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شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 13 مرداد 1401     شماره 2930

 رییس مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه امروز فضای 

مجازی فضای کسب وکار جوانان ماست، اضافه کرد: 

می دانیم زندگی مردم در فضای مجازی جریان دارد 

و تا پای جان هم پای اقتصاد دیجیتالی و پلتفرم های 

مجازی می ایستیم.

محمدباقر قالیباف اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی 

در راستای تسهیل رشایط برای فعالیت در این فضا 

و برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال قانون 

تصویب کرده است. البته رضورت دارد که بدانیم در 

صورت بی قانونی در این فضا منافقین به اقتصاد وزندگی 

مردم رضبه خواهند زد. شهید فخری زاده از طریق همین 

فضای مجازی و سیستم های ارتباطی به شهادت رسید.  

وی بابیان اینکه از دید من حداقل ۲ شهید مظلوم 

مشهدی هستند که قبل و بعد از انقالب نقشی بسیار 

تاثیرگذار داشتند، گفت: متاسفانه بعدها این ۲ شهید 

فراموش شدند. یکی از این ۲ عزیز شهید موسوی 

قوچانی است و دیگری شهید کامیاب.

وی افزود: شهید موسوی قوچانی در جبهه به شهادت 

رسید و شهید کامیاب به دست کینه توزان و کسانی که 

با مکتب امام و عزت ایران در تقابل بودند، شهید شد. 

 شهید کامیاب قبل از انقالب طلبه ای جوان، انقالبی 

و فعال بود. این شهید بزرگوار اهل نهادسازی بود؛ یعنی 

تشکیالت را ایجاد و از آن طریق با جوانان ارتباط برقرار 

می کرد و بسرت متام حرکت های بعدی را فراهم  می آورد.

رییس مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه من و شهید 

سلیامنی هر ۲ تحت تاثیر تربیت شهید کامیاب بودیم  

عنوان کرد: امروز وقتی به حرکت های شهید کامیاب نگاه 

می کنم، می بینم او دقیقا مانند امام)ره( و شهید بهشتی 

سعی در شناساندن چهره منافقین به مردم داشت.

قالیباف اضافه کرد: شهیدان بهشتی، هاشمی نژاد  

کامیاب و موسوی قوچانی برای شکل گیری نظامی 

مبتنی بر نظریه والیت فقیه تالش های بسیاری کردند. 

امروز هم مقام معظم رهربی مانند یک خورشید در 

پیش بردن این نظام حکمرانی مبتنی بر والیت فقیه 

می درخشد تا آن را به عنوان یک الگوی موفق جهانی 

به رسمنزل مقصود برساند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهربی در خصوص 

جهاد تبیین بیان کرد: ما باید جنگ شناختی را درک 

کنیم. دشمن قصد دارد این طور القا کند که ایران در 

بن بست است، درحالی که در فرهنگ جهاد و شهادت 

بن بست وجود ندارد. امروز جبهه مقاومت هم باعث عزت 

مسلمین و احیای مجدد اسالم شده و هم دنبال حفظ 

امنیت و منافع ملی ماست.

قالیباف تاکید کرد

حمایت همه جانبه مجلس از اقتصاد دیجیتال
 نمی خواهیم هیچ کس
 به زور چادر سر کند

آیت الله سید احمد علم الهدی اظهار کرد : در ترشیح 

فلسفه دیدار امئه جامعات رسارس کشور با رهرب معظم 

انقالب در پنجم مردادماه گفت: پنجم مرداد، سالروز 

بنیان گذاری مناز پرفضیلت جمعه به عنوان یکی از 

ارزشمندترین رویدادهایی است که فرآورده انقالب 

مقدس اسالمی به شامر می رود و به همین خاطر  

امسال در پنجم مرداد، امئه جامعات رسارس کشور به 

محرض امام حی و حارض مرشف شدند و از رهنمودهای 

ارزشمند و حکیامنه ایشان استفاده کردند.

امام جمعه مشهد ابراز کرد: بعضی از روزنامه های 

مشهدالرضا )ع(، از میان همه جمالت رهرب معظم 

انقالب به طور خاص این جمله را تیرت کردند که در آن، 

رهرب معظم انقالب بر رفتار پدرانه امئه جامعات تاکید 

داشتند. رفتار پدرانه به این معناست که امام جمعه 

وابستگی به جریان سیاسی خاص نداشته باشد و در 

مقام پدر جامعه، کنشگری کند اما ویژگی این فرمایش 

هم این است که از دو سو ایجاد تکلیف می کند؛ یکی 

برای امام جمعه ایجاد تکلیف می کند که پدرانه رفتار 

کند و یکی برای مردم ایجاد تکلیف کند که امام جمعه 

را به عنوان پدر بپذیرند زیرا حتی ناخلف ترین فرزند هم 

هرگز راضی نیست که به پدر خود فحاشی و اهانت و 

توهین کند یا افرتا ببندد.

عضو مجلس خربگان رهرب ترصیح کرد: نکته دیگری که 

در فرمایشات رهرب معظم انقالب قابل توجه بود، دستور 

ایشان در مساله حجاب بود. مقام معظم رهربی فرمودند 

که در موضوع حجاب، باید جریان تهاجم فرهنگی 

دشمن برای مردم تبیین شود، یعنی هامن مطالبی 

که در جلسات مربوط به واقعه گوهرشاد و خطبه های 

مناز جمعه آن زمان مطرح شد.

وی تاکید کرد: رهربی فرمودند که کشف حجاب، برنامه 

نابکارانه غرب وحشی است؛ یعنی هامن کشورهایی که 

در مبارزه متدن ها، در برابر متدن اسالمی شکست خورده 

و برخالف اندیشه ها و آموزه های عزت بخش دین اسالم 

که زن را یک عنرص قوی، نیرومند و توانا در عرصه های 

اجتامعی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی می داند و تصویر 

یک زن توانا در تاریخ انقالب به تصویر کشیده شده است، 

غرب از زن فقط تصوری به عنوان یک ابزار جنسی دارد.

وی بابیان اینکه ما منی خواهیم هیچ کس بازور چادر 

 بر رس کند، اظهار کرد: امروزه در میدان فرهنگی جهان 

 زن دو شخصیت دارد که در آینه متدن غربی، به عنوان 

یک کاالی جنسی منایان می شود و در استخدام شهوات 

مردان است اما در آینه متدن اسالمی، زن یک فعال 

اقتصادی، سیاستمدار و فعال اجتامعی است که باحجاب 

و پوشش خود از دسرتس نگاه های شهوت آلود مردان 

محفوظ می ماند. به همین خاطر است که بحث ما فراتر 

از اینکه بانوان حجاب بر رس داشته باشند یا نه این است 

که زنان ما بدانند پیروی از خط اندیشه غربی، مقصدی 

جز تبدیل شدن به یک کاالی جنسی در دسرتس ندارد 

و اگر بخواهند به عنوان یک استاد دانشگاه یا فرهیخته 

علمی و اجتامعی در جامعه شناخته شوند، در سایه 

حفظ حجاب به این مقامات دست پیدا خواهند کرد.

امام جمعه مشهد افزود: تا پیش از انقالب، بسیاری از 

خانواده ها به خاطر فساد رایج در فضاهای فرهنگی  

اجتامعی و علمی حارض منی شدند که زنان و دخرتان 

خود را به مدرسه و دانشگاه بفرستند و درنتیجه این  

کوت استعداد در وجود زنان و دخرتان ما دفن می شد 

اما انقالب اسالمی فضایی را در دانشگاه ها و مراکز 

علمی به وجود آورد که دیگر مفاسد عرصه جوالن پیدا 

 نکنند و درنتیجه این، شاهد ظهور بانوان متخصص

 و اندیشمندی هستیم که از رشته های تخصصی 

پزشکی گرفته تا زمینه های مهندسی و فنی، در اوج 

احرتام و شکوفایی هستند.

و  توامنندی ها  قرقیزستان گفت:  اوش  استاندار 

ظرفیت های شهر مشهد را برای همکاری و گسرتش 

روابط مدنظر قرار خواهیم داد.

"ضیاالدین جامل الدین اف" در دیدار با شهردار 

مشهد، افزود: طی دو روزی که در مشهد حضور 

داشتم از برخی از ظرفیت های این شهر بازدید کردم 

و با توامنندی ها و ظرفیت های مشهد آشنا و ضمن 

دیدار با استاندار خراسان رضوی با فعالیت برخی 

از رشکت های این شهر آشنا شدم.

جامل الدین اف اضافه کرد: درمجموع زمینه همکاری 

و توسعه روابط در همه زمینه ها میان مشهد و استان 

اوش که دارای هفت شهر و ۸۸ منطقه روستایی با 

یک میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت است، وجود 

دارد.شهردارمشهد نیز در این نشست اظهار کرد: 

مشهد با جمعیت ساکن بیش از ۳.۵ میلیون نفر در 

سال پذیرای حدود ۳۰ میلیون نفر زائر است که از 

این تعداد ۴ میلیون زائر خارجی هستند.

سید عبدالله ارجائی افزود: زیرساخت های گردشگری 

 در حوزه های مختلف در این شهر بسیار قوی است  

۵٢ درصد از هتل ها و مراکز اقامتی ایران در مشهد فعال 

است.وی اضافه کرد: در کنار آن فرودگاه بین املللی  

راه آهن و پایانه مسافربری با ظرفیت پذیرش بیش 

 از دو هزار اتوبوس به صورت ۲۴ ساعته به زائران 

و گردشگران خدمات رسانی می کنند.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های 

اصلی دوره ششم مدیریت شهری تقویت دیپلامسی 

شهری است و بر همین اساس توسعه روابط با شهرهای 

کشورهای همسایه در اولویت فعالیت های ما قرار دارد.

ارجائی ضمن اشاره به دیدار با سفیر جمهوری اسالمی 

ایران در قرقیزستان ترصیح کرد: این دیدار زمینه ساز 

توسعه روابط با قرقیزستان خواهد بود.

شهردار مشهد ادامه داد: فرصت های اقتصادی 

 شهر نیز توسط سازمان اقتصادی شهرداری مدیریت 

و سیاست گذاری می شود، خوشبختانه فرصت های 

 رسمایه گذاری بسیار خوبی در مشهد وجود دارد 

و وضعیت صنایع به ویژه صنایع غذایی نیز در این 

شهر وضعیت مناسبی است.

ارجائی به ظرفیت های خوب مشهد در حوزه گردشگری 

سالمت اشاره و اظهار کرد: با توجه به بیامرستان های 

متعدد و پزشکان معترب ساالنه تعداد زیادی برای 

زیارت و استفاده از ظرفیت های گردشگری سالمت 

برای درمان به مشهد می آیند.

وی ادامه داد: در کنار این توامنندی ها مشهد در 

حوزه سنگ های قیمتی نیز از ظرفیت های بسیاری 

برخوردار است.

شهردار مشهد بابیان اینکه آمادگی داریم با همکاری 

وزارت امور خارجه همکاری میان رشکت های فعال 

در مشهد و شهرهای قرقیزستان به ویژه استان اوش را 

توسعه دهیم، افزود: پیشنهاد می دهیم برای تحقق 

این امر گروه های کارشناسی میان مشهد واوش 

قرقیزستان تشکیل شود.

ارجائی به ظرفیت های کشاورزی و دامداری قرقیزستان 

اشاره و ترصیح کرد: در این حوزه می توانیم شاهد 

همکاری رشکت های مشهدی با رشکت های قرقیزستانی 

باشیم اما باید موضوع حمل ونقل حل شود زیرا فاصله 

قرقیزستان تا مشهد زیاد است.

شهردار مشهد افزود: امیدواریم این دیدار باعث 

توسعه ارتباطات میان شهر مشهد و شهرهای استان 

اوش قرقیزستان شود.

استاندار اوش قرقیزستان:

گسترش روابط با مشهد موردتوجه است

خبر

ناکارآمدی مدیران در برابر مانسون
سیل   های خسارت   بار و بنیان   کن روزهای اخیر در ایران که بانام 

»مانسون« از آن یاد می شود، بسیاری از بناها و زیرساخت   هایی را که 

به تصور ما محکم و پابرجا بودند و زمان زیادی برای برپا کردنشان 

رصف شده بود، در مدت کوتاهی ویران کرد. زیرساخت   های 

ازبین رفته با رصف زمان و هزینه دوباره قابل بازسازی هستند؛ 

اما بازگرداندن اطمینان و اعتامد ازدست رفته، بسیار سخت و 

زمان براست. وقوع این رشایط به مردم این پیام را ارسال کرد 

که منی   توان به آب   بندها، بناها، جاده   ها و حتی زمین زیر پا 

اطمینان کافی داشت. 

این در حالی بود که از پنجشنبه گذشته اطالع رسانی گسرتده ای 

در خراسان رضوی بابت وقوع سیل در استان صورت گرفته و با 

صدور هشدار سیل، دستگاه های امدادرسان و خدماتی به ویژه در 

شهرستان های شاملی استان به حالت آماده باش درآمده بودند.

روز شنبه اوج بارشها بود و شهرهای درگز و کالت بیشرتین تاثیر را 

از بارش ها داشتند، صبح روز شنبه بود که گروه های خربی تبعات 

بارشهای تابستانی را پیگیری می کردند که با قطع ارتباطات 

تلفن همراه اول مواجه شدند.

عدم دسرتسی به فرمانداران، مدیران و رابطان دستگاه های 

امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران استانداری اوضاع را 

برای رسانه ها بسیار بغرنج کرد.

در این رشایط متاس با خطوط ثابت موردتوجه اصحاب رسانه 

قرار گرفت اما در کامل ناباوری شامره های ثابت مراکزی چون 

فرمانداری های کالت و درگز یا قطع بودند و یا کسی پاسخگو نبود، 

درنهایت هم گاه یک کاربر کشیک در یک دستگاه امدادرسان 

بدون آشنایی با رشایط بحران، تلفن را پاسخ داده و قول ارتباطی 

می داد که هیچ گاه برقرار منی شد.

بعدازظهر شنبه بود که خرب و تصاویر واژگونی یک دستگاه ون 

در جاده مشهد- میامی بخش رضویه مشهد در سیل در فضای 

مجازی به چرخش درآمد و به قول معروف "وایرال" شد اما امکان 

ارتباط با مسووالن اورژانس به دلیل قطع تلفن همراه اول میرس 

نبود، فقط متاس های محدودی با خطوط ایرانسل برقرار می شد، 

که درنهایت از طریق متاس صوتی "واتس اپ" با یکی از کارکنان 

فرمانداری مشهد متاس با فرماندار برقرار شد که وی خرب تلخ 

فوت ۶ شهروند عراقی، راننده ایرانی ون و مفقود شدن سه نفر 

دیگر از اتباع عراقی را اطالع رسانی کرد.

درنهایت با برقراری ارتباطات تلفن همراه اول در اواخر روز شنبه، 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری به ترشیح خسارات و تلفات 

سیل سهمگین در شامل خراسان رضوی پرداخت، اما آیا با این 

شبکه ارتباطی ناکارآمد، امکان هامهنگی میان سطوح باالیی 

و میانی دستگاه های امدادرسان ممکن بود؟

هم زمانی سیل روز شنبه در شامل خراسان رضوی با نقص فنی 

یا خرابکاری در سامانه های ارتباطی، به قول مدیرکل مدیریت 

بحران خراسان رضوی، "آزمون خوبی" برای مدیریت بحران 

استان بود اما اگر رویداد طبیعی شدیدتری در استان روی 

می داد و یا زیرساخت های ارتباطی و حتی رسانه ای بیشرتی 

با نقص فنی طوالنی تر مواجه می شد، آیا بازهم می توانستیم 

بگوییم که این هم زمانی بحران ها آزمونی برای دستگاه های 

امدادرسان بوده است؟
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تولیت آستان قدس رضوی گفت: عزیزان 

هر چیزی را که شنیدید به عنوان روضه 

نقل نکنید هر خواب یا نقل ضعیفی را 

که باعزت و عظمت ایشان در تضاد است 

حق نداریم بیان کنیم. فقط از کتب 

معترب و مستند نقل کنید.

تولیت  مروی،  احمد  حجت االسالم    

آستان قدس رضوی در آیین تعویض 

پوش رضیح منور و پرچم گنبد مطهر 

امام رضا)ع( در مشهد، گفت: این مراسم 

باشکوه و با معنویت به عنوان مراسم اذن 

عزای حرضت اباعبدالله الحسین علیه 

السالم نامگذاری شده است.

وی بابیان اینکه ممکن است سوال 

شود مگر عزاداری اباعبدالله الحسین 

افزود:  اذن می خواهد،  علیه السالم 

ازیک طرف، عظمت مجلس به دلیل 

صاحبان این عزا که پیامرب عظیم الشان 

اسالم، امیرمومنان علی )ع(، فاطمه زهرا 

سالم الله علیها و همه امئه معصومین و 

ولی نعمتامن حرضت رضا علیه السالم 

اسالمی  ادب  همین طور  و   هستند 

و انسانی از طرفی دیگر اقتضا می کند 

که حضور و ترشف بر مجلس حرضت 

اباعبدالله با اذن صاحبان عزا باشد. 

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه بابیان 

این مطلب که وارد هزاروسیصد و هشتاد و 

سومین عاشورا می شویم، بیان کرد: کدام 

حادثه و واقعه تاریخی را به یاد می آوردید 

 که هرچه زمان می گذرد، درخشان تر 

 پرجلوه تر شده و گسرته جغرافیایی آن نیز 

بیشرت و دامنه نفوذش برای انسان های 

باشد؟!  شده  وسیع تر  حق،   طالب 

این عاشورا چیست؟ چه عظمت و غوغایی 

است؟ که نه مرور زمان از عظمتش می کاهد 

و نه فشارها و دشمنی ها.

تولیت آستان قدس رضوی:

هر نقل ضعیفی را به عنوان روضه مطرح نکنید
ما و عاشورا؛ از والیت تا وراثت

غالمرضابنیاسدی

 والیت حسین، علیه السالم، فقط به این نیست که سیاه بپوشیم 

 به عزا بنشینیم، به ماتم برخیزیم. والیت حسین)ع( در این خالصه 

 منی شود که مناسک را به معارف برسانیم. خیلی باالتر از این 

 والیت حسین برای این است که خودما هرکدام به "معروف" تبدیل 

شویم و ساحت معرفتی را گسرته ای روزافزون بخشیم. برای این 

است که ما را به شناخت خودمان برساند. به این معرفت عظام 

 که رسیدیم درخواهیم یافت چنان که استاد حائری صفائی)ره( 

در صفحه ۲۵۳ کتاب وارثان عاشورا می نویسد؛"  عاشورا تنها یک  روز 

نیست، بلکه متامى تاریخ است. هامن طور که  کربال تنها یک قطعه 

خاک نیست. کربال جغرافیاى نامحدوِد این تاریخ گسرتده است. 

" در این جغرافیا و تاریخ است که انسان به این فهم بالغ می شود 

که باید در والیت حقه حسینی کامل یافت و به نسبت فرزندی به 

امام رسید تا در شامر وارثان عاشورا قرار گرفت. این وراثت است 

که به زندگی، جهت می دهد. این نسبت است که متناسب سازی 

زندگی انسان می انجامد و چنان که استاد می گوید،" وارثان عاشورا 

به انتظار و تقّیه و قیام می رسند و با تقویت خویش و تضعیف دشمن 

و باتربیت نیروها و جاسازى و جایگزینى آن ها، مبارزه اى مستمر را 

دنبال می کنند.  " به هر قدم نیز بزرگ تر می شوند و به شان بایسته 

انسانی می رسند. والیت حسین)ع( همه زیبایی ها را به دنبال دارد. 

انسان را نه فقط بهشتی که بهشت ساز و نورانیت آفرین می کند. 

تاکید بر والیت هم برای فعال کردن این ظرفیت بی بدیل انسان است 

لذا باید به گفته آیت الله صفائی حائری)ره( به این مسئله راهربدی 

توجه داشت که؛" اگر من به والیت حسین نرسیدم، اگر ابّوت اولیاء 

را نخواستم، اگر فرزند دنیا و یا بدتر بنده دنیا شدم  و دین در وجود 

من شکل نگرفت و تنها بر زبانم نشست؛ آیا با حسیـن قرابتى دارم؟ 

آیا از عاشورا ارىث می برم و سهمى مى گیرم؟" معلوم است که جواب 

منفی است. برای این که در شامر وارثان عاشورا باشیم باید نسبت 

خود را با سیدالشهدا)ع( در حوزه عمل تعریف کنیم. نسبتی که 

می شود اکتساب کرد. با کسب شان "بنوت" است که می شود در 

 والیت به مقامی رسید که در فهرست "وراثت" صاحب حق شد. 

راه جاودانگی و رسیدن به ابدیت زیبا اینجاست. در کربال. راه را گم نکنیم.

سیل در خراسان رضوی چه خساراتی داشت؟
 مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی در خصوص خسارت های 

سیل در استان گفت: طی سیل اخیر ۲۰ روستای شهرستان مشهد 

دچار قطع آب شد که با پیگیری انجام شده تاکنون آب ۱۷ روستا وصل 

شده و نیروهای امدادی در تالش برای رفع کامل مشکل هستند.

محسن نجات اظهار کرد: در پی صدور هشدار نارنجی به متام 

فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی عضو ستاد بحران و برگزاری 

جلسات ستاد بحران در استان، گروه های امداد و نجات در کلیه 

شهرهای خراسان رضوی به ویژه شهرهای شاملی فعال شدند.

مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی افزود: با رشوع بارندگی 

از پنجشنبه گذشته بیشرتین مشکالت در شهرستان های مشهد 

کالت، درگز، قوچان و سبزوار بروز کرد که با اعزام ۱۱ تیم عملیاتی 

و ۱۳ دستگاه خودرو سبک و سنگین حجم خسارات کاهش یافت 

و ۴۴ نفر از هم استانی ها از سیالب نجات یافتند.

وی افزود: از این پنج شهرستان شدت سیل در مشهد و کالت بیشرت 

بود. در مشهد متاسفانه یک دستگاه ون حامل زائران عراقی براثر 

سیالب واژگون شد و تاکنون هشت نفر در این حادثه جان خود را از 

دست دادند که یکی از آن ها ایرانی است. در این حادثه همچنین 

سه نفر مصدوم و ۲ نفر مفقود شدند.

نجات افزود: در شهرستان کالت ۳۰۰ مشرتک دچار قطع گاز 

شدند و در روستاهای قره سو و حامم قلعه که دچار قطع برق شده 

بود، مشکل مرتفع شد. در طول این حوادث آب گرفتگی به ۵۰ واحد 

مسکونی خسارت وارد کرد و ۳۰۰ راس دام نیز دچار آب بردگی شد.  

منشور دو از هشت منشور عدالت خواهی و محرومیت زدایی 

ـ  با موضوع ترافیک شهری و آلــودگی هـوا در دومین 

کالنشهر ایران رشوع می کنیم :

شهر مشهد مشکالت عمده و بزرگی دارد که اغـلب 

این موضوع در همه کالنشهرها وجود دارد و یکی از 

مباحث آن ترافیک شهری است کـــه نیازمند رسعت 

بیشرتی برای حـل این معضل می باشد و امید است 

بـا تکمیل خطـوط قطار شهری مشکل ترافیک هسته 

مرکزی شهر حل شود و البته باید با رسمایه گذاری 

 بیشرت نه به معنی حذف رسمایه از حاشیه شهر 

و  با توجه بیشرت شهرداری مشهد بر مباحث پارکینگ 

در هسته مرکزی شهر رو  به بهبود  برود . 

به عنوان منونه در حوزه ترافیک طی ۱۰ سال گذشته شبکه 

بزرگراه ها، تقاطع های غیره مسطح، شبکه حمل ونقل 

عمومی و سایر این موارد توسعه پیداکرده اما از معضل 

ترافیک به صورت چشمگیری کـم نشده است.

فرهنگ عمومی در زمینه عدم استفاده از خودروهای 

شخصی  و استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی 

در بین مردم نـهادینه نشده است. البته باید فکری به 

حال نابسامانی های ناوگان حمل ونقل در کنار ارتــقاء  

فرهنگ استفاده عموم از این خدمات قرار بگیرد . 

آلودگی هـوا از دیگر معضالت شهر مشهد است که با 

اقدامات صورت گرفته طی یـــک سال اخیر روزهای 

ناسامل این کالنشهر ۵۰ درصد کاهش یافته است  

باید با تشویق مردم در راستای  استفاده از حمل ونقل 

عمومی و افزایش و ایجاد رشایط آسان ؛  استفاده مردم 

از حمل ونقل عمومی میزان آالینده ها را به طور جـد 

کـاهـش داد.در کالن شهرها مردم اغلب  با پدیده 

آلودگی هوا مواجه می شوند . علی رغم وقوع سالیانه 

این پدیده، تاکنون دولت و مجلس و شوراها برنامه 

موثــری برای مقابله و کاهش این پدیده  پیاده سازی  

نکرده اند . عدم شناخت صحیح از آالینده ها، منجر 

شده ، راهکارهای مسوولین ذی ربط توانایی کاهش 

آلودگی هوا را در برنداشته باشد.

 آلودگی هـوا به معنی ، افزایش یکی از آالینده های 

هوا به بیش از سقف استاندارد تعیین شده و قرارگیری 

در رشایط ناسامل است.

 با توجه به تحقیقات محیطی و  پژوهش های اینجانب 

طی سال های اخیر، آلـاینده اصلی شهر مشهد ذرات 

معلق با قطر کمرت از ۲.۵  میکرون شناسایی شده 

است. این ذرات اثرات سوء و  قابل توجهی بر سالمت 

شهروندان دارند. باگذشت سالیان سال و درگیری 

طوالنی مدت کالن شهرهای کشور با مساله آلودگی 

هوا    ، متاسفانه  تاکنون پژوهش های دقیقی در حوزه 

شناخت منابع آالینده از سوی دستگاه های مسوول 

صورت نگرفته یا پالن اجرایی موفقی به صورت کامل 

طرح و برنامه ریزی  نشده است .

بر اساس مطالعات انجام شده این ائـتالف ، ۷۰ درصد 

آالینده های مشهد ناشی از وسایل نقلیه هستند.

به همین جهت هر تصمیم کوتاه مدت و بلندمدتی 

برای بهبود آلودگی هوای شهر مشهد، نیازمند تحلیل 

کارشناسی منابع تولید آالیندگی خواهد بود.

بر اساس آمار، تاثیر تصمیامتی مانند افزایش محدوده 

طرح زوج و فرد بر روی آلودگی هوا مشخص نیست 

چراکه خودروهای سواری، تنها ۱.۴ دهم درصد از کل 

ذرات معلق کوچک تر از ۲.۵  میکرون را تولید می کنند.

افـزایش محـدوده طرح زوج و فرد به درب منازل به علت 

کاهش عدم تردد شهروندان با خودرو سواری   و   گرایش 

به حمل ونقل عمومی درست و سامل و با ایجاد شبکه 

دسرتسی کامل ، ازجمله با افزایش اتوبوس ها و ارتقا 

خطوط مرتو  منجر می شود . افزایش تعداد مسافرین 

اتوبوس های شهری، موجب تردد بیشرت و افزایش 

زمان روشن ماندن موتور آن ها می شود. بر اساس آمار 

ذکرشده آلودگی تولیدی توسط اتوبوس های عمومی 

۹ برابر خودروهای شخصی است. بنابراین این طرح 

می تواند آلودگی بیشرتی به همراه داشته باشد.در 

ادامه راهکارهای پیشنهادی این پژوهش ارایه می شود.

راهکارهای کوتاه مدت  

۱ـ  عدم گسرتش محدوده طرح ترافیک به محدوده 

طرح آلودگی هوا.

۲ـ  ممنوعیت تردد خودروهای سواری با سن بیش 

از ۱۵ سال  

۳ـ  فروش نیم بهای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک 

به خودروهای سواری با سن کمرت از ۱۰سال

۴ـ  ممنوعیت تردد اتوبوس های عمومی و خصوصی 

بدون فیلرت دوده  و  یا اتوبوس های با سن بیش از 

۱۵سال در شهر

 ۵ـ  ممنوعیت تردد خودروهای سنگین ، اعم از  کامیون 

و تریلی های  بدون فیلرت دوده و  یا  با سن بـیش از 

۱۰ سال

راهکارهای میان مدت و بلندمدت             

۱ـ  الزام و پایش دامئی نصب فیلرت دوده روی متامی 

خودروهای سنگین و اتوبوس های حمل ونقل شهری 

با تاکید بر نظارت صحیح   و  اصولی 

۲ـ  ممنوعیت تردد خودروهای سواری با سن بیش 

از ۲۰ سال و ایجاد طرح های تشویقی جهت حضور 

پذیری خودروهای افراد   با این رشایط  .

۳ـ  اصالح و توسعه سازوکارهای اسقاط موتورسیکلت های 

فرسوده 

 ۴ـ  نوسازی ناوگان اتوبوس حمل ونقل عمومی درون شهری

۵ـ  توسعه هرچه رسیع تر خطوط مرتو و افزایش تعداد 

واگن ها به منظور ایجاد امکان استفاده شهروندان از 

این وسیله نقلیه پاک به جای اتوبوس های شهری.

به امید روزی که حال شهرمان در کنار مردمان رشیف 

شهرمان بهرت باشدـ 

حاشیهنشینیدردومینکالنشهرایران)2(

نهادینهنشدنفرهنگعمومیبرایترافیک

یادداشت

خبر

سید جواد غفوریان حیدری
دانشجوی دکتری شهرسازی
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 تاکسی شکالتی مشهدی شهرتش فراملی 

شده و در فضای مجازی به صورت فراگیر 

در حال مطرح شدن است ابتکاری که 

به صورت خودجوش و در راستای خدمت 

به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حرضت 

رضا)ع( شکل گرفت و امروز این فرهنگ 

انسان مداری به خارج از مرزها کشیده شده 

است و از وی به عنوان فردی یاد می شود 

که توانسته قلب ها را به هم نزدیک کند و 

از بسیاری ازکشورهاموردتقدیرشهروندان 

قرارگرفته است.

شکالت،آدامس،بیسکویت،بادکنک  

دمنوش و سایر تنقالت در تاکسی این 

راننده پیدا می شود تا از مسافرانش به 

نحو شایسته پذیرایی کند.فرهنگی که 

می تواند به سایر مشاغل تعمیم پیدا کند 

کافی است بخواهیم.

وی در سطح شهر مشهد با دمنوش و بیسکوییت 

تا ماسک و پد الکلی از زائران و مجاوران 

استقبال می کند.فرصتی دست یافت تا 

با این راننده تاکسی مهربان و باگذشت 

که بیش از ۳۴ سال است به حمل ونقل 

مسافران در سطح شهر مشهد مشغول 

است به گفت وگو بنشیم .

»رضا مظاهری« دیپلمه متولد ۱۳۴۱ 

شهرستان تربت حیدریه بیش از ۲۸ سال 

است که ترک والیت کرده و در مشهد ساکن 

 است درباره انتخاب شغلش.می گوید: 

از کارم بسیار راضی هستم و قبل از این که 

به این حرفه روی آورم در تربت حیدریه 

معلم بودم اما وقتی به مشهد آمدم به 

خاطر عالقه ای که داشتم شغل راننده 

تاکسی را انتخاب کردم .

تاکسی شکالتی مشهدی که بیش از نیمی 

از عمر خویش را درراه خدمت رسانی به 

زائران و مجاوران امام رضا علیه السالم 

گذرانده است. حاال شهرت جهانی پیداکرده 

و توسط شهروندانی از آمریکا،آملان،فرانسه 

و کشورهای خاورمیانه در فضای مجازی 

به خاطر خالقیت و ابتکارش در تاکسی 

موردتقدیر و تجلیل قرارگرفته است .

وی در خصوص تهیه هزینه اقالم خوراکی 

در تاکسی گفت:روزانه ۱۵تا ۲۰هزار تومان 

 کرایه را برای تهیه اقالم کنار می گذارم

 و ثوابش را از خدا می گیرم .

مظاهری درباره هدف از انتخاب این 

شیوه رفتاری می گوید: هدفم رضایت 

خلق خداست وقتی مسافران بانشاط 

و شادابی از تاکسی بیرون می روند و 

انرژی  مضاعف  می گیرند خوشحامل که 

توانسته ام قدمی مثبت ، صادقانه و از روی 

خلوص نیت در جامعه بردارم.به هرحال 

 زندگی معیشتی کمی سخت شده است 

و همه گرفتار و مشغول هستند اگر در 

جسمی  تجدیدقوای  برای  توان   حد 

و روحی همشهریانم قدمی بردارم همین 

موضوع من را شاداب و خوشحال می کند.

خاطره شیرین
راننده تاکسی مشهد که خودروی اش به 

تاکسی شکالتی معروف شده خاطرات 

شیرینی از خدمت رسانی به زائران و مجاوران 

علی ابن موسی الرضا )ع( دارد.و می گوید: 

یک روز مردی سوار تاکسی شد و کمی 

گرفته و ناراحت به نظر می رسید دمنوش را 

تعارف کردم و بعد نوشیدن ضمن قدردانی 

از پذیرایی بانشاط و شاداب در کامل 

آرامش از تاکسی پیاده شد و رفت. معتقدم 

آدمی با خوشی دیگران خوش است.

بعد از گذشت ۲سال هامن مرد به اتفاق 

خانواده سوار تاکسی شدند من چهره 

مرد را پشت ماسک نشناختم اما وی مرا 

شناخت و رو به فرزندش کرد و گفت: اگر 

اذیت نکنی آقای راننده شکالت و آدامس 

به تو خواهد داد و ادامه داد دمنوش 

هم برای ما می ریزد. و سپس خاطره 

۲سال قبل را برای همرسش توضیح داد. 

دمنوش را ریختم و آدامسی هم به کودک 

دادم همرسش در ابتدا برای دریافت 

دمنوش امتناع کرد و متایلی به نوشیدن 

دمنوش نشان نداد اما وقتی بوی دمنوش 

به مشامش رسید تقاضا کرد که لیوانی هم 

برایش بریزم و بعد از نوشیدن گفت: این 

دمنوش را چگونه درست کردید ؟توضیح 

دادم که ترکیب ۵نوع گیاه کوهی است که 

باظرافت خاصی ترکیب کردم من معموال 

دمنوش های گیاهی را از مراکز توزیع 

که افراد باسابقه و کهنه کار می فروشند 

تهیه می کنم .ناگفته مناند بسیاری از 

مسافران مشرتی دمنوش ها شدند و 

تقاضا می کنند که برایشان تهیه کنم.

خاطره تلخ
این راننده تاکسی در ادامه درباره خاطرات 

تلخ خود نیز می گوید: خاطرات تلخ ندارم 

فقط یک بار که مورد زورگیری جوانی 

قرار گرفتم با تعارف دمنوش و شکالت 

و رفتار حسن و خلق من از تعدی به 

من رصف نظر کرد و ضمن عذرخواهی 

رفتار شایسته من را غیرمنتظره خواند 

و تاکسی را ترک کرد.

 مظاهری مشهور به "تاکسی شکالتی" که 

در حوالی ۶۰ سالگی به رس می برد،ادامه 

افرادی  تاکسی  رانندگان  همه  داد: 

متدین و خادم زائران و مجاوران هستند 

 و تنها نقطه متایزی که با سایر همکاران 

در تاکسیرانی مشهد دارم، نحوه پذیرایی  

در هنگام رساندن مسافران به مقصد است 

که به "تاکسی شکالتی" مشهور شده ام.

وی در کنار شکالت، انواع دم نوش ها، قهوه 

فوری، چای، بیسکوییت و چندین نوع 

خوراکی دیگر را برای پذیرایی و به قول 

خودش شیرین کردن کام مسافرانش 

در ماشین دارد.

وی ادامه داد: در سال های گذشته که 

ویروس کرونا در جامعه شیوع پیدا کرد با 

همکاری مدیریت تاکسی رانی پد الکلی 

و ماسک رایگان نیز به مسافران هدیه 

می دادم. و مردم همیشه از این حرکت 

استقبال خوبی داشته اند

 وی در ادامه درباره عکس العمل مردم 

بعد از نوشیدن دمنوش و چای می گوید: 

هیچ گونه نگاه مادی به کارم ندارم و همین 

لبخند و حال خوب مسافران پس از پیاده 

شدن، باعث برکت فراوان در رزق و روزی 

من شده است.پذیرایی او تنها شامل حال 

مشرتیانش منی شود و صبح ها پیش از 

آغاز کارش از پاکبانان و کارگرانی که در 

مسیرش قرار دارند، نیز پذیرایی می کند.

مسافرانم همیشه پس از نوشیدن دمنوش 

و شکالت باروحیه بسیار خوبی از خودروی 

من خارج می شوند .

وی درباره این ایده که چگونه به ذهنش 

خطور کرد گفت:  ایده تاکسی شکالتی 

برای نخستین بار به صورت خودجوش 

در ذهن خودش ایجادشده و این کار 

را در راستای خدمت رسانی هرچه بهرت 

به مجاورین و زائرین امام مهربانی ها 

انجام می دهد.

مظاهری در خصوص تقدیر از اقداماتش از 

سوی تاکسیرانی و مسووالن اجرایی شهر 

مشهد گفت: هیچ گاه کاری را برای تقدیر 

انجام نداده است، اما توسط محبی رییس 

سازمان تاکسیرانی مشهد و مسووالن 

فرهنگی و روابط عمومی این سازمان 

بارها مورد تشویق و تقدیرقرار گرفته است.

انتظار از مسووالن شهری
 انتظار دارم که مسووالن شهری افرادی 

را که با دلسوزی و با عشق درحرفه خود 

خالقیت و ابتکار به خرج می دهند 

قرار  موردحامیت  شایسته  نحو  به 

دهند من در همین حرفه می شناسم 

کسانی که برای رزق و روزی حالل کار 

می کنند اما رشایط سخت معیشتی 

،تهیه وسایل یدکی خودرو و تعمیراتی 

بسیار سنگین شده و توان پرداخت 

این هزینه ها را ندارند اگر یک مرکز 

تعمیرات باقیمت های مناسب برای 

رانندگان تاکسی در نظر گرفته شود 

کاری خداپسندانه انجام شده است.

شور جوانان در مجالس حسینی
محمدباقرعطاریانی

دهه اول محرم و برپایی مجالس عزای حسینی حال و هوای خاصی 

دارد ، مجالسی که می توان از آن روحیه گرفت.

این روزها آوای حزن و اندوه در مصیبت اباعبدالله الحسین)ع( از 

جای جای کشور به گوش می رسد.

اهتزاز پرچم های سیاه و بیرق های عزا در شهرها و روستاها حکایت  

از بزرگداشت این ایام در میان مردمان دارد.

افراد پیر و جوان و حتی کودکان با رسبندهای منقش به لبیک یا 

حسین)ع(،یا ابوالفضل)ع(، فداییان علی اصغر)ع( و… را می بینی 

که مشتاقانه در بزرگداشت این ایام و به خصوص تاسوعا و عاشورای 

حسینی در موکب ها و ایستگاه های صلواتی، در مساجد و حسینیه ها 

و تکایا تالش می منایند.

عزاداران سیاه پوش را می بینی که حضور در این مراسم را نه تنها 

برای خود وظیفه بلکه افتخار و اعتبار می بینند و آنچه در این میان 

زیباتر جلوه می مناید حضور خردساالن و نوجوانان و جوانانی است 

که عاشقانه و از روی اخالص در هیات های مذهبی حضور دارند.

جوانانی که در این مصیبت کبیر با اشک های روان بر گونه های 

خود می گویند هزاران بار جان ناقابلامن فدای امام حسین)ع( 

حرضت ابوالفضل)ع( حرضت علی اکرب)ع( حرضت قاسم)ع(....

آری این دیار و مردمان آن و باالخص جوانان نشان داده اند که 

پیوندی ناگسستنی با خط والیت و سیره امامان معصوم)ع(دارند.

اصال این جوانان آمده اند که بگویند ای امام به حقامن حسین)ع(،اگرچه 

زمان تو را درک نکردیم و نبودیم تا در رکابت جامنان را فدا مناییم 

اما امروز ندای لبیک یا حسین مان بلند است.

ما از نسل هامن جوانانی هستیم که باافتخار درراه دفاع از میهن 

 و انقالب اسالمی درحالی که اولین و  آخرین ذکر لبشان سالم 

بر حسین)ع(  بود جان خویش را برای برپا نگاه داشنت اسالم 

تقدیم منودند.

و امروز مردانه در برابر ظاملان می ایستیم و زیر بار ظلم نخواهیم رفت.

  ورود به دانشگاه هاي دولتي
 محور برنامه هاي بنیاد است

 رسپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: اداره 

آموزش بنیاد در تالش است، که دانشجویان شاهد و ایثارگر را بیشرت 

به سمت دانشگاه های دولتی سوق دهد.

 صدیقه خدیوی در جمع مشاوران تحصیلی شهر مشهد که در سالن 

شهید هاشمی نژاد بنیاد خراسان رضوی برگزار شد، ضمن ادای 

احرتام به مقام شهدا گفت: فرزندان شاهد و ایثارگر رسمایه های 

جامعه و انقالب هستند و باید در مسیر پدرانشان گام بردارند.

رسپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: 

این نهاد مقدس از ابتدای تاسیس برنامه هدفمندی برای 

فرزندان شهدا و ایثارگران داشت و تاسیس مدارس شاهد گواه 

این موضوع است.وی ترصیح کرد: بنیاد فعالیت های مختلفی 

را برای فرزندان شاهد و ایثارگر از ابتدای سال های تحصیلی 

تا پایان فارغ التحصیلی از دانشگاه ایفا می کند، که یکی از 

این موارد مشاوره و هدایت تحصیلی برای ورود به دانشگاه ها و 

رشته هایی که در آینده بسرتهای جذب و ایجاد اشتغال را داشته 

باشند، است.خدیوی گفت: متقاضیان کنکور رسارسی چون 

وارد یک مقطع جدید تحصیلی می شوند، مشاوره و انتخاب رشته 

و دانشگاه بسیار حائز اهمیت است، قبل از کنکور و در مدت 

انتخاب رشته بنیاد کارگاه های مخصوص هدایت تحصیلی 

برای این عزیزان برگزار می کند.وی تاکید کرد: در تالش هستیم  

متقاضیان شاهد و ایثارگر را به دانشگاه های دولتی سوق دهیم  

این استان ظرفیت های بسیار خوبی دارد، که باید مشاوران 

مطابق تراز علمی متقاضیان کنکور را راهنامیی کنند.

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره 64
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 27 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 63

گفتگوی اختصاصی با راننده ای متفاوت

تاکسی شکالتی !
  ساعت 25

ریحانه برومند
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  خبر

  دیدگاه

این یادداشت ورزشی نیست!
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

می خواهم از ورزش سخن بگویم اما این یک یادداشت ورزشی 

نیست بلکه نوشتاری مدیریتی است. کشور ما با چالش و ضعف 

مدیریت مواجه است و در این عرصه مشکالت فراوانی وجود دارد 

که این امر در حوزه ورزش در بدترین حالت ممکن قرار دارد. ریخت 

و پاش های فراوان، بدهی های نجومی، فرصت سوزی، عدم توجه 

به ستاره ها و قهرمانان، نبود فکر بنیادین و عدم توجه به ورزش پایه 

و زیرساخت های ورزشی تنها بخشی از این نابسامانی ها است. در 

کالن شهر مشهد هامنند بسیاری از نقاط کشور چالش های مدیریت 

ورزشی فراوان است خصوصا در حوزه قهرمانی که در سال های 

اخیر تقریبا هیچ توفیقی نداشته است. به عنوان مثال به یاد داریم 

در گذشته ای نه چندان دور کشتی خراسان رکن مهم تیم ملی بود 

و ستاره های درخشان در اندازه قهرمانی جهان و املپیک همچون 

 برادران خادم، خدایی، کارگر، زینل نیا و ... را داشت. اما اکنون سهم ما 

در این رشته مدال آور به حداقل رسیده است. در سایر رشته ها و عرصه 

باشگاه داری هم اوضاع تعریف چندانی ندارد. خصوصا وقتی به یاد 

آوریم بعد از سال ها مشهد و استان خراسان رضوی در سطح لیگ 

برتر فوتبال دیگر مناینده ای ندارد و معلوم نیست این سقوط قرار 

است تا کجا ادامه پیدا کند. اگر عملکرد تیم فوتبال پدیده )یا شهر 

خودرو( را آسیب شناسانه مرور کنیم و بده و بستان های مالکیت، 

جابجایی های مدیریتی و سایر مواردی که سبب سقوط این تیم 

گردید را بررسی مناییم به خوبی در خواهیم یافت که نقش مدیریت 

 در فراز و فرود در این عرصه تا چه حد اثرگذار و قابل توجه است. 

به این موارد مسایلی همچون برگزاری بازی تیم ملی فوتبال در مشهد 

و حواشی که به خاطر آن ایجاد شد را اضافه کنید تا به خوبی دریابید 

تا چه حد کاستی و سو مدیریت وجود دارد. البته مسلام مجموع 

موارد ذکر شده تنها مربوط به دوره فعلی مدیریت ورزش در استان 

نیست بلکه این امر طی سال های مختلف ایجاد گردیده است به 

گونه ای که کالس مدیریت ورزشی و کیفیت آن آرام آرام و در گذر 

زمان بسیار پایین آمده است. تغییر مدل ذهنی مدیران ورزشی، 

فراگیری آموزش های کاربردی مدیریتی، بهره گیری از الگوهای 

موفق مدیریت تخصصی حوزه تربیت بدنی )همگانی و قهرمانی( 

و تربیت اختصاصی چهره های مدیریت برای حضور در عرصه 

ورزش از مهم ترین اقداماتی است که باید در این زمینه مورد توجه 

 قرار گیرد. ورزش در سطح همگانی و قهرمانی اثر جدی و مستقیم 

 بر نشاط عمومی شهروندان، سامل سازی محیط و هدایت جوانان 

در مسیر اخالق و سالمت دارد که به هیچ وجه نباید از آن غفلت منود.

 موسی الرضا حاجی بگلو
  نایب رییس شورای شهر مشهد مقدس شد

موسی الرضا حاجی بگلو مناینده استان خراسان رضوی در شورای 

عالی استان ها طی انتخابات هیات رییسه شورای اسالمی شهر 

مشهد مقدس سال دوم از دوره ششم ، به عنوان نایب رییس این 

شورا انتخاب شد.

 همچنین پس از رای گیری، فهرست اعضای کمیسیون ها به رشح 

ذیل اعالم شد:

کمیسیون اقتصادی، رسمایه گذاری و مشارکت ها: ایامن فرهمندی، 

مجید دبیریان، حمید ضمیری، حسین حسامی و فاطمه سلیمی

کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات و منابع انسانی: حسین 

حسامی، سید ابراهیم علیزاده، حسن موحدیان، موسی الرضا 

حاجی بگلو و فاطمه سلیمی

کمیسیون حقوقی و نظارت: حجت  االسالم حسن منصوریان، 

حسین حسامی، سید ابراهیم علیزاده، مجید دبیریان، هاشم دامئی

کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سالمت و محیط زیست: 

ایامن فرهمندی، حسن کریمدادی، غالمحسین صاحبی، مجید 

طهوریان عسکری و موسی الرضا حاجی بگلو.

درحالی که هنوز زیرساخت های الزم برای 

اجرای طرح کاالبرگ الکرتونیکی فراهم 

نیست، برخی از یارانه بگیران نگران حذف 

از این طرح هستند. گرچه گفته می شود 

متامی یارانه بگیران به طرح جدید دولت 

اضافه می شوند، اما هنوز ابهاماتی در 

کاالبرگ  دریافت  مشمول  گروه های 

وجود دارد.

درحالی که قرار بود در سال جاری کاالبرگ 

الکرتونیک جایگزین یارانه نقدی شود  به 

دلیل آماده نیودن زیرساخت ها، دولت 

تصمیم گرفت دو مرحله ابتدایی یارانه 

جدید را به صورت نقدی به ۹ دهک بپردازد. 

اکنون اما ابهامات فراوانی در رابطه با 

طرح کوپن الکرتونیکی وجود دارد. به ویژه 

آنکه هنوز مشخص نیست کاالبرگ به چه 

کسانی تعلق می گیرد؟

در آخرین اظهارنظر، وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتامعی اعالم کرد که ۹۰ درصد 

مردم مستحق دریافت یارانه هستند. اما 

آیا این سخن به معنای اعطای کاالبرگ 

به این ۹۰ درصد است؟ برای بررسی این 

موضوع می توان یک بررسی زمانی طی 

چند ماه اخیر انجام داد.

طی طرحی کـه وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتامعی بـه معاون اول رییس جمهوری 

ارایه داد، قرار بود کاالبرگ جهت تامین 

قرار  عموم  اختیار  در  اساسی  کاالی 

گیرد. همچنین حجت ا… عبدامللکی 

از سیاست های این وزارتخانه درباره کاال 

کارت اعالم کرد: به زودی این کارت جهت 

تامین کاالی اساسی بـه متام مردم اعطا 

می شود.

گرچه وزارت رفاه چندین بار دیگر اعالم 

کرد که آمادگی دارد تا کاال کارت را برای 

کل کشور اجرا کند، اما مسووالن این 

وزارتخانه چند بار گفته اند که قرار است 

دهک های پایین تر جامعه این کوپن های 

الکرتونیکی را دریافت کنند.

برخی معتقدند دهک ها پایین منظور 

 هامن افراد تحت پوشش کمیته امداد 

و بهزیستی و درواقع سه دهک اول هستند 

که ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می شوند.

چند دهک کاالبرگ می گیرد؟

اما شاید نزدیک ترین اظهارات به واقعیت 

اجرایی را چندی پیش عبدالرضا مرصی  

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس 

مطرح کرد. بر اساس اعالم او، ۷٫۵ دهک 

جامعه مشمول دریافت کاالبرگ الکرتونیک 

می شوند. یعنی حدود ۶۰ میلیون نفر 

از افراد جامعه. بانک اطالعاتی و مرجع 

شناسایی آن ها سازمان هدفمندسازی و 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی خواهد بود.

شنیده های غیررسمی نیز حاکی از آن است 

که به متام افرادی که مشمول دریافت یارانه 

نقدی شوند، کاالبرگ هم تعلق می گیرد. 

همچنین برخی گامنه ها مبنی بر این است 

که به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها 

پرداخت نقدی یارانه ها ادامه یابد.

زمان ثبت نام کاالبرگ الکرتونیکی 

کاالبرگ الکرتونیکی یک طرح جدید است 

که دولت جایگزین یارانه نقدی کرده است. 

کاالبرگ الکرتونیکی فعال به صورت یارانه 

به حساب مردم واریز می شود.کاالبرگ 

الکرتونیکی یک طرح برای کمک به رفاه و 

معیشت مردم است. کاالبرگ الکرتونیکی 

جایگزین یارانه نقدی می شود.

کاالبرگ الکترونیکی چیست و نحوه 
ثبت نام آن به چه صورت است؟

دولت بر اساس مصوبه مجلس از کاالبرگ 

الکرتونیکی برای تامین کاالهای اساسی 

موردنیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت 

نقدی استفاده می کند و در این مسیر سامانه 

سهمیه بندی کاالهای اساسی توسط 

بانک مرکزی با بهره گیری از کارت بانکی 

و کد ملی آماده شده است.

عبدالرضا مرصی درباره انگیزه و علت 

ارایه این طرح در مجلس افزود: بعد از 

جلسات بسیاری که در مجلس انجام شد 

به این طرح رسیدیم و این طرح عالوه بر 

همه کمک هایی است که در قالب های 

مختلف اعم از کمک معیشتی و یارانه 

ماهیانه به اقشار مردم پرداخت می شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه 

شناسایی ۶۰ میلیون نفر مشموالن این 

طرح ادامه داد: بر اساس بانک اطالعاتی 

که تنها مرجع شناسایی اقشار مختلف 

در سازمان هدفمندی و وزارت رفاه است 

تقریبا دو و نیم دهک جامعه درآمدی باالتر 

از هزینه های زندگی دارند و این طرح برای 

هفت و نیم دهک جامعه برنامه ریزی شده 

است.مرصی بابیان اینکه هفت و نیم دهک 

جامعه دو قرش را تشکیل می دهند گفت: 

در بخش اول افرادی که کمرت از حداقل 

دستمزد درآمد دارند که دو دهک از این 

قرش مددجویان کمیته امداد، بهزیستی 

و رزمندگان معرس هستند و بقیه اقشاری 

هستند که بین این دهک های درآمدی 

در بانک اطالعاتی ثبت شده اند.

وی ادامه داد: افرادی که درآمد حداقلی 

دارند و معیشت آن ها با سختی روبرو 

شده است رسانه ای تعلق خواهد گرفت 

که احتامال در هر مرحله حدود ۶۰ هزار 

تومان می شود و همچنین برای افرادی 

که کمرت از حداقل دستمزد درآمد دارند 

که خانواده های کمیته امداد، بهزیستی 

و رزمندگان معرس را تشکیل می دهند 

حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و 

در هر مرحله است.

کاالبرگ الکترونیکی
عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات 

مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ در کارت 

اعتباری آن ها شارژ و تنها برای خرید 

کاالهای اساسی که اسامی این کاالها 

بعد از تصویب این طرح از سوی وزارت 

رفاه اعالم خواهد شد افزود: این کاالها با 

تخفیف مناسب عرضه می شود و همچنین 

کاالهایی که از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی 

واردشده است از دیگر اقالم عرضه شده 

در این طرح است.

اگر در جریان اصالح نظام یارانه ای، کاالبرگ 

الکرتونیک،  در دستور کار دولت قرار 

بگیرد، این گونه نیست که کارتی جداگانه 

و یا کوپن به مردم ارایه شود بلکه هامن 

کارت بانکی، رصفا برای خرید کاالهای 

اساسی شارژ خواهد شد. بحث کاالبرگ 

الکرتونیک و یا کوپن در سال های اخیر 

بارها در جریان اصالح یارانه های پنهان 

و یا حامیت از مردم جهت تامین کاالهای 

اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه 

نرسیده است.

مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی 

که برای اصالح نرخ ارز ترجیحی به دولت 

داد، آن را موظف به ارایه کاالبرگ الکرتونیک 

برای تامین کاالهای اساسی کرد. اما اخیرا 

با ورود دولت به اجرای قانون بودجه در 

رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصالح 

نظام یارانه ای، موضوع نحوه حامیت ها 

مطرح است که اعالم مسووالن دولتی از 

این حکایت داشت که برای رشوع این 

جریان، دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ تا 

۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که 

توسط وزارت رفاه تعیین و دهک بندی 

شده اند، واریز خواهد کرد که این اتفاق 

افتاد و حساب یارانه بگیران شارژ شد.

موضع دولت این بود که تا زمانی که بخواهد 

در مورد کاالبرگ الکرتونیک زیرساخت های 

الزم را مهیا و اجرایی کند، با توجه به زمانرب 

بودن آن فعال پرداخت نقدی انجام داده 

است. آخرین اخبار درباره پرداخت کاالبرگ 

را باهم در سایت فردا می خوانیم.

کاالبرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی؟ 
کدام بهتر است؟

نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبهشت ماه  

افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی آن است. 

این عدد وقتی معنای دقیق تری پیدا 

می کند که کنار ۲۷ هزار میلیارد تومان 

یارانه نقدی پرداخت شده برای جربان 

تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار گیرد 

درواقع این طور به نظر می رسد که  شاید 

در  نقدی  یارانه  پرداخت  برای  دولت 

ماه اول مستقیاًم از پایه پولی استفاده 

کرده باشد چراکه هنوز درآمد حاصل از 

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی )مابه التفاوت 

ارز ۴۲۰۰تومانی تا نرخ نیام که حدودا 

۲۰ هزار تومان است( به حساب دولت 

واریز نشده است.

بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که عمده 

این افزایش ناشی از اعطای منابع نقد 

 به ازای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است. 

با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هرماه 

)سه دهک مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و شش 

دهک مبلغ ۳۰۰ هزار تومان( به رقمی حدود 

۲۷ هزار میلیارد تومان می رسیم که تنها 

چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان 

پایه پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.

کدام خانوارها مشمول کاالبرگ می شوند؟
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  خبر

حوادث

  مشاور
احساس زنانه ام نشان می داد که او با 

زن دیگری رابطه دارد من و فرهاد دیگر 

طبق قانون سند عقدنامه ای نداشتیم و 

رصفا با یک صیغه داشتیم زندگی خود 

را ادامه می دادیم .

بعد از رفتارهای عجیب شوهرم  دیگر یقین 

پیدا کردم که او دل به زن دیگری بسته 

است کم کم بعد از مدتی دیگر فرهاد در 

خانه پیدایش منی شد تا اینکه من متوجه 

شدم مسافر کوچکی درراه دارم ...

درحالی که خودم از این خرب شوک 

زده شده بودم به دنبال فرهاد رفتم اما 

دیگر از او خربی نبود من در این مدت که 

روزهای سختی را می گذراندم,  به خاطر 

فشارهایی که کشیدم کم کم به اعتیاد 

رو آوردم .طولی نکشید که دخرتم به دنیا 

آمد هر چی پول داشتم به خاطر اعتیاد 

خرج شد و کم کم درحالی که دخرتم 

۸ساله شده بود و من حتی خودم را 

منی شناختم کارتن خواب شدم و دخرتم 

پیش خواهرم زندگی اش را ادامه داد.

سحر که از نعمت پدر و مادر محروم بود 

در خانه خاله اش هم روزهای خوبی 

نداشت او مجبور بود به خاطر جای 

خواب رفتارهای خاله اش را تحمل کند 

او سن باالیی داشت و اصال حوصله 

سحر را نداشت....

سحر ۱۵ساله شده بود و دیگر درس 

مدرسه را هم رها کرد و با دوستانش 

روزهایش را سپری می کرد حتی تا 

دیروقت در پارک ها پرسه می زد...

کسی نگرانش نبود که چرا شب ها دیر 

برمی گردد دریکی از همین شب ها بود 

که سحر در آخر شب هنگام سوارشدن 

به یک خودروی شخصی در دام سه مرد 

شیطان صفت گرفتار می شود.

پیدا شدن یک پیکر بی هوش در 
خیابان های کرمان

اول صبح بود که پیکر بی هوش سحر 

دریکی از خیابان های کرمان پیدا شد 

او وقتی به هوش آمد مدعی شد که 

هنگام سوارشدن به خودروی شخصی 

در مقابل یکی از بوستان ها توسط سه 

مرد شیطان صفت ربوده شده و مورد آزار 

و اذیت قرار می گیرد.

او پس اینکه از درمانگاه مرخصی شد 

به یکی از مرکز مشاوره کرمان رفت و در 

اظهاراتش گفت:من هیچ وقت پدرم 

راندیدم و از وقتی چشمم را بازگردم 

مادر معتادی را مقابلم دیدم که هیچ 

محبتی به من نداشت چون دامئا یا 

درحالی که مرصف مواد بود یا خامر 

بود بارها به خاطر اینکه پول مواد او را 

تهیه کنم دست فروشی کردم بهرتین 

روزهای زندگی ام زمانی بود که مدرسه 

می رفتم اما تنها خیلی نبود چون وقتی 

قرار شدن پیش خاله ام زندگی کنم چون 

مادرم دیگر کارتن خواب شده بود.مجبور 

شدم به خاطر هزینه مدرسه درس و 

کتاب را کنار بگذارم و در پارک ها به 

دنبال تنهایی که همیشه در کنارم بود.

با دوستان ناباب همنشین شدم هیچ 

پولی برای خرج کردن نداشتم و بیشرت 

اوقات بالباس های کهنه ای که خانه 

خاله ام بود می پوشیدم بعد از مدتی با 

انجام کارهای دست فروشی روزگارم 

را می گذراندم حاال دیگر به شام پناه 

آوردم چون هیچ کسی را ندارم از من 

مراقبت کند و هیچ درآمدی ندارم تا 

خودم را تامین کنم ....

پس ازاین ماجرا هم ترس زیادی در 

وجودم مانده است که هیچ اعتامدی 

به کسی ندارم به دنبال اظهارات این 

دخرت نوجوان بود که کارشناسان مرکز 

مشاور کرمان تصمیم گرفتند او را به 

بهزیستی معرفی کنند .

شرایط انحالل عقد هبه)1(
امینقاسمزادهکارشناسحقوقی

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض 

است. هبه در اصطالح به معنی متلیک مجانی مال است. متلیک 

به معنای انتقال حق مالکیت خود به دیگری و یا مالی را به مالکیت 

دیگری درآوردن است. با هبه نیز مالی به ملکیت دیگری درمی آید  

پس هبه عقد است.  قید مجانی بودن باعث خارج شدن هبه از شمول 

عقودی مانند بیع، صلح معوض و معاوضه می شود.

نکات مهم انحالل قرارداد هبه

هبه اصطالحی است در فقه اسالم به معنی متلیک مالی به دیگری 

و به رایگان که شخص بخشنده را »واهب«، طرف گیرنده را »متهب« 

و مال مورد هبه را »عین موهوبه« گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و 

قبض عین موهوبه تشکیل می گردد.

هر عقدی برای انعقاد نیازمند رشایط صحت معامله است و هبه نیز 

از این امر مستثنا نیست. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر 

عقدی رشایطی را بیان می کند که عبارت اند از :

۱-قصد و رضای طرفین

۲-اهلیت طرفین 

۳-موضوع معین که مورد معامله باشد

۴-مرشوعیت جهت معامله 

عالوه بر این چهار مورد، رشط پنجمی نیز برای انعقاد هبه وجود دارد 

که در ماده ۷۹۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است. رشط پنجم، 

قبض مال موهوبه است و تا زمانی که مال موهوبه به قبض متهب 

داده نشده باشد هبه دارای اثر نیست.

این مرد را در عکس می شناسید ! 

او رییس کالهبردارن تهرانی است !
 

اعضای باند کالهربداری از چهار و نیم سال قبل تابه حال تحت 

تعقیب پلیس هستند.

اعضای یک باند که با جعل سند و فروش آپارمتان یک و نیم میلیارد 

تومانی کالهربداری کرده اند پس از چهار سال همچنان متواری هستند.

سال ۱۳۹۷، فردی با مراجعه به پلیس از کالهربداری به شیوه فروش 

خانه خرب داد و گفت : فردی با اسناد و مدارک جعلی، خانه ای را در 

غرب تهران به مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به من فروخته اما بعد از 

مدتی متوجه شدم وی مالک خانه نبوده و اسناد جعلی است. پس ازاین 

شکایت رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره 

سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.  کارآگاهان در تحقیقات پی بردند  

۳ متهم پس از جلب اعتامد خریدار، خانه  موردنظر را که صاحب 

اصلی آن در خارج از کشور بوده با جعل سند و مدارک هویتی به  

قیمت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان فروخته  و متواری شده اند.

  رسهنگ کارآگاه »علی ولیپور گودرزی« رییس پلیس آگاهی تهران 

بزرگ   بابیان اینکه تحقیقات برای دستگیری متهامن توسط کارآگاهان 

اداره سیزدهم پلیس آگاهی ادامه دارد، خاطرنشان کرد: به درخواست 

و مجوز  بازپرس شعبه نهم دادرسای عمومی و انقالب ناحیه یک تهران  

چهره متهامن برای شناسایی منترش شود تا چنانچه  شهروندان از 

مخفیگاه کالهربداران اطالعی دارند  با شامره تلفن های ۵۱۰۵۵۴۳۴ 

و ۵۱۰۵۵۶۱۳ اداره سیزدهم پلیس آگاهی پایتخت متاس بگیرند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت : هم اینک 

ذخایر انتقال خون در کشور بیش از ۵۱ هزار  که 

مورد خوشایند و رضایتمندی است و اینکه خون 

فقط باید از اهداکننده تامین و فرآورده های اصلی 

مثل پالکت،گلبول قرمز و پالسام گرفته شود که 

هر واحد خون می تواند جان سه نفر را نجات دهد.

به گزارش خربنگار نخست مصطفی جاملی در 

نشست خربی  محل سازمان انتقال خون در مشهد 

افزود: در اوج شیوع ویروس کرونا در دنیا ۳۰ درصد 

کاهش اهدای خون رخ داد اما در ایران ۸ درصد 

کاهش داشتیم و این به دلیل اهداکنندگان و مردم 

ایران نوع دوست و خومبان است.

وی بابیان اینکه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 

،شاخص های اهدای خون و سالمت آن در ایران با 

کشورهای آمریکا و اروپا برابری می کند خاطرنشان 

کرد : در دنیا ۳۰ تا ۵۰ درصد اهداکنندگان بانوان 

هستند ولی در کشور ما این میزان ۵ درصد می باشد 

و آقایان ۹۵ درصد اهداکننده هستند.

جاملی گفت: تکنولوژی استفاده از پالسامی خون 

به عنوان ماده اولیه داروهای مشتق در ایران هنوز 

فعال نشده ،لذا برای تهیه داروهای مشتق از پالسام 

با همکاری یک رشکت آملانی انجام می شود و به 

ایران بازمی گردد تا مورداستفاده قرارگیرد.

وی در ادامه از کمبود اعتبارات و نیروی متخصص و 

نبود اتوبوس های سیار برای خون گیری در روستاها 

خرب داد و اذعان داشت: تامین اتوبوس های سیار از 

برنامه های اصلی ماست که به زودی به اجرا درمی آید.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی در ادامه این 

نشست و در پاسخ به سواالت خربنگاران نیز گفت: 

سازمان انتقال خون خراسان رضوی در حال حارض 

۲۴۵ نیروی پیامنی و۱۲ نفر رشکتی در۱۳ مرکز 

که ۶ تا در مشهد و۷ مرکز در شهرستان ها مشغول 

فعالیت هستند.محمدرضا مجدی در آخر بیان کرد: 

مرصف خون در استان به دلیل زیاد بودن عمل های 

جراحی و با توجه به انتقال و وجود بیامران از جاهای 

مختلف به مشهد باال است ،این در صورتی است 

که همیشه ۹ روز ذخایر خونی داشتیم اما در مواقع 

شلوغ به ۵ روز کاهش میابد.

در آخر این نشست از پنج نفر از اهداکنندگان برتر 

استان که به دفعات  صد و دویست مرتبه اهدای 

خون پرداختند،تجلیل شد .

هرواحدخونمیتواندجانسهنفررانجاتدهد

روزگار سیاه سحر با وسوسه پدر و مادر!

سیده بهجت موسوی مقدم
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قائم مقام موسسه اعتباری ملل در همایش مسووالن حقوقی مطرح کرد

 تعامل با مشتریان برای وصول مطالبات
تکتمصابریمقدمتهرانی

 

قائم مقام موسسه اعتباری در هامیش مسووالن حقوقی موسسه 

اعتباری ملل،که با حضور آقایان اکربی معاونت اعتبارات، صادقی 

نیا مشاور مدیرعامل در امور حقوقی، دکرت سجادی رییس اداره 

حقوقی و جمعی از کارکنان اداره حقوقی ،مناطق و حوزه ها در 

مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به اهمیت وصول مطالبات گفت: 

با وصول مطالبات رسمایه های راکد موسسه به چرخه تسهیالت 

اعاده و موجب سودآوری موسسه خواهد شد.

 آقای مروجی با تاکید بر استفاده از تجربه و خط مشی متخصصان 

در جهت وصول مطالبات گفت:کمیته ها و کمیسیون های وصول 

مطالبات در حوزه ها و مناطق نقش فعال تری در این امر داشته 

باشند و پرونده های مطالباتی را کمرت به اداره حقوقی ارسال منایند.

 وی با اشاره به راین نکته که در بخش پیگیری و وصول مطالبات بحث 

دعاوی و حقوقی می بایست آخرین مرحله باشد افزود: همکاران 

در تعامل با بدهکاران و پرونده های مطالباتی نهایت سعی خود را 

بر مذاکره و گفتگو بر اساس دستورالعمل ها متمرکز سازند و بحث 

دعاوی را به مراحل نهایی موکول کنند.

 ایشان در خصوص راهکارهای وصول مطالبات اظهار داشت : فرهنگ 

وصول مطالبات در بین همکاران باید جاری باشد و پیگیری مستمر 

و مداوم اقساط از ابتدای رشوع اقساط از طریق شعب انجام گیرد.

 قائم مقام موسسه در خامته ضمن تشکر از فعالیت های همکاران 

حقوقی ابراز امیدواری کرد با همدلی و همراهی همکاران به رشایط 

مطلوب و ایده آل مدنظر موسسه دست یابیم.

سرپرست معاونت صنایع  دستی اداره  کل میراث  فرهنگی استان خبر داد

فروش بیش از 1۷ میلیارد ریالی نمایشگاه صنایع  دستی 
و هنرهای سنتی خراسان رضوی

 رسپرست معاونت صنایع  دستی اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری 

و صنایع  دستی خراسان رضوی گفت: در یازدهمین منایشگاه 

رسارسی صنایع  دستی و هرنهای سنتی خراسان رضوی ۱۷ میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون ریال صنایع  دستی فروخته شد.

 رضا ابراهیم نیا اظهار کرد: بیشرتین صنایع  دستی فروخته شده 

در این منایشگاه شامل سنگ مشهد، بافته های داری و مصنوعات 

چوبی بوده است.وی ادامه داد: رشایط برگزاری امسال منایشگاه 

با سال های گذشته متفاوت بود چون منایشگاه در رشایط کرونایی 

برگزار شد و رشایط کرونایی باعث کاهش تعداد بازدیدکنندگان 

از منایشگاه شد.رسپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 

 فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی اضافه کرد: 

همچنین رشایط اقتصادی مردم منایشگاه را تحت تاثیر قرار داده 

و موجب کاهش خرید به نسبت منایشگاه های گذشته شده بود.

ابراهیم نیا ترصیح کرد: با وجود اینکه رشایط کرونایی موجب کاهش 

متایل برای بازدید از منایشگاه شده بود اما ۱۷ هزار نفر از منایشگاه 

صنایع  دستی و هرنهای سنتی بازدید کردند.بر اساس گزارش روابط  

عمومی اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان 

رضوی وی یادآور شد: همچنین وقوع سیل در برخی استان ها و 

ایجاد مشکالتی برای شهروندان و برخی راه های مواصالتی بر روند 

برگزاری منایشگاه و حضور هرنمندان و شهروندان تاثیر گذار بود.

در ۲۵ سال اخیر، دستکاری در ساختار های 

اقتصادی کشور آنچنان خسارت به اقتصاد  

مردم و به ویژه فعالین بخش خصوصی 

وارد کرد و نظم اقتصادی تولید و تجارت 

بنگاه های کوچک و متوسط مردمی را 

به گونه ای بهم ریخته که در حامیت و 

دفاع از صنعت و صنعتگر یا صادر کننده و 

وارد کننده مواد اولیه منی شود به صورت کلی 

 نوشت  کم مهری هایی که به رسمایه گذاران 

 و کارآفرینان روا داشته شده و می شود

 با کلی گویی ممکن نبوده و نیست.

واقعا فضای اقتصاد و کسب و کار کشور 

را به نحوی  دستکاری کرده اند که خشک 

و  تر و خوب و بد را منی شود به سادگی 

از هم جدا کرد، طوری شده که کاسباِن 

حبیِب خدا را نیز در کنار و قبل از رانت 

خوران می سوزانند.

بخشی از صنعتگران و معدن کاران و 

بازرگانان، آنچنان به پاکی و دلسوزی 

کسب و کار و از هرگونه رانت دوری می کنند 

که واقعا تجلیل از آنها الزم است، اما 

خوبان خود را کمرت در معرض انتخاب 

قرار می دهند؛ لذا امر شناسایی سخت 

می شود.این گروه از کارآفرینان، خود 

خواسته اند که از سوبسید ارز ۴۲۰۰ 

تومانی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات 

و تسهیالت بانکی ارزان قیمت رانتی بهره 

نربند و اگر تسهیالتی از بانک ها گرفته  

به موقع و در رسرسید بازپرداخت منوده و 

هیچگاه تسهیالت دریافتی را در جایی به 

جز موضوع طرح مرصف نکنند.

 این گروه از کارآفرینان به ویژه در صنعت 

و معدن با اینکه اقدامی بجز تالش و کوشش 

و سالمت در کار و کسب نداشته اند؛ اما به 

دلیل نظارت های گسرتده از سازمان های 

مختلف برای جلوگیری از رانت، فساد  

احتکار و گران فروشی که هیچ یک به  

ایشان مربوط منی شود، ولی به دلیل 

کم تجربه بودن نیروهای نظارتی و فضای 

ایجاد شده اصطالحا »بگیر، بگیر« با مشکل 

مواجه می شوند.

کارآفرینانی که مقام معظم رهربی آنها 

را فرماندهان جنگ مقابله با تحریم ها 

می خوانند، در مواردی به اشتباه و یا بسیار 

اندک با غرض ورزی برخی ناظران، به جای 

رانت خواران، فساد کنندگان، گران فروشان 

و محتکران معرفی و با  برخورد مواجه 

می شوند، تجربه نشان داده در فضای 

بگیر بگیر ها، فعالین اقتصادی که به طور 

سامل به کسب و کار مشغول و به هیچ گونه 

فساد و رانتی دست اندازی نکرده اند و به 

خود اطمینان دارند و نیازی برای پنهان 

کاری و چاپلوسی در مقابل مامورین کم 

تجربه و بعضا… برای خود منی بینند و 

در برابر اتهام ها مقاومت نشان می دهند  

باعث گزارشاتی می شوند که رس از تعزیرات 

درآورده و با برخورد مواجه می گردند.

البته خوشبختانه دادگسرتی و تعزیرات 

خراسان رضوی، توسط انسان های مومن  

رشیف و حامی کسب و کار و کارآفرینی  

مدیریت می شود؛ لذا در نهایت »رس بی 

گناه باالی دار نرفته و نخواهد رفت« اما تا 

آن زمان که بی گناهی فرمانده اقتصادی 

سامل ثابت شود، بخش زیادی از عمر 

کارآفرینی او که رسمایه کشور است از 

دست می رود.

در مقابل اقلیتی به قول خود زرنگ و حسابگر 

که به جمع فعالین اقتصادی نفوذ کرده و 

متام منافع خود را در رانت های ارز ۴۲۰۰ 

تومانی، پس ندادن به موقع ارز حاصل 

از صادرات، عدم بازپرداخت تسهیالت 

بانکی و عدم واردات کاال هایی که ارز آن را 

از دولت گرفته اند، گران فروشی، احتکار 

و به طور کلی خسارت وارد کردن به سفره 

مردم جستجو می کنند، با مشکلی مواجه 

منی شوند چرا که معموالً در تور مامورین 

گرفتار نشده و یا می توانند با مامورین 

ارتباط و هامهنگی کامل برقرار کنند.

قصد نوشنت یادداشت طوالنی ندارم  

»دستکاری  بگویم  می خواهم   فقط 

در ساختار های اقتصادی کشور باعث 

گردید که جدا کردن فعال اقتصادی قابل 

تشویق از فعال اقتصادی رانت خوار و 

رشیک دزد و رفیق قافله بسیار سخت شده 

و اینکه در چه حوزه ای )تجارت، صنعت  

معدن، کشاورزی، گردشگری، بانکداری 

و…( باشد، تفاوت ندارد.

 در این رشایط وظیفه کمیته شناسایی 

و انتخاب صنعتگران، معدن کاران، بازرگانان 

و کارآفرینان منونه و شایسته تقدیر کار 

بسیار سختی است که بحمدالله، خانه 

صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

وظیفه خود را به خوبی بلد است و تا کنون 

خوب انجام داده و بعد از این نیز انجام 

خواهد داد تا ارزش و احرتام کارآفرینان 

خوب محفوظ مباند و به گونه ای نباشد 

که دیگران بگویند فالن رشکت که در 

فضای کسب و کار و تعهدات خود شفاف 

نبوده، با چه معیاری منونه شده و لوح 

تقدیر گرفته است.

این امر برای متامی لوح ها که داده می شود 

صدق می کند، مثاًل چگونه فردی به عنوان 

کارآفرین منونه انتخاب می شود که اصاًل 

شفافیت نداشته و پنج نفر کارگر ندارد 

بدهکاری بانکی، ارزی و مالیاتی معوق 

دارد و یا چگونه صادر کننده ای منونه 

انتخاب می شود که سوبسید های مورد 

نیاز و متعلق به سفره مردم را صادر و 

کارت فروشی کرده و ارز برنگردانده است. 

دستکاری ها در جامعه و فضای اقتصادی 

باعث شده شناسایی و تفکیک گرگ از 

بره در گله ای که اکرثا بره هستند، نیز 

سخت شود.

به عنوان یک خادِم فعالین اقتصادی  

ابتدا از خود و همکاران محرتمم تقاضا 

دارم که به فکر سفره های مردم به ویژه 

کارگران باشند، تالش کنند در این رشایط 

پر تالطم که ممکن است به صورت اتفاقی 

و بررسی نشده، به قول آن مثال معروف 

»نشامرده« خطاکار معرفی شوند، بیشرت 

مراقبت کنند.

در پایان از مسوولین نظارتی و حوزه های 

رسیدگی کننده نیز درخواست می شود 

واقعا در بازرسی ها حوصله کنند و باز به 

قول معروف »اول با دقت بشامرند« چرا که 

آبروی کارآفرین و فعال اقتصادی و همه 

انسان ها به سختی کسب شده و حفظ 

آن بر همگان الزم و واجب است. بازرسان 

نگویند گزارش ما مهم نیست مقامات 

قضائی و تعزیراتی رسیدگی می کنند 

که بنده یقین دارم در خراسان رضوی 

اینگونه است.

دادگسرتی و تعزیرات حکومتی دقت و 

صبوری الزم را دارند؛ اما هیچ می دانید تا 

زمانی که رسیدگی و بی گناهی کارآفرین 

ثابت و تربئه شود چه به روز آن فرمانده 

اقتصادی می آید؟

راهکارهایی برای معرفی صنعتگران 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان ظروف پالستیکی 

مشهد با اشاره به اینکه هرساله در ایامی مانند ماه 

رمضان یا محرم و صفر تقاضا برای خرید ظروف یکبار 

مرصف افزایش پیدا می کند، گفت: در حال حارض 

تقاضا برای این کاال نسبت به سال های گذشته 

کاهش محسوسی پیدا کرده است.

احمد فکری در خصوص تقاضا در بازار ظروف یکبار 

مرصف اظهار کرد: هرساله در ایامی مانند ماه رمضان 

یا محرم و صفر تقاضا برای خرید ظروف یکبار مرصف 

افزایش پیدا می کند، اما در حال حارض با توجه به 

افزایش هزینه ها میزان نذورات کاهش پیدا کرده 

است. بنابراین باوجود افزایش تولید و توزیع ظروف 

یکبار مرصف در حال حارض تقاضا برای این کاال 

نسبت به سال های گذشته کاهش محسوسی پیدا 

کرده است. 

وی افزود: همچنین بازار فروش ظروف یکبار مرصف 

رقابتی شده و این رقابت در ارزانی است، زیرا فروشندگان 

مجبورند به منظور تسویه بدهی خود به تولیدکنندگان 

اجناسشان را با قیمت کمرتی بفروشند. 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان ظروف پالستیکی 

مشهد عنوان کرد: در حال حارض مشکلی در تولید 

و توزیع ظروف یکبار مرصف در مشهد نداریم، اما با 

توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش توان خرید 

مردم بازار فروش این محصول در رکود به رس می برد. 

درحالیکه میزان سفارش ظروف یکبار مرصف هیات ها 

طی سال های گذشته در دهه اول ماه محرم و دهه 

آخر ماه صفر به باالی ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ سفارش 

در روز می رسید.

فکری خاطرنشان کرد: الزم به ذکر است که بازار 

فروش ظروف یکبار مرصف طی دو سال گذشته به 

دلیل شیوع بیامری کرونا و رعایت مسائل بهداشتی 

در وضعیت مطلوبی قرار داشت، اما در حال حارض 

با توجه به کاهش شیوع بیامری کرونا، افزایش تورم 

و موارد دیگر قیمت این اجناس دستخوش تغییر 

شده و در مقابل افزایش قیمت ها تقاضا کاهش 

پیدا کرده است.

 وی ترصیح کرد: میزان سود مجاز عمده فروشان

نیز  مجاز خرده فروشان  میزان سود  و  ۳ درصد    

۱۵ درصد است. درحالیکه با توجه به رکود بازار میزان 

سود فروشندگان پایین تر از حد مجاز است.  همچنین 

بسیاری از فروشندگان به دلیل افزایش اجاره بها 

و کاهش فروش اقدام به ابطال پروانه کسب وکار 

خود کرده اند.

رییساتحادیهصنففروشندگانظروفپالستیکیمشهدمطرحکرد

کاهشتقاضابرایخریدظروفیکبارمصرفدرماهمحرمسالجاری

  خبر
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محمد حسین روشنک
رییس کانون کارآفرینان  

خراسان رضوی
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