افتاد.«

این درمانگر خانواده ادامه می دهد: »عالوه 

بر زوج درمانی، همرس خیانت کار تا زمانی که 

زخم های خیانت را ترمیم نکند و تا زمانی که 

تالش برای اثبات خود و جربان اشتباهش 

نداشته باشد، پایه بخشش خیانت بی فایده 

است اما با رعایت مباحث باال )زوج درمانی  

ترمیم زخم های خیانت و جربان اشتباه( 

در طوالنی مدت، بخشش و اعتامد قابل 

بازگشت است.«

z  توصیه اخالقی و اسالمی در مورد
بخشش همسر خیانت کار

مهم ترین اتفاق شومی که در هر نوع خیانت 

رخ می دهد، از بین رفنت اعتامد در زندگی 

زناشویی است.

محمودی حجت االسالم  گفته  به    

در بسیاری از موارد همرس خیانت دیده 

ترجیح می دهد زندگی مشرتک خود را به 

پایان برساند و یک طرفه قید همرس و فرزند 

را بزند اما همرس باتدبیر و صبور، اگر خیانت 

همرسش از روی سهل انگاری و شیطنت 

جوانی بوده و تکرارپذیر نباشد، زندگی 

خود را با استحکام و پایداری بیشرتی از 

دفعه اول بنا می کند و کاستی ها را جربان 

 می کند و همرس خود را با اخذ تعهد اخالقی 

می بخشد.

این کارشناس دینی توصیه می کند: »برای 

ترمیم زندگی مشرتک، فرد خیانت کار باید 

»اعتامدسازی« و هیچ وقت »پنهان کاری« 

نداشته باشد و شفاف و صادق باشد و 

نیازهای عاطفی، جنسی و خالهای رابطه 

خود را به همرسش بگوید. از سوی دیگر  

باید برای یکدیگر وقت گذاشته و صادقانه 

و بدون مشاجره و توهین به یکدیگر درباره 

دالیل بروز این اتفاق و احساساتی که به آن 

دچار شده اند باهم صحبت کنند. همرس 

خیانت دیده نیز باید یک بار دیگر فرصت 

جربان دهد و نیازهای منجر به خیانت را 

برآورده سازد.«

کودکان معتاد!
محمدباقرعطاریانی

محمدباقر عطاریانی_ اعتیاد این بالی خامنان سوز ، کوچک و بزرگ 

، زن و مرد و خالصه پیر و جوان و حتی کودک را بی رحامنه جذب خود 

می کند به گونه ای که برای رهایی از آن باید کاری کرد کارستان.

اعتیاد اگرچه دامن جوانان را گرفته اما کودکان هم از این بال 

مصون منانده اند و در این وادی ترک اعتیاد کودکان کاری است 

سخت و تخصصی.

دکرت روشن پژوه مدرس دانشگاه بیان می کند: بهرتین الگوی 

درمانی اعتیاد کودک، درمان در دل خانواده بوده و نباید کودک را 

 به بهانه درمان از خانواده جدا کنیم لذا اگر قرار باشد درمان مبتنی 

بر اصول و درست باشد باید سیستمی باشد که کودک را در دل 

خانواده شناسایی و درمان کند و اگر والدین کودک معتاد باشند این 

سیستم باید بتواند برای آن ها نیز همزمان فعالیت کند.

 وی با یادآوری اینکه پیش ازاین الگوی درمان مادر و فرزند با یکدیگر 

را داشتیم که در فرایند آن مادر و کودک دارای اعتیاد در کنار یکدیگر 

درمان می شدند، می گوید: اگر والدین دارای رشایط مالی و حامیتی 

خوبی هستند شاید بتوان به صورت رسپایی و با مراجعه به مراکز درمانی 

کودک را بهبود بخشید، اما اگر مجبور به الگوی غیر رسپایی شدیم 

در حال حارض بهرتین شیوه برای درمان کودکان و نوجوانان روش 

اجتامع درمان مدار است  که بر اساس آن در فرایندی شبیه تعامالت 

اجتامعی زیرساخت های شخصیتی فرد اصالح شده، انگیزه های 

مرصف وی تغییریافته و به تدریج بهبودیافته و پاک می ماند.

برگزاری جلسه معتمدین معین باهدف بهبود 
اجرای طرح سپاس

برگزاری جلسه ویژه معتمدین معین با حضور رسپرست بنیاد شهید و 

امور ایثارگران منطقه یک مشهد باهدف پیشربد اجرای هر چه بهرت 

طرح سپاس و رفع مشکالت جامعه ایثارگری روز شنبه یکم مرداد 

برگزار شد.

جلسه ویژه معتمدین معین در مرکز مشاوره منطقه یک با حضور 

جمعی از کارمندان و معتمدین معین شنبه یکم مردادماه برگزارشد.

رسپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک گفت: این جلسه 

باهدف پیشربد هر چه بهرت طرح سپاس و دیدار همگانی جامعه هدف 

و شنیدن مشکالت و تا حد امکان برطرف کردن آن شکل گرفته است.

محمدحسین جعفری افزود : هدف دیگر طرح سپاس احوال جویی 

و دلجویی از قرش ایثارگر توسط پرسنل بنیاد و معتمدین معین 

و آگاه سازی این عزیزان برای قوانین جدید و دستورالعمل های 

جدید بنیاداست.

وی ادامه داد: این طرح از ابتدای تیرماه آغاز گردیده و تا پایان سال 

ادامه خواهد داشت.

 گفتنی است؛ سند افتخار مردم مشهد الرضا پرونده هشت هزار و 

673 شهید، 37 هزار و 268 جانباز و یک هزار و 937آزاده است که 

در پاسداشت آرمان های انقالب، ایثار و فداکاری کردند.

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره 63
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 20 مرداد 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 62

پنهان بماند یا آشکار شود؟

بایدونباید های خیانت خانگی!
  ساعت 25
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  دیدگاه

مرجفون
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

واقعا دست خودمان است که بخواهیم و اراده کنیم که منبع و مرجع 

حرف های خوب، مثبت و امیدبخش باشیم یا نرش دهنده اتفاقات 

منفی، تلخ و کم و کاستی های کشور وزندگی. عده ای منتظر 

هستند کوچک ترین رخداد نامطلوب را مشاهده کنند تا باسیل 

هشتک ها، استوری ها، پست ها، کامنت ها، توئیت ها و خالصه 

هر چه به دستشان می رسد کام خود و همه دنبال کننده هایشان 

را تلخ منایند. عالوه بر این در هر محفل و محیطی قرار می گیرند 

درباره آن امر صحبت کرده و این تلخی و ناامیدی را به دیگران نیز 

انتقال دهند تا به گونه ای دلشان آرام بگیرد. عده ای دیگر شورش را 

درآورده اند و از هر رسانه بیگانه ای بدتر و گسرتده تر به دنبال القای 

اراجیف هستند و در دل مردم تردید، ترس، یاس ایجاد می کنند 

و تالش بی وقفه ای برای ایجاد حس بدبختی در مردم دارند. البته 

قاعدتا منظور من این نیست در زندگی، کشور و جامعه ما همه چیز 

گل وبلبل است و رسجای خود قرار دارد و اوضاع به سامان و وفق مراد 

است بلکه می خواهم بگویم از این همه سیاه منایی و ایجاد حس 

نامطلوب در مردم چه چیزی عاید کشور می شود. اگر منظور آگاهی 

 بخشی باشد که همه آحاد جامعه کامبیش از مشکالت خربدارند 

و با آن دست وپنجه نرم می کنند پس این گونه رفتارها یک نوع بیامری 

روانی است که فرد می خواهد از این طریق یا برای دردهای خود 

همدرد، همدل و یا رشیک پیدا مناید و یا به گونه ای شاید برای خودش 

از این کار آرامشی تصور می مناید. مرجفون به کسانی می گویند که 

با ارجاف و نرش شایعه و خرب های بد و نگران کننده در جامعه، محیط 

زندگی و در میان مردم، دلهره و اضطراب ایجاد می کنند و بیشرت 

جنبه خاصی از این معنا یعنی نوعی ایجاد بی نظمی، اغتشاش و 

تشنج آفرینی و یا حتی کمک عامدانه به دشمنان خارجی به ذهن 

تبادر می کند و در این تطبیق، جامعه هدف این دسته از مرجفون  

عموم جامعه است و با این نگاه، گروهی که مصداق این تعبیر قرآنی 

هستند عبارت اند از: اضطراب آفرینان، اغتشاش گران و شایعه سازان  

که نتیجه تالش آن ها به شکل مستقیم سبب جدا شدن مردم از 

نظام اسالمی و بدون پشتیبان شدن حکومت می گردد. کشور ما 

در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتامعی و سیاسی 

مشکالت فراوانی دارد. سو مدیریت، تحریم های ناجوامنردانه، کرونا  

فساد اداری و مالی، روحیه ترشیفاتی و تجمل گرایی تنها بخشی 

از عوامل بروز این مشکالت است اما هیچ یک دلیل منی شود که 

به خودمان اجازه دهیم حال مردم را خراب کنیم و به گونه ای آب به 

آسیاب دشمن بریزیم. مطالبه گری و نقد منصفانه و در چارچوب 

اخالق و خرد امری طبیعی و مناسب است که می تواند سبب رشد و 

بالندگی جامعه شود اما سو نیت عده ای از بیامردالن که تنها قصد 

به رخ کشیدن سیاهی ها و کاستی های جامعه و بزرگ منایی آن 

در ذهن مردم رادارند به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. باید مراقب 

باشیم ما خود جزیی از این چرخه نباشیم و هر آنچه به دستامن 

می رسد را برای دیگران ارسال نکنیم و یا در معرض دید عموم قرار 

ندهیم. اگر امیدبخشی و القای حس مثبت در جامعه و تقویت 

نقاط مثبت در کنار انتقاد منصفانه و آگاهانه قرار بگیرد قطعاً اثرات 

 بسیار مطلوب تری برای جامعه و پیرشفت آن در پی خواهد داشت.

 به یاد داشته باشیم این کشور متعلق به همه مردم است که باید هر 

یک سهم خود را در رشد و بالندگی کشور بپردازند.

چهارمین جشنواره معرفی ستاره های 

کارآفریـن علـم و صنعـت در سـالن 

بین املللـی شـهدای  هامیش هـای 

سـتاره ها  معرفـی  باهـدف  سـالمت 

بـا رویکـرد کارآفرینـی دانش بنیـان 

برگـزار شـد.

بر اسـاس این گزارش؛   سید احسان 

مصطفوی ، مدیرعامل انجمن فرانگران 

نوین در این هامیش با اشاره به این که  

بیش از 12 سال در حوزه  تعامل بین 

صنعـت و دانشـگاه فعالیـت می کند 

گفت: دفـرت اصلی انجمـن فرانگران 

نوین در دانشگاه فردوسی مشهد است  

و این هامیش با محوریت آشنا شدن و 

همکاری بیشرت علم با صنعت برگزار 

شد که البته این چهارمین دوره برگزاری 

اسـت و مـا درصددیـم هرسـاله ایـن 

هامیش برگزار شود.

وی افزود:  طی دوسال گذشته با اپیدمی 

کرونا بسیاری از فعالیت های اجتامعی 

کاهش یافتـه  و یـا از بیـن رفـت اما ما 

با عنوان نـوآوری، از هرگونـه رشایط، 

فرصت را مغتنم شـمرده و تهدید این 

اپیدمـی را به فرصتـی مطلوب جهت 

پیشـربد اهـداف ملـی و بین املللـی 

اسـتفاده می کنیم ..

رییس کل باشگاه خالقیت، آموزش، 

حامیت و بهره¬برداری زعفران کمیسیون 

ملی یونسکو ایران )OSEC( در ادامه 

گفت:  انجمـن فرانگـران بزرگ ترین 

رسالتش همسو و نزدیک کردن ارتباط 

بین صنعت و دانشـگاه است. در این 

جشنواره از 50 نفر از مدیران صنایع 

بزرگ کشور توسـط ریاست دانشگاه 

صنعتـی رشیـف، رییـس بنیـاد ملی 

نخبگان و برخی از پیشکسوتان کشور 

تقدیر شد.

وی با اشاره به این که تقدیر از نخبگان 

و کارآفرینـان صنعـت و علـم از دیگـر 

برنامه های این جشنواره است ترصیح 

کرد: رسالت اصلی ما تقدیر و تجلیل از 

خادمان و مجاهدان اقتصادی کشور 

اسـت که کمرت دیده شده اند .

رییس هیـات مدیـره رشکـت زعفران 

مصطفوی افزود:  با اشـاره به فعالیت 

نویـن  انجمـن فرانگـران  12 سـاله 

اظهار داشـت: بیش از 1000 برند و 

مدیـران 18 اسـتان کشـور عضو این 

انجمن هستند و با 12 کشور تعامل، 

هم افزایی، هم آفرینی و در بحران ها 

و برپایـی منایشـگاه های کشـوری و 

بین املللی همراه هم هستیم و  باهم 

بودن و مشـارکت را به صـورت واقعی 

کرده ایم. معنـا 

معـاون طـرح و برنامـه خانـه صمـت 

از  حامیـت  دربـاره  ایـران،  جوانـان 

کارآفرینـان و صنعتگـران کوچک در 

حاشیه شـهر مشـهد افزود: عضویت 

در ایـن انجمـن خصوصـی، رشایـط 

ویـژه ای دارد  و تـالش مـا ایـن بـوده 

کـه در حـد تـوان و در بحـث آموزش، 

حامیت مالی، معنوی و تبدیل کردن 

صنایع کوچک بـه برندهای معروف و 

نامی تالش کنیم و بیشرتین حامیت 

ما از این صنایع کوچک، اسـتفاده از 

تجربیات پیشکسـوتان صنعت و علم 

دانشـگاهی اسـت که این هم افزایی 

را به کرّار داشـته ایم. البتـه به صورت 

خاص و ویژه به صنایع حاشـیه شـهر 

نپرداختیم بلکه ما اهداف کلی و حامیت 

از صنعت را پیش رو قرار داده ایم و اگر 

در ایـن همیـن رابطه صنایع حاشـیه 

شـهر نیاز به یاری و کمک داشـته اند 

به قطع یقین یاری و کمک کرده ایم.

رییس کل باشگاه خالقیت، آموزش، 

حامیت و بهره¬برداری زعفران کمیسیون 

ملی یونسکو ایران )OSEC( اضافه کرد: 

در بحث آموزش،  دوره های تخصصی و 

علمی ویژه مدیران صنایع با قراردادی 

که با دانشـگاه های مختلف ازجمله؛ 

دانشگاه فردوسی مشـهد – دانشگاه 

صنعتی رشیف و پیام نور بسـته ایم را 

برگزار می کنیم. معتقدم برای امنیت 

و حفظ صنایـع ، ارتبـاط با دانشـگاه 

رضوری اسـت. بـه دلیل رشـد رسیع 

تکنولوژی در دنیا برای نجات صنعت 

نیـاز بـه ایـن هم افزایـی داریـم و اگر 

بادانش روز حرکت نکنیـم صنعت ما 

امنیت خود را از دست خواهد داد. 

مصطفوی در ادامه از ارتباط مجازی 

صاحبان صنایع و دانشگاه با مدیران 

موفق جهانی خرب داد و گفت: درصدد 

هسـتیم بـه همـراه برخـی از مدیران 

مرتبط با صنایع ، 15مردادماه سـال 

جاری از کشـور آملـان و صنایـع بنز، 

ایرباس، بی ام و یونسکو بازدید کنیم 

و همچنیـن بـرای تبـادل اطالعـات 

در صنعـت و پژوهش هـای علمـی بـا 

دانشگاه های سویس و آملان تفاهم نامه 

امضـا خواهیم کرد. 

گفتنی است؛ این جشنواره با حضور 

دکرت رسول جلیلی ، رییس دانشگاه 

صنعتی رشیف _  نارص باقری مقدم، 

رییس محـرتم بنیـاد نخبگان کشـور 

_   دکرت زمانیان، رییس محرتم بنیاد 

ملـی تعالـی زندگـی  _  بهـروز فروتن 

، پیشکسـوت صنعـت و پـدر صنایـع 

غذایی ایران  _  رسدار مصطفی آجرلو، 

مدیرعامل باشگاه استقالل تهران  _  

سـعیده قدس،  موسـس بنیاد محک 

_  آقای دبیریـان،  رییس کمیسـیون 

اقتصادی شورای شهر مشهد  _   مهندس 

بنانـژاد رییـس اتـاق اصناف مشـهد 

و  اعضـای باشـگاه فرانگـران نویـن و 

دیگر مسوولین استانی و مدعوین و با  

رویکرد معرفی ستاره ها و باهدف ایجاد 

فضای علمی، اقتصادی و اجتامعی 

مطلوب تر و ترویج کننده روحیه امید 

و نشـاط در بین ارزش آفرینان کشور 

برگـزار شـد. ایـن رویـداد ارزشـمند، 

طبق فرهنگ کهن ایران زمین و آیین 

پاسداشـت از رسمایه های اجتامعی 

در گردهامیی بزرگ مدیران دانشی، 

صنعتگران و کارآفرینان کشور و یادآوری 

از تالش های کارآفرینان که شایسته 

تقدیر و بهانـه ای برای تجدیددیدار و 

هم افزایی مدیران ارزش آفرین کشور 

برگزار  شـد .

در این جشنواره انجمن فرانگران نوین 

2 تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی رشیف 

و بنیاد ملی نخبگان کشور امضاء کرد 

و  از چهره هـای مانـدگار و برندهـای 

شایسته ازجمله: زنده یاد حاج حسین 

هرمـز زاده خالـق برنـد چـوب دقـت، 

منصـوره اتحادیـه، پژوهشـگر تاریـخ 

ایران،کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده 

سه تار، بهروز فروتن خالق برند غذایی 

بهـروز در صنعت غـذا، علی رشیعتی 

مقدم چهره ماندگار فرانگردر صنعت 

زعفران خالق برند نوین زعفران، علی 

نصیریان کارگردان و بازیگر سینام و 

تئاتر چهره ماندگار فرانگر در صنعت 

سـینام ، تقدیـر و تجلیل شـد.در این 

مراسم همچنین از مادر زنده یاد علی 

انصاریان، سعیده قدس مدیر موسسه 

خیریه محک، سـینا شـعبان خوانی، 

پویا امینی بازیگر جوان سینام، دکرت 

لطفـی پـدر تئاتـر کشـور و همچنین 

صاحبان و مدیران موفق صنعت استان 

 با اهدای لوح جشنواره و تندیس  تقدیر

 و تجلیل شد.

در جشنواره انجمن فرانگران نوین صورت گرفت

تجلیل و تقدیر از نخبگان صنعت خراسان رضوی 
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  مشاور حقوقی

دو سال قبل زمانی که از محل کارم به 

منزل می رفتم، دو جوان نقاب دار به زور 

مرا درون خودرو انداختند و به کوه های 

خلج مشهد بردند. آنجا بود که طالهایم 

را از رسو گردنم بیرون آوردند و سپس...

زن 20 ساله بعد دستگیری یکی از 

متهامن فراری پرونده اش که دو سال به 

طول انجامیده بود ، درباره این ماجرای 

وحشتناک به کارشناس اجتامعی کالنرتی 

سپاد مشهد گفت: چهار سال بیشرت 

نداشتم که پدر و مادرم را در یک سانحه 

دلخراش رانندگی از دست دادم و بدین 

ترتیب عمه ام رسپرستی مرا به عهده 

گرفت.

آن زمان در استان سیستان و بلوچستان 

زندگی می کردیم و من عمه ام را هامنند 

مادرم دوست داشتم تا این که وقتی 

به 18 سالگی رسیدم مرا برای یکی از 

فرزندانش خواستگاری کرد.

»آبتین« جوانی خورشو و بااخالق بود اما 

من او را مانند برادرم دوست داشتم چراکه 

از هامن دوران کودکی در کنار آن ها 

زندگی می کردم. باوجوداین منی توانستم 

خواسته عمه ام را رد کنم به همین دلیل 

بدون آن که کالمی بگویم پای سفره 

عقد نشستم و به عقد آبتین درآمدم.

مهاجرت  مشهد  به  ماجرا  بعدازاین 

کردیم تا زندگی بهرتی داشته باشیم. 

منزلی در حاشیه شهر اجاره کردیم و 

من با اجازه نامزدم برای آموخنت هرن 

آرایشگری نزد زن جوان مطلقه ای رفتم 

که متصدی یک سالن بزرگ آرایشگری 

بود اما احساس می کردم محبوبه به 

ارتباط و عالقه صمیامنه بین من و 

آبتین حسادت می کند چراکه او به 

هر مناسبتی برای من طال می خرید و 

من هم هدایایم را به او نشان می دادم.

طایفه ما عالقه زیادی به طال و زیورآالت 

دارند، به همین دلیل مردها بیشرت از هر 

چیزی برای نشان دادن عالقه خودشان 

به طرف مقابل برای او طال می خرند. 

خالصه محبوبه وقتی این رفتارها را 

می دید، مرا نصیحت می کرد که با فروش 

طالهایم برای خودم رسمایه ای جداگانه 

پس انداز کنم چراکه منی شود به ابراز 

عالقه های دوران نامزدی اعتامد کرد، اما 

من هیچ گاه منی توانستم این حرف ها 

را قبول کنم به این دلیل که در زندگی 

مشرتک مادیات جایگاهی ندارد و تنها 

همین هدایا و ابراز عالقه ها پایه های 

آن را مستحکم می کند.

این تضاد فکری بین من و محبوبه ادامه 

داشت تا این که یک روز وقتی از آرایشگاه 

به طرف منزمل درحرکت بودم ناگهان 

دو رسنشین نقاب دار یک دستگاه پژو 

405 مقابلم توقف کردند و مرا به زور 

داخل خودرو انداختند. درحالی که 

جرات فریاد زدن هم نداشتم و از ترس بر 

خودم می لرزیدم، آن ها به طرف کوه های 

خلج حرکت کردند.

وقتی فهمیدم آن دو جوان قصد رسقت 

طالهایم رادارند، خیلی مقاومت کردم 

ولی یکی از آن ها مرا تهدید کرد که اگر 

طالها رانده ی تو را بی آبرو می کنیم. با 

شنیدن این جمله وحشت زده طالهایم 

را بیرون آوردم تا هدف آزار و اذیت آن ها 

قرار نگیرم. من دوران نامزدی را سپری 

می کردم و اگر چنین حادثه ای برایم رخ 

می داد، آینده ام تباه می شد ولی متاسفانه 

دو جوان شیطان صفت بعدازاین که 

طالها را از رسو گردنم بیرون کشیدند 

به التامس های من توجهی نکردند و 

مرا هدف آزار قراردادند. آن ها سپس 

گوشی تلفنم را نیز گرفتند و مرا در 

تاریکی شب در حالی رها کردند که 

فقط توانستم 4 رقم پالک خودروی 

آن ها را حفظ کنم و... .

خالصه به هر بدبختی بود خودم را به 

منزل رساندم و ماجرا را برای نامزد و 

عمه ام بازگو کردم. آن ها ابتدا این ماجرا 

را باور منی کردند اما بعد که به حقیقت 

موضوع پی بردند همراه من به کالنرتی 

آمدند و از آن دو جوان زورگیر شکایت 

کردند. بعد از گذشت حدود دو سال از 

این ماجرا باالخره مخفیگاه یکی از آن 

دو جوان توسط پلیس شناسایی شد و 

نیروهای زبده کالنرتی سپاد با صدور 

دستوری از سوی رسگرد جعفر عامری 

)رییس کالنرتی سپاد( موفق شدند 

او را که طراح و عامل این زورگیری بود 

دستگیر کنند.

 متهم این پرونده که در طول دو سال 

گذشته بارها مخفیگاهش را تغییر داده 

بود، در بازجویی ها همدست دیگرش را 

لو داد و گفت: »محبوبه« )زن آرایشگر( 

مدتی به عقد موقت من درآمده بود که 

این زن جوان را به ما معرفی کرد و مدعی 

شد که کس و کاری در مشهد ندارد و 

اگر طالهایش رسقت شود به خاطر 

آبروی خودش سکوت می کند و... .

 علل گرایش به روابط نامشروع
 و مجازات قانونی این جرم)2(

امینقاسمزادهکارشناسحقوقی

 تنوع طلبی در زنان مخرب و خامنان سوز است، چراکه نگرش زن به 

مسایل جنسی بر اساس عواطف او شکل می گیرد وزنان به راحتی 

مردان منی توانند صورت مساله را پاک کرده و ذهن را از درگیری عاطفی 

تخلیه کنند، از طرفی تعدد روابط نامرشوع در زنان بسیاری از ارزش ها 

و حرمت های انسانی آنان را از بین برده  و رجوع به زندگی عادی 

رشافتمندانه برایشان بسیار سخت و دشواری خواهد بود. بنابراین 

زنان در گروه جنس آسیب پذیر قرار دارد.

تنها چیزی که می توان با اطمینان کامل بیان کرد این است که همه 

زنان تشنه تعریف، متجید و محبت هستند و نداشنت یک رابطه گرم 

و صمیامنه با همرس می تواند عطش عاطفی را برانگیخته و موجب 

شکل گیری حس تنوع طلبی عاطفی در آنان شود. ممکن است آغاز 

این روابط هیجانی و لذت بخش باشد اما این مسکن مناسبی نیست  

و اگر برفرض فردی با دالیل موثق چنین نسخه ای را برای خود تجویز 

کند باید بداند که جنس این مسکن مبانند مواد مخدر اعتیادآور است 

که ترک دشوار خواهد بود. گرچه هیچ مرد یا زنی منی تواند ادعا کند 

که در زندگی خود دست کم به لحاظ ظاهری با فردی بهرت، زیباتر یا 

جذاب تر از رشیک زندگی اش مواجه نخواهد شد، اما باید این حس 

را تحت کنرتل درآورد.

توصیه می شود که علت گرایش به رابطه نامرشوع و تنوع طلبی زوج 

یا زوجه توسط روان شناس خربه و کارآمد مشخص شود. شاید نوعی 

اختالل شخصیتی، ناتوانی یا نارضایتی جنسی، خال عاطفی و… باشد 

که فرد را به زندگی بی وفا و درگیر روابط چندگانه می کند. بسیار هستند 

مردان وزنانی که از طریق مراجعه به متخصصان و مشاوران روانشناسی 

و امور تربیتی خود را درمان منوده اند.

مجازات جرم رابطه نامرشوع

انجام هرگونه عملی که باعفت عمومی جامعه در تعارض باشد، رابطه ی 

نامرشوع تعریف می شود. مثال درصورتی که پرس و دخرتی باهم دوست 

باشند و میان آن ها با ارسال پیامک، حرف های مبتذل و مستهجن 

ردوبدل شود، رابطه نامرشوع تلقی می گردد.

یعنی رابطه ی نامرشوع به معنای رابطه جنسی نیست و معارشت میان 

دو نفر نیز ممکن است رابطه نامرشوع باشد.

رابطه نامرشوع یک جرم است . مراحل ثبت و رسیدگی به جرم رابطه 

نامرشوع در آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.یکی از راه های 

ثبت شکایت جرم رابطه نامرشوع مراجعه به دفاتر خدمات قضایی است 

که بعد از پرداخت هزینه دادرسی ، شکایت ثبت می شود . بعد از ثبت 

شکایت رسیدگی و تحقیق درباره جرم آغاز و در صورت احراز جرم ، پرونده 

به دادگاه ارسال می شود .با توجه به اینکه جرم رابطه نامرشوع، مجازات 

عمومی دارد، مدعی العموم )دادستان( بدون شکایت شاکی خصوصی 

بر مبنای گزارش ضابطین قضایی و ….  نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.

مجازات رابطه نامرشوع زن شوهردار، با توجه به خیانت جنسی زن، 

متفاوت است و متناسب به نوع عمل انجام شده، مجازات در نظر گرفته 

می شود. هرگونه ارتباط فیزیکی زن شوهردار با مرد نامحرم که از روی 

شهوت باشد، مصداق بارز رابطه نامرشوع غیر زنا با زن شوهردار خواهد بود.

زنا، به معنای داشنت رابطه جنسی و عمل دخول میان زن و مرد می باشد 

و کامال با رابطه نامرشوع تفاوت دارد.

و اما مجازات رابطه نامرشوع:

1- شالق: درصورتی که رابطه نامرشوع زن شوهردار با دیگری، به صورت 

زنا نباشد و تنها متاس فیزیکی و بوسیدن باشد، به مجازات تعزیری 

درجه 6 و تا 99 رضبه شالق در خصوص جرایم منافی عفت )کارهای 

نامناسب خالف عرف و رشع( محکوم خواهد شد.

2- اعدام: درصورتی که رابطه نامرشوع زن شوهردار از جنس زنا باشد، 

با توجه به شوهردار بودن زن، زنای ُمحصنه محسوب شده و مجازات 

اعدام را به دنبال دارد. اگر مرد هم دارای همرس باشد، به اعدام محکوم 

می شود اما اگر مجرد باشد، 100 رضبه شالق حدی خواهد خورد.

3- رجم )سنگسار(:  هرگاه امکان مجازات رجم )سنگسار( و اعدام وجود 

نداشته باشد، و یا به هر دلیلی رابطه از احصان خارج شود، مجازات 

رابطه نامرشوع زن شوهردار، 100 رضبه شالق حدی خواهد شد.

شهردار مشهد گفت: یکی از فرآیندهای 

اشتباهی که در شهرداری ها وجود دارد، 

بحث طرح های تفصیلی دور از واقعیت 

است؛ بیش از 70 درصد پروانه های 

ساختامنی در مشهد به کمیسیون ها 

ختم می شوند اما معنی آن خطاکار 

بودن 70 درصد مردم نیست بلکه طرح 

توسعه شهری است که انطباقی با نیاز 

مردم ندارد.

سید عبدالله ارجائی در افتتاحیه نشست 

تخصصی مدیران بحران کالن شهرهای 

کشور، بیان کرد: بعضی از مشکالت 

امروز ما ناشی از فرآیندهای اشتباه 

است و ما بیشرت دنبال حل مسائل 

مرتبط با افراد دارای معلولیت هستیم.

وی افزود: یکی از فرآیندهای اشتباهی 

که در شهرداری ها وجود دارد، بحث 

واقعیت  از  دور  تفصیلی  طرح های 

است؛ بیش از 70 درصد پروانه های 

ساختامنی در مشهد به کمیسیون ها 

ختم می شود اما معنی آن خطاکار 

بودن 70 درصد مردم نیست بلکه 

طرح توسعه شهری است انطباقی با 

نیاز مردم ندارد.

شهردار مشهد ضمن اشاره به اینکه 

قیمت زمین و ساخت ثابت است و 

مصالح در شهرهای بزرگ و کوچک 

هم قیمت است اما این مجوز زمین 

است که قیمت را زیاد و کم می کند  

اظهار کرد: ما فقط در مشهد 35 هزار 

حکم قلع داریم که منی توانیم آن را 

اجرا کنیم به این دلیل که دستگاه 

کام  منی دهد  اجازه  حاکمیتی 

اینکه این عدد در تهران دو برابر 

باالی  کالن شهرها  درمجموع  و 

150 هزار است. چند درصد از این 

احکام و احکامی که تبدیل به جریمه 

شدند و مردم در آن ساکن هستند  

 به خاطر کمبود ایمنی ساختامن 

و پایداری آن است؟

ارجائی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل 

ما عدم انطباق طرح ها با نیاز مردم 

است، مردم در کمیسیون ماده 100 

جریمه می شوند مگر سالمت مردم را 

می توان با جریمه حل کرد؟ ضوابط 

آتش نشانی در ایمنی ساختامن ضوابط 

صدور پروانه است، اگر ساختامن باالی 

20 هزار مرت باشد بیش از سه سال 

زمان می برد و فرآیند صدور پروانه در 

کشور با نظام مهندسی 9 ماه است.  

یعنی برای بهره برداری سه سال زمان 

می برد و در این مدت ضوابط عوض 

می شود، این مساله باید حل شود زیرا 

مردم گرفتار ما شدند.

وی اضافه کرد: چه اتفاقی باید رقم 

بخورد که مرتو پل ها درراه نباشند؟ 

گواهی ایمنی ساختامن و گواهی 

پایداری ساختامن را باید الزام کرد 

که امری شدنی است و قانون نیز 

پشتیبانی می کند.

شهردار مشهد ترصیح کرد: ساختامن های 

بسیار زیادی وجود دارند که نیاز به 

بررسی دوباره دارند و می توان کمیته ای 

از سه سازمان تشکیل و بررسی کرد 

و ساختامن های جدید نیز گواهی 

پایداری ساختامن را باید اخذ کنند.

ارجائی گفت: این نشست باید در پایان 

کار خود چند دستورالعمل اجرایی 

داشته باشد زیرا در جمع با حضور 

اندیشمندانی، خروجی های خوبی 

متصور هستیم.

وی در خصوص ایمنی ساختامن ها اظهار 

داشت: روزی که پایانکار صادرشده، 

برخی از ساختامن ها استانداردهای 

الزم را داشته اند اما صدماتی که در 

زمان بهره برداری به آن ها واردشده و 

پایداری یا ایمنی شان را از بین برده 

باید جدی گرفت. 

شهردار مشهد مطرح کرد

راهکار جلوگیری از تکرار فاجعه متروپل 

بازشدن پرونده جنایتی که رو به فراموشی بود 

دستگیری عامل تجاوز بعد دو سال
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 رونمایی از نسخه نرم افزار فام 
موسسه اعتباری ملل با خدمات جدید

تکتمصابریمقدمتهرانی

 

در راستای توسعه خدمات بانکداری الکرتونیکی از نسخه جدید 

نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل، رومنایی شد.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل :این موسسه به منظور 

 ارایه خدمات رسیع به مشرتیان و ایجاد امکان دسرتسی آسان 

به خدمات بانکی نسبت به ارائه نسخه جدید نرم افزار فام با خدمات 

متنوع اقدام منود.

 ازجمله تغییرات ایجادشده در نرم افزار فام می توان به مواردی 

همچون، مدیریت اعالنات برنامه )امکانات حذف، خواندن همه و 

امکان حذف تاریخچه پیام ها(

 امکان فعال سازی و غیرفعال سازی اعالنات موسسه اعتباری ملل و فام

 امکان فراموشی رمز عبور در فام و پویا نگار

 تغییر ظاهر اعالنات برنامه، تنظیامت اعالنات، افزودن کارت جدید 

لیست کارت های من و کارت های مقصد در قسمت پروفایل، اخبار  

لیست تراکنش ها، منایش لیست یادآوری ها و بهبود کارایی برنامه 

اشاره کرد.

 متقاضیان محرتم می توانند نسخه جدید نرم افزار فام موسسه اعتباری 

ملل را از وب سایت موسسه به نشانی www.melalbank.irو برای 

نسخه اندروید از بازار، مایکت، چهارخانه و نسخهios سیب بانک  

اناردونی، اپل اپس، سیب ایرانی، سیب اپ وآی اپس دریافت منایند.

فرمول محاسبه کمیسیون مشاوران امالک 
کشور تغییر کرد

اول  معـاون  سـوی  از  امـالک  مشـاوران  حق الزحمـه   فرمـول 

رییس جمهور ابالغ شد که بر اساس آن تعیین کمیسیون بنگاه های 

امالک بـر مبنای درصـدی از قیمـت معامالتی که سـبب ذی نفع 

شـدن بنگاه ها از گرانی مسکن می شـد، لغو شد.

تعیین کمیسـیون بنگاه های امالک بر مبنای درصـدی از قیمت 

معامالتـی کـه سـبب ذی نفـع شـدن بنگاه هـا از گرانـی مسـکن 

می شـد، لغو شـد.

طبق ابالغیـه اخیـر معـاون اول رییس جمهـور، نـرخ حق الزحمه 

مشـاوران امالک تغییـر و هرسـال این نـرخ تغییر خواهـد کرد.

معاون اول رییس جمهور، مصوبه هیات وزیران در خصوص تغییر 

حق الزحمه مشـاوران امالک را بـه وزارت راه و شهرسـازی، وزارت 

صمت، نیرو، دادگسـرتی، سـازمان برنامه وبودجـه، بانک مرکزی 

سـازمان ثبت اسـناد و امـالک، معاونـت اقتصـادی رییـس  و اتاق 

اصنـاف ایران ابـالغ کرد.

بر اساس این مصوبه نحوه محاسبه حق الزحمه مشاوران امالک از 

تعیین درصدی طرف های معامله به رقم ارزش منطقه ای معامالت 

که کمیسیون تقویم امالک که ساالنه تعیین می کند، تغییر کرد.

گفتنی است، تهران در این کمیسیون به 100 بلوک تقسیم شده 

و متوسـط قیمت امالک هر بلوک بر اساس شاخص های مختلف 

برای یک سـال تعیین می شود.

مجید خروشی- منایشگاه فرش مشهد با 

230 طرح جدید برای سلیقه های متفاوت 

در هتل پارس مشهد افتتاح شد.

این منایشگاه به مدت دو روز ،30 و 31 

تیرماه برای بازدیدکنندگان رایگان است.

متقاضیان می توانند با 5 درصد تخفیف 

سفارش های خود را دریافت کنند.

))رضا حمیدی ،مدیر گروه مشهد ((در مراسم 

افتتاح منایشگاه و در جمع کارکنان رشکت 

،رمز موفقیت رشکت را تعامل ،همکاری 

،وحدت ،صرب و مقاومت خانواده فرش 

مشهد ذکر کرد و گفت: درسایه تالش 

همگان امروز محصوالت متنوع فرش 

مشهد به عنوان یک برند جهانی به بسیاری 

از کشورهای جهان صادر می شود.وی 

افزود: معتقدم باید پیشنهادات و انتقادات 

و سلیقه های متفاوت شهروندان را مدنظر 

قرار دهیم و با بروز رسانی الگوها و طرح های 

مدرن و سنتی راهکارهای جدید و نو را 

برای تولید و عرضه در دستور کار قرار 

دهیم که در این منایشگاه دقیقا به این 

هدف رسیده ایم. وی افزود فرش مشهد 

همچون خورشید تابان همچنان با تالش 

کارکنان و کارگران عزیز،طلوع پرافتخاری 

 داشته است اما بسیاری از برندها بودند که 

در طول همین سال ها طلوع منودند اما 

خیلی زود در بازار رقابتی غروب کردند.

فرش مشهد در دو سال گذشته در هامیش 

رقابت های برندینگ کشور در جمع 18 

برند برتر کشور قرار گرفت.

همه شام مانند کوه ،پشت پرمی من در 

 کسب موفقیت ها بوده و خواهید بود .

با کمک شام قبل از تحریم به 30 کشور 

دنیا و 5 قاره جهان صادرات داشتیم. نه تنها 

صادرکننده بودیم بلکه الگوی صادراتی 

برای سایر همکاران تولیدکننده فرش 

ماشینی شدیم.

مدیر گروه مشهد ترصیح کرد:امیدوارم این 

روند پیرشفت همچنان به دسته توانای 

فرزندان خانواده فرش مشهد تداوم داشته 

باشد.در حاشیه برگزاری منایشگاه به 

نوآوری و خالقیت های رشکت فرش مشهد 

اشاره شد.به تولید فرش ماشینی با نخ 

پشم و ابریشم طبیعی ،تولیدکننده فرش 

ماشینی مقاوم در برابر گسرتش آتش 

،طراحی و تولید فرش های ماشینی گل 

برجسته،اکریلیک –پلی اسرت، به طراحی و 

اصالح و ساخت سیستم ژاکارد کامپیوتری 

فرش ماشینی و طراحی و بهسازی ماشین آالت 

 بافندگی و تکمیل فرش ماشینی استان شد .

خانم  گـــــزارش  ایــــن  ادامــــه   در 

))آفاق مدحی  قائم مقام رشکت فرش 

مشهد((از پروژه تولید نخ فرش ماشینی 

))تاو به تاپس((در رشکت تولیدی فرش 

مشهد خرب داد.

وی افزود : یکی از نقاط قوت ریسندگی تاو 

به تاپس،ارزان تر بودن ماده اولیه آن یعنی 

تاو نسبت به مواد اولیه خط ریسندگی 

کاردینگ یعنی الیاف استیپل می باشد. 

همچنین فرش بافته شده با نخ تاو به تاپس 

پرزدهی کمرتی نسبت به فرش بافته شده 

 با نخ کاردینگ دارد.وی درباره هدف

 از برپایی منایشگاه گفت :منایشگاه باهدف 

معرفی تعداد 230طرح مدرن و سنتی 

بسیار جالب و متنوع از کالسیک 350 

شانه تا 1500 شانه در منایشگاه عرضه شده 

با طرح های اکریلیک،پلی اسرت،ابریشم 

،مصنوعی و مخلوط الیاف با تنوع متفاوت 

عرضه می شود.مدحی اظهار داشت: 

در این منایشگاه همراه با نظرسنجی از 

بازدیدکنندگان مراسم قرعه کشی برگزار 

خواهیم کرد.

 230طرح مدرن محصوالت »فرش مشهد «
 به بازار مصرف عرضه شد

دبیر کل کانون رصافان کشور اظهار داشت: 

نرخ توافقی خریدوفروش ارز در بازار متشکل 

اتفاقا در بازار آزاد باعث کاهش قیمت دالر 

شد به طوری که شاهد آن بودیم که پس از 

ابالغ این تصمیم بانک مرکزی، قیمت ارز 

از 33 هزار تومان به 31 هزار تومان رسید. 

چراکه نرخ توافقی باعث افزایش عرضه ارز در 

بازار شد و به صورت بالقوه این امکان را ایجاد 

کرد که مردم امکان خرید 2000 دالر را در 

بازار متشکل ارزی را داشته باشند و همین 

منجر به ایجاد امنیت ذهنی بین مردم شد.

کامران سلطانی زاده درباره دالیل افزایش 

صف فروش ارز )دالر( در بازار اظهار داشت: 

عامل موثر در افزایش صف فروش، نرخ توافقی 

برای خریدوفروش در بازار متشکل ارزی است 

و اغلب فروشندگان ارز هم صادرکنندگان 

هستند چراکه در سازوکار تعیین نرخ توافقی، 

قیمت ها برای صادرکنندگان جذاب شده  

است.

وی افزود: صادرکنندگان اگر درگذشته 

ارزهای حاصل صادرات خود را باید با یک 

قیمت دستوری در سامانه نیام می فروختند 

امروز با بخشنامه بانک مرکزی، می توانند 

ارزهای حاصل از صادرات را باقیمت توافقی 

در بازار متشکل ارزی به فروش برسانند.

دبیر کل کانون رصافان کشور بابیان اینکه 

با این تصمیم بانک مرکزی، ماهیت درست 

بازار و کشف قیمت ها در حال اجرا است  

گفت: درگذشته درحالی که قیمت دالر در 

بازار نزدیک 30 هزار تومان  و در رصافی 

رسمی 27 هزار تومان بود، صادرکنندگان 

مجبور بود ارز صادراتی را در سامانه نیام 

حدود 25 هزار تومان به فروش برساند اما 

در حال حارض با توافق، قیمت ها تعیین 

می شود.سلطانی زاده در پاسخ به اینکه 

روند کشف قیمت در توافقات بین خریداران 

و فروشندگان در بازار متشکل ارزی چگونه 

است، ادامه داد: روند به این گونه است 

فروشنده در یک چارچوب مشخص و معقول 

قیمت فروش را اعالم می کند و هر رصافی که 

قیمت موردنظر آن نزدیک به قیمت اعالم شده 

باشد، وارد معامله با فروشنده می شود.وی 

درباره اثرگذاری نرخ توافقی خریدوفروش 

بر قیمت های سامانه نیام و بازار آزاد گفت: 

عرضه کننده ارز در سامانه نیام چند رشکت 

مشخص هستند. رشکت هایی ارز خود را 

باید وارد سامانه نیام کنند که تحت نظارت 

بانک مرکزی و دولت باقیمت مشخصی باید 

ارز خود را در سامانه نیام عرضه کنند چراکه 

این رشکت ها با نرخ مناسبی برای تهیه مواد 

اولیه و کاالی موردنیاز ارز دریافت می کنند 

و باید باقیمت مشخصی هم ارز حاصل از 

صادرات خود را با اظهارنامه گمرکی وارد 

سامانه نیام کنند. معموال هم پرتوشیمی ها، 

فوالدی ها و ایمیدرو ارز خود را در سامانه 

نیام وارد می کنند بنابراین نرخ توافقی در 

بازار متشکل ارزی منی تواند اثری در قیمت 

ارز در سامانه نیام بگذارد.

دبیر کل کانون رصافان کشور افزود: نرخ 

توافقی خریدوفروش ارز در بازار متشکل 

اتفاقا در بازار آزاد باعث کاهش قیمت دالر 

شد به طوری که شاهد آن بودیم که پس از 

ابالغ این تصمیم بانک مرکزی، قیمت ارز 

از 33 هزار تومان به 31 هزار تومان رسید. 

مدیر تامین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد از انتشار 

14هزار و 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تامین مالی 3 

طرح مهم شهری خرب داد.

سید محمد عنربی در این خصوص اظهار کرد: باوجود منابع 

محدود اوراق مشارکت در کشور و حجم باالی متقاضیان که سبب 

ایجاد روند پیچیده و طوالنی در فرایند دریافت مجوز و انتشار اوراق 

مشارکت می شود، شهرداری مشهد موفق به اخذ مجوز و انتشار 

14هزار و 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت در پایان تیرماه سال 

جاری شد.وی افزود: ضمن توجه مدیریت شهری به ارتقا خدمات 

و بهسازی شهر و با تالش های شبانه روزی همکاران ما در این 

معاونت رسانجام موفق به انتشار و فروش اوراق مذکور شدیم که 

از این رقم 8هزار و 500 میلیارد ریال جهت ادامه پروژه تکمیل 

خط سه قطار شهری و 3هزار میلیارد ریال جهت تکمیل سامانه 

اتوبوس رانی با تضمین و کمک 50درصدی دولت در بازپرداخت 

اصل و سود آن و همچنین 3هزار میلیارد ریال دیگر در راستای 

بهسازی و بازسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر با تضمین و 

کمک 25درصدی دولت منترش شد.

 مدیر تامین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با اشاره 

به اینکه این اوراق 4 ساله و مواعد پرداخت سود آن هر سه ماه 

یک بار است، بیان کرد: همزمان با پیگیری ها برای دریافت مجوز 

انتشار اوراق مشارکت، با بانک ها هم برای تعیین بانک عامل 

انتشار اوراق وارد مذاکره شدیم که درنهایت عاملیت و ضامنت 

انتشار اوراق مرتبط به بانک شهر  و بازار گردانی و پذیره نویسی 

این سه اوراق به بازار رسمایه متدن واگذار شد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: از آغاز فعالیت شورای ششم تاکنون 

مجموعا 26هزار و800 میلیارد ریال اوراق مشارکت شامل 15هزار 

اوراق جهت پروژه تکمیل خط سه قطار  و 500میلیارد ریال 

شهری  6هزار میلیارد ریال هزار جهت تکمیل سامانه اتوبوس رانی 

)خرید اتوبوس( و 5 هزار و 300 میلیارد ریال دیگر در راستای 

 بهسازی و بازسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر منترش

شده است.

صف های طوالنی مقابل صرافی ها 

دالر، صادرکنندگان فروشنده و مردم خریدارند
انتشار ۱۴هزار و 5۰۰ میلیارد ریال 
اوراق مشارکت برای شهر مشهد

  خبر

خبر




