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شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 31 شهریور 1401     شماره 2936

جناب آقای مهندس مجید شادمهر
را  جنابعالی  شایسته  انتخاب    

به عنوان هیات رییسه اتاق اصناف 

مشهد تربیک عرض منوده و امیدوارم 

در همه مراحل زندگی همیشه موفق 

و پیروز باشید.

محمدرضاوطنخواه  وکسبه چهارراه خواجه ربیع

  سید عبدالله ارجائی ، شهردار مشهد در کنفرانس خربی

 با اصحاب رسانه حارض و به پرسش های چالشی خربنگاران 

پاسخ گفت. او اظهار داشت که حدود 28میلیون حقوق 

می گیرد و حارض است فیش دریافتی را هم ارایه کند.

ارجائی همچنین از توسعه شهر مشهد در محور رشق 

به عنوان یکی از سیاست های اصلی شهرداری یادکرد 

و در ادامه عنوان کرد که با اجرای چند پروژه اساسی 

به اقتصاد این مناطق که عموما محرومان دران ساکن 

هستند رونق می دهد.

در ادامه بخش هایی از اظهارات شهر دارد مشهد را مرور 

می کنیم.

تحول بزرگی در شرق مشهد رخ خواهد داد 
یکی از مگا پروژه های این دوره توسط یکی از اعضای شورای 

شهر اعالم شد، قرار بود زمین را ۴۰۰ هزار تومان بخریم اما 

بعدازاین مصاحبه به 8۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. 

من می توانم مگا پروژه ها را برای شام لیست کنم اما 

بیت املال از آن آسیب می بیند و به نفع مردم نیست.

در حوزه مرتو فاز یک خط ۳ را سعی می کنیم با کمک 

دولت به بهره برداری برسانیم که اتفاق بزرگی خواهد بود.

در حاشیه شهر مشهد یکی از پروژه هایی که کلنگ آن 

زده شده پیامنکار ندارد من چطور می توانم آن پروژه را 

ادامه دهم کمیسیون ماده ۵ دارد اما طرح ندارد و این 

مساله امکان پذیر نیست! 

یک هزار اتوبوس تا پایان دوره ششم 
اتوبوس مدل حمل ونقلی جذاب برای مردم مشهد است.

حدود ۱۳۰۰ اتوبوس را وقتی وارد شهرداری شدیم 

تحویل گرفتیم.

ناوگان عمومی 2 هزار و پانصد دستگاه اتوبوس نیاز 

دارد برای رسیدن به این عدد در سه مرحله 8۳ ، 2۷ و 

۳۳ دستگاه در این دوره محقق شده است و امیدواریم 

در پایان دوره این عدد را به هزار برسانیم.

توافقنامه تأمین ۹۰۰ دستگاه اتوبوس اتفاقی خوب و به 

نفع مردم بود. ۳۰ دستگاه میدل باس به مشهد رسید و 

در خط قرار گرفت.

 خط قرمزی برای کمک به زائران نداریم 
ریاست ستاد مدیریت خدمات سفر در هر استان با استاندار 

آن است و این ستاد کمیته هایی دارد، مدیریت کمیته 

خدمات شهری با شهرداری است.

البته در کمیته حمل ونقل عضو هستیم و استاندار فرمودند 

در کمیته اسکان نیز کمک کنید.

مسوولیت اصلی اسکان را در خدمات سفر به میراث 

فرهنگی و گردشگری داده اند.

 ۶۰۰ هزار نفر- شب ظرفیت اسکان فراهم شده است کمک 

شهرداری نیز مربوط به حدود ۱۰ درصد این رقم است.

در کمپ غدیر ظرفیت 8 هزار نفر است و سعی می کنیم به 

۱۴ هزار نفر برسانیم وقتی می خواهیم ظرفیت را افزایش 

دهیم باید خدماتی مانند نانوایی سوپرمارکت و رسویس های 

بهداشتی افزایش یابد.

اگر رشکت های حمل ونقلی بخواهند کاری را که در اربعین 

با زائران در پایانه مسافربری کردند انجام دهند اتوبوس ها 

را وارد سیستم حمل ونقل بین شهری می کنیم.

 بازپروری معتادین متجاهر نقص دارد 
تنها کارتن خوابی که معتاد متجاهر نباشد باید توسط 

سازمان فرهنگی اجتامعی ما جمع آوری شود و به خانه 

سبز یا اسکان موقت منتقل شوند.

اما در خصوص معتادین متجاهر کار گروهی باید بشود 

میدان دار اصلی بهزیستی است و باید میدان داری کند.

شهرداری باید به بهزیستی کمک کند. به ما گفتند ۳۰ 

درصد این افراد را شهرداری جمع آوری کند که ما قبول 

کردیم، تعهد دادیم که کمک کنیم و بر این تعهد هستیم 

اما گالیه کلی داریم و آن این است که از حدود سال ۹۰ 

تا امروز یک دهه گذشته اما آمار صعودی است یا نزولی 

منی شود!  تا کی می خواهیم اردوگاه بسازیم؟

گسترش مشهد به سمت غرب باید متوقف شود
هزینه نگهداری شهر در مشهد باالتر از رقم ملی است 

ما حقوق کسی را کاهش ندادیم و هیچ حقوقی کاهش 

نیافته و به لطف دولت ۵۷ درصد افزایش یافته است.

اما در خصوص شب کاری پاکبانان، ابتدا گفته شد تعداد 

تصادفات شب پاکبان ها زیاد است چرا باید شب کار کنند؟ 

معاون خدمات شهری تصمیم گرفت شیفت به ساعات 

ابتدایی روز برسد و اگر خللی در اداره شهر وارد نشود آن 

را ادامه خواهیم داد.

دو پهنه طرح تفصیلی مشهد قبل از ورود ما ابالغ شده 

بود، یک پهنه دیگر نیز چند روز پیش ابالغ شد رسعت 

کمیسیون های ماده ۵ قابل مقایسه با دوره های قبل نیست.

پیرشان های توسعه نباید به قسمت غربی مشهد رود و یا 

حتی جنوبی مشهد چه ایرادی دارد یک پروژه خوب مثل 

تجاری درمانی و غیره در نقاط حاشیه شهر مشهد باشد 

چرا توسعه شهر مشهد بیش از ۴۰ سال به سمت غرب 

مشهد باشد چه موضوعی است که ما برای توسعه شهر 

مشهد به رشق مقاومت می کنیم؟

حقوق من بین 2۷ تا 28 میلیون تومان است.

مشهد نیازمند نگاه ویژه کشوری است
رییس جمهور سابقه خوبی در استان دارند و به مسایل 

مشهد مسلط هستند. قطار رسیع السیر مشهد- تهران، 

اتوبان حرم تا حرم، اتوبان مشهد- چناران از اتفاقات 

بسیار خوب است.

دولت در حال تسهیل سفر به مشهد است آیا تعداد زائر 

بعد از تسهیل سفر افزایش پیدا می کند یا خیر؟ جمعیت 

و ظرفیت خدمات مشهد چه میزان شود تا این تعداد زائر 

را پذیرا باشد؟

اگر می خواهید زیارت مشهد را تسهیل کنید به توسعه 

زیرساخت های مشهد نیز باید اضافه کنید.

فاز یک خط ۳ قطار شهری ۹ هزار میلیارد تومان پول نیاز 

دارد و قرار است باب الجواد را به پایانه، فرودگاه و راه آهن 

متصل کند بهره بردار اصلی آنچه کسی است زائر است 

یا مجاور؟ سهم دولت چه می شود در دوره گذشته ۳ هزار 

میلیارد تومان تخصیص داده شد شش هزار میلیارد دیگر 

چه می شود؟

اگر می خواهید فاز یک خط ۳ به امتام برسد باید به 

تعهدات خود را انجام بدهید.

پروژه های دیگری نیز در مشهد داریم که جنبه ملی دارند 

و باید در این زیرساخت ها کمک شود.

از همه اینها مهمرت داشنت نگاه ملی و بین املللی به 

مشهد در حوزه مدیران کشوری در قوای سه گانه است.

با  منی توانیم  و  است  بین املللی  شهر  یک  مشهد 

 امکانات و اختیارات محلی شهر بین املللی را مدیریت

کنیم.تهران دو برابر مشهد بودجه و نیروی انسانی شهرداری 

دارد اما اختیارات شهردار تهران با اختیارات شهرداری 

مشهد قابل مقایسه نیست.

ما از دولت و مجلس پول منی خواهیم اختیارات می خواهیم، 

در برابر قانون، مشهد با شهری با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر 

یک نوع مدیریت می شود .

 یک تبرصه و ماده قانون نیاز به اصالح دارد منایندگان مجلس 

این کار را انجام دهند مدیریت شهری را پررنگ ببینید.

 شهردار مشهد در جمع خبرنگاران تاکید کرد

شانس آخرپول نخواستیم ، اختیارات بدهند!
 دکترهاشماورعی،استاددانشگاهصنعتیشریف

 در اوایل ماه جاری میالدی شاهزاده عبدالعزیز 

بن سلامن، وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم 

کرد که اوپک پالس برای اولین بار در دو سال 

اخیر از ماه آینده روزانه ۱۰۰ هزار بشکه صادرات 

نفت به بازارهای جهانی را کاهش خواهد داد. این 

اقدام عربستان سعودی حائز اهمیت زیادی است. 

ازیک طرف علیرغم اینکه هدف اصلی پرزیدنت بایدن 

از سفر به این کشور جلب موافقت مقامات سعودی 

برای افزایش عرضه نفت بود، این پیام را به آمریکا 

می دهد که دوران دیکته کردن سیاست های نفتی 

عربستان از سوی ایاالت متحده گذشته و با افزایش 

نفوذ چین و روسیه در منطقه دوران میدان داری 

آمریکا به رس آمده است.

اما نکته مهم دیگر این است که این اقدام مقامات 

سعودی درواقع سیگنال مثبت به ایران است که چنانچه 

مذاکرات برجام را با موفقیت به رسانجام برساند این 

کشور حارض است با کاهش عرضه سهمی را برای 

ورود نفت ایران به بازارهای جهانی در نظر گیرد. 

حال نگاهی به رشایط اقتصادی برخی کشورهای 

منطقه می اندازیم. در رشایطی که جنگ روسیه با 

اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن بیشرت اقتصادهای 

بزرگ جهان را با چالش های جدی اقتصادی مواجه 

کرده است، طبق اعالم صندوق بین املللی پول 

پیش بینی می شود در سال جاری میالدی اقتصاد 

دست یافته   %۷/۶ اقتصادی  رشد  به   عربستان 

و مقام نخست را در میان 2۰ اقتصاد بزرگ جهان 

به خود اختصاص دهد. بخشی از این موفقیت 

اقتصادی حاصل سود خالص آرامکو، غول نفتی 

 عربستان است که در سه ماهه دوم سال میالدی جاری 

به بیش از 2۵ میلیارد دالر رسیده است. در امارات 

نیز تجارت خارجی در ۶ ماه اول سال به 2۷2 میلیارد 

دالر رسیده است. عراق هم موفق شده است در 

 ۱۴ سال اخیر با استفاده از رسمایه گذاری خارجی 

و توسعه میادین مشرتک تولید نفت خود را از ۱/۹ 

میلیون بشکه در روز به ۴/۵ میلیون بشکه رسانده 

و 2/۳ برابر افزایش دهد. 

 ایران دارای حداقل 28 میدان مشرتک نفت و گاز 

با همسایگان خود است. در الیه نفتی پارس جنوبی  

قطر تاکنون 2 میلیارد بشکه استخراج کرده درحالی که 

میزان استخراج ایران فقط ۴۰ میلیون بشکه است 

یعنی قطر ۵۰ برابر ایران از میادین مشرتک پارس 

جنوبی برداشت کرده است. بدین ترتیب باید این 

واقعیت را قبول کنیم که در اغلب میادین مشرتک از رقبا 

عقب مانده ایم. نکته مهم دیگری که سیاست گذاران 

اقتصاد کشور باید توجه کنند این است که دیگر 

منی توانیم دملان را خوش کنیم که منابع عظیم 

نفت و گاز خود را در اعامق زمین باقی گذاشته تا 

آیندگان از آن بهره بربند. قطعاً در میادین مشرتک 

طرف مقابل در انتظار ننشسته و با توسعه ظرفیت 

استخراج خود چیزی برای نسل های بعد ما باقی 

نخواهد گذاشت.

در حال حارض رسشاخ شدن روسیه با غرب فرصت 

طالیی برای برخی کشورها ازجمله ایران که از ذخایر 

عظیم انرژی فسیلی برخوردارند فراهم آورده است. 

 قیمت هر بشکه نفت به حدود ۱۰۰ دالر افزایش یافته 

و قیمت گاز در اروپا چندین برابر شده است. کشورهای 

منطقه از این فرصت استفاده کرده و با رسعت هر 

چه متام در حال افزایش ظرفیت صادراتی خود 

هستند و از این طریق درآمدهای نجومی را در 

توسعه زیرساخت ها، رسمایه گذاری در انرژی های 

تجدید پذیر و افزایش رفاه عمومی رصف می کنند.

  یادداشت

ضرورت گفتگوی بین نسلی
نظام سیاسی ما به دلیل سنت گرایی و عدم درک تحوالت ارزشی در 

جامعه، امکان درک پذیرش و ارتباط و تعامل و با منایندگان و حامالن 

ارزش های نو یعنی خانواده ها و فرزندان آن ها را از دست می دهد که 

درنتیجه به دلیل فقدان حامیت از ارزش های نسل های نو، تعارض و 

کنش های رفتاری خشونت گرایانه جامعه شکل می گیرد.

نسل جدید دارای منابع جامعه پذیری و هویتی متنوع و متکرث و نو و 

نگاه به آینده، ارزش های تک پایه ای و سنت محور را به چالش می کشد.

برخورد غیر گفتگویی و آمرانه دولت سنت گرا باارزش ها و هنجارهای 

نسل های جدید در حوزه باورها و هنجارها و سبک زندگی دولت به جای 

استفاده از تعامل و مدارا، با تحوالت پوشش و مد و رفتارهای فراغتی 

و تفریحی آن ها در خیابان ها برخورد می کند که نتیجه آن تعمیق 

شکاف های اجتامعی، شکاف دولت ملت و فروپاشی رسمایه اجتامعی 

نظام سیاسی و شکل گیری بحران است.

درواقع دولت سنت گرا ظرفیت و توان پذیرش و گفتگو با حامالن نسل های 

نو را از می دهد و با به کارگیری قوه قهریه)نیروی گشت ارشاد در حوزه 

پوشش و حجاب( دست به خودزنی سیاسی و اجتامعی می زند و با 

دست خود بحران می آفریند.

وظیفه جامعه پذیری و انتقال ارزش ها و هنجاری ایرانی و اسالمی و مدرن 

در حوزه سبک زندگی و پوشش و...، وظیفه مهم ترین نهاد اجتامعی یعنی 

خانواده است.دولت مدرن، وظیفه اش ایجاد و توسعه بسرت و زمینه ها 

افزایش کیفیت زندگی، رفاه، خلق ثروت، امید اجتامعی، شادابی 

اجتامعی و... است نه وظایف تخصصی خانواده. نوعی جابجایی 

وظایف و مسوولیت ها رخ داده است، دولت کار خانواده را انجام می دهد 

و خانواده هم کار دولت را.

جان باخنت ژینا امینی به ما یادآوری می کند که استمرار این شیوه ها 

و رفتارها می تواند به انباشته شدن نارضایتی ها و هم آیندی بحران ها 

در جامعه بینجامد و خسارت ها و زیان ها و پیامدهای جربان ناپذیری 

نظیر مرگ امید اجتامعی و مهاجرت نسل های نو و در هامن حال 

فروپاشی اعتبار و رسمایه اجتامعی نظام سیاسی به دنبال داشته باشد.

جامعه ما از شکاف های سیاسی و اجتامعی هیچ سودی منی برد و 

امروز بیش از همیشه به گفتگوی ملی بین نسل های اجتامعی فعال 

جامعه ایرانی)به ویژه جوانان و نوجوانان( و سیاستگذاران اجتامعی و 

فرهنگی نیاز داریم تا تفاوت های ارزشی بین نسلی بهانه ای برای پذیرش 

دیگری و شکل گیری گفتگو و مدارا و همکاری بین نسلی و نه تضاد و 

گسست و قهر بین نسلی باشد. باید سیاست اجتامعی و فرهنگی مدارا 

گرایی را تدوین و ترویج کنیم که در توافق باارزش های بین نسلی باشد.

نسل های اجتامعی ما برای ساخنت آینده ایران، به گفتگو، همکاری 

و همدلی و مشارکت بین نسلی نیاز دارند نه طرد و قهر و انکار و مرگ.
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  سرمقاله

سعید کوشافر
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بااینکه مساله حجاب به عنوان یکی از 

ارزش های مهم جامعه به شامر می رود 

و همیشه نسبت به آن تاکید داشته ایم 

اما عمال در بحث طراحی و تولید، کار 

شاخصی صورت نداده ایم و خیلی ها نیز 

همین مساله را مهم ترین عامل آسیب زا 

در ناهنجاری های امروزی حجاب عنوان 

می کنند.

کالفگی در چهره مادر و دخرت موج 

می زد. چندساعتی از آمدنشان به بازار 

مانتوفروش ها می گذشت اما کاری از 

پیش نربده و حاال باید دست از پا درازتر 

به خانه بر می گشتند. دخرت جوان با 

نارضایتی متام به مادرش گفت:»فایده 

نداره، بیا بیشرت از این خودمونو اسیر 

نکنیم. تنها راهش اینه که بریم بازار پارچه 

و بعدشم خیاطی. شاید مجبور بشیم 

پول بیشرتی هزینه کنیم اما حداقل یک 

مانتو در شان خودمون می دوزیم...«

این روایت برای خیلی از زنان جامعه 

حتی آن هایی که به لحاظ حجاب در 

سطح متوسطی قرار دارند، آشناست. 

معضلی که طی سال های اخیر به شدت 

خودمنایی می کند و شاید طراحان و 

تولیدکنندگان لباس مقرص اصلی این مساله 

باشند اما شاید هم  نوک پیکان به سمت 

 دیگری قرار بگیرد، یعنی سمت بی قانونی 

در طراحی لباس ایرانی- اسالمی! 

 وضعیت همین است
این ها را گفتیم تا برسیم به پویشی  که 

اسامعیل حسین زاده جوانی با تحصیالت 

حوزوی با عنوان »نقش طراحان لباس 

مغایر با سبک ایرانی اسالمی «؛ بنابراین 

به رساغ او رفته ایم تا چندوچون ثبت 

این پویش را از زبان خودش بشنویم. 

او دراین باره می گوید:»قطعا طراحان و 

تولیدکنندگان لباس مهم ترین نقش را 

در ترویج انواع مدل های پوشش دارند و 

در این سال ها نیز حسابی ذائقه مردم را 

تغییر داده اما به نظر من، این ها مقرص 

اصلی قضیه نیستند و تقصیر اصلی 

متوجه کسانی است که برای طراحان و 

تولیدکنندگان قانون گذاری نکرده اند، 

درحالی که که اساسی ترین راه برای مقابله 

با هنجارشکنی، همین قانون گذاری و 

است.  بازار  در  متعارف  لباس   وجود 

تا وقتی که ما در بازار، لباس متناسب 

بافرهنگ ایرانی اسالمی نداشته باشیم  

چطور می توانیم از دخرتان وزنان خود 

بخواهیم که لباس متعارف بپوشند؟ 

 اصال مگر لباس متعارفی وجود دارد که 

بپوشند؟«

ردپای تولیدکنندگان در ُشل حجابی 
ایام آخر صفر  در پیش است

با میهمانان  امام رضا)ع(گشاده رو باشیم!
غالمرضابنیاسدی

مشهد یک شهر ویژه است. آن را هزار جور می شود خواند و در 

هر خوانش به یک ویژگی آن نظر داشت. یک بار می شود آن را 

جغرافیایی تاریخی دید که باوجود امام رضا تاریخ سازی هم می کند. 

دگرباره می توان مشهد را تصور کرد با انفجار گلوله های روسی و 

رژیم پهلوی که شهادت را معنایی نو می شود. یک بار می شود از 

دریچه دفاع مقدس به مشهد نگاه کرد که باز حرم می شود کانون 

بیعت و رخصت جهاد. می شود تجدید بیعت مردانی که عمودی 

 رفتند و افقی برگشتند تا در هیئتی رسخ، عمود بر آسامن باشند. 

باز می توان مشهد را دید در ادامه عاشورا و باز قصه مشهد را خواند 

در فصلی که بعد از اربعین عراق، در روزهای انتهایی سفر، مردمان را 

در آغاز سفری بشکوه و معرفتی قرار می دهد. باری، مشهد را فراوان 

می توان خواند و در هر بار جان را از شهدی آکنده کرد که عسل در 

حرست حالوت اش، برای زنبورها داستان ها می گوید. مشهد یک 

شهر ویژه است. درک این نکته یک واجب معرفتی است. بافهمی 

چنین می توان به فرداهایی اندیشید که مشهدالرضا)ع( به عنوان 

شهر معیار، سنجه صداقت جغرافیا شود؛ جغرافیایی که دست تاریخ 

 را به عنوان همزاد خود گرفته و کالس درس تشکیل داده است. 

از دیرباز مردمان کالس های مختلف اش را تجربه کرده و تعالی یافته اند. 

این بار اما روزهای شهر به یاد شهیدان و حامسه دفاع مقدس، معطر 

است. عالوه بر این، در میانه راه اربعین و روز شهادت امام رضا)ع( 

حرف ها دارد از جنس شهادت امام مجتبی و رحلت رسول اعظم 

الهی.  در خوانش تازه به این حرف می رسیم که باید همه پای کار 

آقایامن باشیم. باید برای استقبال و پذیرایی از زائران و میهامنان 

بزرگ شهرمان آماده باشیم. آنچه در عراق دیدیم، درسی است که 

 باید تکرار کنیم. آنان با همه داشته های خود به میدان می آیند

ما هم با اندکی از داشته ها میدان داری کنیم. در کنار این از منظر 

اخالقی چنان رفتار کنیم که شایسته آفتاب نشینی حرضت شمس 

الشموس است. اگر تنگناهای اقتصادی، دست ما را بسته است 

کلید نگاه و ابرو و روی ما را که به چاه نینداخته است. ابروگشاده 

باشیم وقتی دستامن گشاده نیست. همین را ارباب از ما می پذیرد 

و خود آغازی می شود بر فراخ شدن روزی و گشاده شدن دست ها. 

بدانیم ارباب ما را ابروگشاده می خواهد حتی اگر دستامن گشاده 

نیست. چنین باشیم.

نگرانی  شیوع وبا در خراسان رضوی
شناسایی نخستین موارد ابتال به وبا در خراسان رضوی طی چند روز اخیر 

و نگرانی از شیوع این بیامری در استان، با توجه به افزایش آمدوشدها 

در آخر تابستان و دهه پایانی ماه صفر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

را برای کاهش دغدغه شهروندان و جلوگیری از احتامل گسرتش این 

بیامری، به تکاپو انداخته است.وبا بیامری همه گیر عفونی است که 

فقط انسان ها میزبان آن هستند، این بیامری در طول تاریخ هفت 

بار همه گیری جهانی داشته که جان بسیاری از انسان ها را گرفته 

است. در عرص حارض نیز این بیامری در برخی از کشورهای آفریقایی 

و آسیایی شیوع دارد و همچنان به عنوان یک تهدید برای سالمت 

عمومی به شامر می رود به طوری که بنا بر اعالم سازمان بهداشت 

جهانی، سالیانه حدود چهار میلیون نفر به این بیامری مبتال می شوند 

که حدود ۱۴۴ هزار نفر از آن ها جان خود را از دست می دهند.اما 

در سال جاری رشایط کشور در خصوص وبا متفاوت تر شده است و 

بنا بر مطالعات معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، این بیامری در حال اوج گیری مجدد در مناطق مختلف 

 بخصوص غرب کشور است. به طوری که بنا بر اعالم این وزارتخانه

 از ابتدای امسال تاکنون )زمان جمع بندی این گزارش( حدود ۶8 

نفر در کشور به طور قطعی به این بیامری مبتال شده اند که اغلب ۳۰ 

تا ۶۰ سال دارند و بیش از ۷۵ درصد آنان را مردان تشکیل می دهند.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی گفت: بزرگ ترین وظیفه 

آستان قدس رضوی توجه به زائر و انجام زیارتی تسهیل 

شده و  تعالی یافته است.

مصطفی فیضی اظهار کرد: بزرگ ترین مناسبت ما 

مناسبت های آخر صفر است و ما وظیفه داریم خودمان 

را برای خدمت رسانی به زائران آماده کنیم. تولیت 

نیز نکاتی را متذکر شدند که توجه به خدمت و حفظ 

کرامت زائران از اولین مسایل موردتوجه این جلسه 

بوده است. درنهایت بزرگ ترین وظیفه آستان قدس 

رضوی توجه به زائر و انجام زیارتی تسهیل شده و 

 تعالی یافته است.

فیضی بیان کرد: ازآنجایی که شاهد حضور میلیونی 

زائران در حرم مطهر رضوی خواهیم بود، خواهشمندیم 

زائران از مسیرهای پرازدحام وارد حرم نشوند و از 

مسیرهای جنبی استفاده کنند. در این ایام همچنین 

با کاهش محورهای مواصالتی به حرم روبه رو خواهیم 

شد. زائرین با توجه به این مساله به حرم مطهر مرشف 

شوند تا مشکالت کمرتی متوجه شان باشد. سعی 

ما این است که در محورهای منتهی به حرم وسایل 

 حمل ونقل عمومی تردد داشته باشند. همچنین 

 در تالشیم فضایی را برای اسرتاحت ساعتی زائران 

در حد توان با رعایت آداب زیارت ایجاد کنیم.

محمد شبان، رسپرست خدمات و رفاه زائرین آستان 

قدس رضوی در ادامه نشست گفت: در مهامنرسای 

حرضت رضا)ع( آمار پخت و توزیع غذا از 2۳ هزار به ۴۰ 

هزار وعده در روز افزایش یافته است. در مهامنرسا 2 

هزار صبحانه گرم در روز برای هیئت مذهبی تدارک 

و عالوه بر این تعداد ۱۰۰ هزار بسته صبحانه میان 

هیئت های مذهبی توزیع خواهد شد.

وی افزود: در شب شهادت امام رضا)ع( 2۰۰۰ نفر 

مطابق نیت واقف پذیرایی خواهند شد. همچنین 

روزانه 2۰۰۰ غذا در حاشیه شهر توزیع خواهد شد. 

آستان قدس رضوی به دنبال ایجاد رشایط توزیع 

غذا در محل اسکان زائرین پیاده هستیم. در پنج 

محور منتهی به حرم ۱۳2 موکب پیش بینی شده 

که روزانه ۵۰۰ هزار وعده غذایی توزیع خواهند کرد.

شبان ترصیح کرد: برای اسرتاحت زائرین در حرم یک 

ظرفیت ۱۵ هزارنفری پیش بینی شده است. همچنین 

آمادگی آن وجود دارد که اسکان ۷۰ هزار زائر در خارج 

از حرم شامل مدارس، حسینیه ها، سالن های ورزشی 

و موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی فراهم شود. 

ساختامنی در خیابان شهید کامیاب که از موقوفات 

است نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.

 توسعه ی نامتوازن مشهد طی دهه ها سبب شده مترکز 

نسبی زیرساخت ها و امکانات شهری در حوزه های 

غربی شهر رخ دهد، و حوزه های رشقی از روند توسعه ی 

شهری عقب مبانند.

 تعدد و وسعت سکونت گاه های شهروندان رشق مشهد 

 که گاه برچسب هایی چون »محله ی کم برخوردار«  

»بافت فرسوده«، »اسکان غیررسمی« یا »حاشیه نشینی« 

بر آن ها زده می شود، گویای واقعیت توسعه ی نامتوازن 

شهر است و جربان این عدم توازن، نیازمند توجه جدی 

مدیران و شهروندان مشهد است.

 در چنین رشایطی، وجود اراضی وسیع در حوزه های 

رشقی محدوده ی قانونی شهر، فرصتی کم نظیر برای 

اصالح روند گذشته و برقراری دوباره ی توازن توسعه 

میان رشق و غرب مشهد است. شناخت دقیق رشایط 

اجتامعی و اقتصادی شهروندان حوزه های رشقی 

مشهد و پیش بینی مراکز کار و فعالیت متناسب با 

توانایی ها و مهارت های ایشان در کنار توسعه ی 

فضاها، زیرساخت ها و امکانات عمومی و حامیت از 

ساخت وساز واحدهای مسکونی »قابل استطاعت« 

می تواند موجب بهبود تدریجی رشایط اجتامعی و 

اقتصادی شهروندان این حوزه ها شود و به جای تکرار 

تجربه ی »اعیانی سازی«، زمینه ی »توامنندسازی« 

ساکنان و توسعه ی پایدار حوزه های رشقی را فراهم آورد.

 به نظر می رسد در رشایطی که اراضی وسیع قابل 

توسعه درون محدوده ی قانونی شهر وجود دارد و فرصت 

توسعه ی حوزه های رشقی با استفاده ی متناسب از 

این اراضی وجود دارد، مترکز بر اراضی واقع در حریم 

شهر و پیش بینی گسرتش مرزهای شهر، ناشی از 

انگیزه هایی به جز توامنندسازی ساکنان حوزه های 

رشقی و برقراری توازن و عدالت اجتامعی است.

 به سوی شرق : مرکزیت حرم
 سابقه ی سکونت در روستاهایی نظیر نوغان و سناباد، 

به سالیان پیش از شهادت امام رضا )علیه السالم( 

برمی گردد، اما شکی نیست که محرک اصلی توسعه ی 

»مشهد« و کانون توسعه ی آن مرقد مطهر امام رضا 

)علیه السالم( بوده است. پس از توسعه ی اندام واره ی 

شهر طی قرن ها که موجب ایجاد ساختاری شعاعی-

حلقوی )شبکه ی تارها و پودهای تاریخی( پیرامون 

حرم مطهر شد، در دوره ی پهلوی روند گسرتش شهر 

رسعت گرفت و ادامه ی این روند در سال های پس از 

انقالب نیز موجب رشد شهر تا مرزهای کنونی شد.

 اکنون پس از گذشت چهار دهه از انقالب و سه دهه 

پس از اجرای طرح پیشین مرکز شهر مشهد، کمیت 

و کیفیت ساخت وسازها در بافت پیرامون حرم مطهر 

و »دبی سازی« مرکز شهر مشهد به گونه ای است که 

محوریت معنایی حرم مطهر تحت الشعاع قرارگرفته 

است. به نظر می رسد در رشایط موجود، مدیران 

شهری می توانند اولویت کاری خود را به جای مترکز 

بر تصورهای ذهنی ازجمله مرکزیت فیزیکی حرم، بر 

واقعیت های عینی بافت پیرامون حرم و اصالح روند 

ساخت وسازهای ضد توسعه ی این بافت متمرکز کنند.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی تاکید کرد

تسهیل زیارت، وظیفه آستان قدس رضوی

توسعه  شرق ضرورت مشهد)1(

یادداشت

خبر

سید جواد غفوریان حیدری
دانشجوی دکتری شهرسازی
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راضیهباللی

آن چه به نام ازدواج سفید رواج پیدا کرده 

عقد محسوب منی شود و به هیچ وجه مورد 

حامیت قانون گذار نیست. اگر فرزندی 

حاصل یک رابطه نامرشوع باشد در اجتامع 

از حقوق مشخصی برخوردار است، ولی 

اگر این فرزند حاصل یک رابطه نامرشوع 

در ازدواج سفید باشد ممکن است از آن 

حقوق هم در بحث ارث و هم برخورداری 

از حقوق اجتامعی برخوردار نباشد. نکته 

مهمی که بسیاری از خانم ها از آن اطالع 

ندارند این که قانون گذار در قانون و رشع  

این فرزند را متعلق به پدر منی داند و به 

همین دلیل زنان در ازدواج سفید دچار 

مشکالت عدیده ای می شود.

 چند سالی است با ظهور پدیده ای به 

نام ازدواج سفید در کشور یک شوک 

فرهنگی به جامعه وارد شده است. این 

رابطه نامرشوع که با نام ازدواج، ظاهر 

آن را آراسته اند و در واقع اصال ازدواج 

نیست، آسیب های بسیار زیادی هم به 

دو طرف رابطه و هم به بنیان خانواده 

وارد می کند. تعهدی در این روابط وجود 

ندارد و همین امر باعث می شود بیشرتین 

تبعات منفی برای افراد به وجود بیاید. 

گاهی آسیب های این روابط به هیچ وجه 

قابل جربان نیست مخصوصا در خانم ها؛ 

چون این روابط هیچ پشتوانه قانونی 

ندارند و در جایی ثبت منی شوند. حال 

اگر خانم در جریان ازدواج سفید، باردار 

شود مشکالت او چند برابر خواهد شد. 

ایرنا زندگی گفت وگویی را در ارتباط با 

این موضوع با دکرت حمیدرضا محمدی 

وکیل پایه یک دادگسرتی انجام داده 

که در ادامه، آن را می خوانید.

ازدواج سفید چیست 
در قانون مدنی ما عقود تعریف دارد و برای 

خیلی از عقود مثل عقد اجاره، بیع، نکاح 

و عقود مختلف دیگر قانون مشخص شده 

است. ماده ۱۰ قانون مدنی می گوید هر 

عقدی که دو طرف ببندند و خالف قانون 

نباشد مورد حامیت قانونگذار است که 

به آن ها عقودی می گویند که غیر معین 

و بی نام است. آن چه به نام ازدواج سفید 

رواج پیدا کرده است اصال عقد نیست و به 

هیچ وجه مورد حامیت قانون گذار نیست. 

برای عقد، نیاز به اراده طرفین است. این 

موضوع نه در قانون تعریف شده و نه ذیل 

ماده ۱۰ قانون مدنی می گنجد. از این 

جهت که اگر عقدی خالف رشع و قانون 

نباشد را قانون مدنی حامیت می کند.

رفتار یک پرس و دخرت در رابطه نامرشوع 

از طرف قانونگذار ما حامیت منی شود و 

عقد شناخته منی شود. این نام ازدواج 

سفید را روی این موضوع گذاشته اند 

که مثال چهره آن را درست کنند. این 

رابطه مطلقا ازدواج نیست و یک رابطه 

نامرشوع است.

بسیاری از افراد به دنبال بیان کردن مزیت 

های این نوع از همنشینی زوج ها در کنار 

هم هستند،اما به نظر می رسد در بیان 

این موضوعات از تبعات قانونی و آسیب 

های این نوع از رابطه زن و مرد اطالعی 

ندارند. ازدواج سفید چه آسیب هایی به 

دنبال دارد؟

اگر یک خانم و آقا عقد نکاح کنند هر دو از 

حقوقی برخوردار هستند. از جمله حقوق 

برای بانوان می توان نفقه، ارث و مهریه را 

نام برد و در مورد آقایان هم می توان به حق 

متکین اشاره کرد. در ازدواج سفید چون 

عقد خانم و آقا را قانون گذار به رسمیت 

منی شناسد هیچ کدام از این حقوق به 

آنها تعلق منی گیرد. در واقع قانون گذار 

از این رابطه ها حامیت منی کند و حق 

و حقوقی برای خانم یا آقا قائل نیست.

از طرفی این رفتار از جانب طرفین ممکن 

است در قانون ما به وسیله قانون گذار 

جرم انگاری شده باشد. مثال ازدواج سفید 

می تواند شامل بحث رابطه نامرشوع باشد. 

بعضی اوقات سن دخرتی که وارد این رابطه 

می شود از سن قانونی) ۱8سال( کمرت 

است. اگر پدر دخرت شکایت و پیگیری 

کند ممکن است آن پرس به آدم ربایی متهم 

شود و ممکن است تا ۱۵ سال حبس در 

انتظارش باشد.

آن چه در اذهان عمومی به عنوان ازدواج 

سفید نام برده می شود نه ازدواج است و 

نه سفید. بلکه یک رابطه نامرشوع سیاه 

است که نه تنها حقوقی از طرف قانونگذار 

برای طرفین عقد قائل نیستند بلکه هر 

دو طرف ممکن است به مجازات هایی که 

در قانون برای آنها مشخص شده است، 

محکوم شوند.

تفاوت نکاح موقت و ازدواج سفید 
در ازدواج موقت طرفین می توانند برای 

مدت مشخصی با یک مهریه معین که 

حقوق زن رعایت شود با هم عقدی را 

ببندند و اجرا کنند. اما در ازدواج سفید نه 

مدت و نه مهریه معلوم است.  قانون گذار 

ما برای حفظ حقوق خانم به آقا می گوید 

که حتام باید این موارد را مشخص کند. 

چون اگر مشخص نشود ممکن است 

حقوق خانم توسط آقا تضییع شود. در 

جهت دفاع از حقوق خانم ها این جا باید 

بین ازدواج سفید و نکاح موقت)صیغه( 

تفکیک قائل شد.

موقع خرید کاال، عقدی با مغازه دار خوانده 

منی شود. کاال در ازای دادن پول دریافت 

می شود. به این مورد معاطات می گویند. 

به جهت اهمیت مواردی که در عقد نکاح 

وجود دارد از جمله فرزندی که به وجود 

آمدنش محتمل است و همچنین به دلیل 

دفاع از حقوق خانم ها، قانون گذار گفته 

است که معاطات در عقد نکاح وجود 

ندارد. البته به رصاحت در قانون نیامده 

است اما تقریبا همه علامی اسالمی قبول 

دارند که معاطات در عقد نکاح نیست.

بعضی افراد برای خلط بحث می گویند 

معاطات در عقد نکاح هم است. یعنی وقتی 

دو نفر همدیگر را می خواهند می توانند با 

هم باشند اما رشع و علام می گویند اول 

باید عدد مهریه و مدت زمان) در نکاح 

موقت( مشخص شود که در واقع برای 

حفظ حقوق خانم ها است.

ازدواج سفید پشتوانه قانونی ندارد. بنا 

براین فرزند حاصل از این ازدواج نیز از 

این حامیت ها بی بهره می ماند. وقتی از 

این ازدواج فرزندی به دنیا می آید به چه 

کسی سپرده می شود. زن حضانت این 

نوزاد را به عهده دارد یا مرد؟

اگر فرزندی حاصل یک رابطه نامرشوع باشد 

در اجتامع از حقوق مشخصی برخوردار 

است ،ولی اگر این فرزند حاصل یک رابطه 

نامرشوع در ازدواج سفید باشد ممکن 

است از آن حقوق هم در بحث ارث و هم 

برخورداری از حقوق اجتامعی برخوردار 

نباشد. نکته مهمی که بسیاری از خانم ها 

از آن اطالع ندارند این که  قانون گذار در 

قانون و رشع  این فرزند را متعلق به پدر 

منی داند وبه  همین دلیل زنان در ازدواج 

سفید دچار مشکالت عدیده ای می شود.

معموال وقتی خانم ها در این روابط باردار 

می شوند ادعا می کنند که با این آقا در 

نکاح موقت بودند و چون ظاهر هم بر 

رابطه مرشوع داشنت است، این موضوع 

در محکمه بررسی می شود. در مورد آقایان 

هم غالبا یا کل رابطه را زیر سئوال می برند 

یا این که آن رابطه را نه به شکل خالف 

قانون بلکه به شکل عقد موقت می پذیرند.

اگر آقا بپذیرد برای آن فرزند شناسنامه 

صادر می شود و مشکل او در محاکم 

از این جهت حل می شود و اگر نپذیرد 

قاضی به آزمایشگاه می فرستد و از طرق 

دیگر مثل شهادت شهود سعی می کند 

اثبات کند. اگر قاضی به این نتیجه برسد 

که این رابطه یک عقد نکاح بوده است 

همه حقوق فرزند رس جای خود است 

اما اگر بحث رابطه نامرشوع باشد این 

فرزند دیگر از پدر ارث منی برد و دچار 

مشکالت بعدی خواهد شد. هرچند هزینه 

نگهداری او با پدر است و پدر منی تواند 

از زیر تکلیف قانونی خود برای تأمین 

هزینه های زندگی بچه ای که خودش 

به وجود آورده باشد تا زمانی که  فرزند 

به سن قانونی برسد فرار کند.

به طور کلی قانون اجازه سقط جنین چه در 

ازدواج دائم، چه موقت و چه هرنوع رابطه ای 

از جمله همین ازدواج سفید را منی دهد. 

انسانی به وجود آمده است و از یک رسی 

حقوق قانونی برخوردار است و هیچ کس حق 

 ندارد بچه به وجودآمده را سقط کند و این عمل

 تخلف است.

ما کجا ، آن ها کجا؟!
محمدباقرعطاریانی

این روزها به ایام آخر ماه صفر نزدیک می شویم.ایامی رسارس حزن 

و اندوه که در این میان شهر مشهد در عزای حرضت ثامن االمئه 

علیه السالم یکپارچه سیاه پوش خواهد شد.

در این رشایط همه آگاه هستیم که متام امکانات و تجهیزات برای 

پذیرایی و میزبانی از زائرین پیاده بکار گرفته شده و البته بسیاری از 

مسووالن و مدیران پیشاپیش از کمبودها و نبودها صحبت کرده اند 

و حتی عذرخواهی هم منوده اند.

مشهد که ادعای کالنشهر و این روزها ادعای جهان شهر دارد 

برای پذیرش حدود ۷ میلیون زائر با انبوهی از مشکالت و چالش ها 

روبه روست درحالی که در عراق و در اربعین حسینی 2۱ میلیون 

زائر در کربال حضور یافتند.

آن ها چه کرده اند که ما منی توانیم؟ آیا امکانات آن ها بیشرت است 

یا اینکه توان مالی شان از ما باالتر است؟

معتقدم مردم عراق برای ۱۰ روز از دل وجان و بر اساس اعتقاد قلبی 

و صفای باطن خود دست به پذیرایی می زنند.

 هر کس بر اساس توان مالی  اش حتی در حد یک ظرف خرما 

یا یک بسته دستامل کاغذی و...از زائرین اربعین پذیرایی می کند.

در کربال از حضور و مشارکت ادارات و دوایر دولتی برای پذیرایی 

مردمی خربی نیست و باید اذعان کرد که این نوع خدمت در شهرهای 

مذهبی عراق نهادینه و به یک فرهنگ اصیل و پایدار تبدیل شده است.

2۱ میلیون زائر و ۱۰ روز پذیرایی در کربال کجا و ۷ میلیون زائر 

در مشهد برای یک الی دو روز پذیرایی کجا؟ که به هیچ وجه قابل 

قیاس نیست.

 رمز و راز این رسبلندی در کربال اول ازهمه عشق و ارادت شیعیان 

به آقا امام حسین علیه السالم و آنگاه نهادینه شدن پذیرایی است.

من خود به چشم دیدم که پدران و مادران عراقی فرزندانشان را به 

پذیرایی از مردم تشویق می کردند و راه و رسم میزبانی را از دوران 

کودکی به فرزندان خود آموزش می دادند.

نکته ای که در جامعه ما از آن غفلت شده و هنوز خیلی فاصله داریم و 

ای کاش مدیران و مسووالن حوزه فرهنگی ما بجای فریاد کمبودها 

به دنبال مردمی کردن این پذیرایی و ترویج فرهنگ ناب و اصیل 

میهامن نوازی از زائر باشند.

 تعیین تکلیف فرزندان ایثارگر شاغل
 در علوم پزشکی مشهد

حجت االسالم مهدی حسن زاده در دیدار رییس ستاد شاهد دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد افزود: استقرار ستاد شاهد در ادارات و نهاد 

و دانشگاه ها رفع مشکالت ایثارگری را بسیار تسهیل کرده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی بیان کرد: 

ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشکی در طول سال فعالیت مختلفی را 

حوزه های مختلف به ویژه در خصوص ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت 

انجام داده که قابل تحسین و تقدیر است.

وی در خصوص تبدیل وضعیت فرزندان شاهد و ایثارگر در دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد گفت: با تالش ها و پیگیری های رییس ستاد 

شاهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برای چهار هزار و ۵۰۰ نفر از 

فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در این دانشگاه، پرونده تشکیل شده 

که از این تعداد برای سه هزار و ۵۰۰ نفر ابالغیه جهت تبدیل 

وضعیت صورت گرفته است و مابقی افراد پس از مراحل اداری  

تبدیل وضعیت خواهند شد.

حجت االسالم حسن زاده بابیان اینکه رفع مشکالت جامعه ایثارگری 

نیازمند همکاری همه ادارات است، ترصیح کرد: تالش متولیان و 

مسووالن در شناخت کامل و درک وضعیت و دغدغه های ایثارگران 

در کنار تعهد، همدلی و تالش واحدهای اجرایی می تواند زمینه ساز 

تحقق حداکرثی اهداف و برنامه های تبیین شده در ارتقاء و بالندگی 

جامعه ایثارگری ایفا کند.
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جد   ول سود   وکو  شامره 70
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 14 مهر 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 69

رابطه ای که نه »ازدواج« است نه »سفید«

»همباشی سیاه« !
  ساعت 25
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  دیدگاه

بگذارید  وبگذرید!
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

زندگي اجتامعي به گونه ای  است كه همواره اين احتامل وجود دارد 

انسان ها از يكديگر دلگري شوند، بني آنان مشاجره صورت پذيرد  

احساس كنند كيس حق آن ها را تضييع كرده و يا اينكه آدمي خواسته 

يا ناخواسته پاي خود را در كفش ديگران كند. يك روز كيس از دست 

و زبان ما می رنجد روز ديگر ما از كيس می رنجیم و اين رفت وآمدها تا 

زمانی که زندگي جاريست ادامه دارد. اينكه اين مساله يك واقعيت 

غیرقابل انکار است شيك نيست اما نكته مهم شيوه مواجهه با 

پیچ وخم ها و پستی وبلندی های زندگي است. عده ای زود از كوره 

در می روند و هرگونه نامالميتي را به بدترين شكل پاسخ می دهند 

و عده ای باسعه صدر مسایل را حل كرده و از ديگران و اشتباهات 

آنان درمی گذرند. برخي از افراد توقع دارند محيط اجتامعي هرگونه 

اشتباه آن ها را ناديده بگريد ويل زماين كه خود در چنني مقامي 

قرار می گیرند کوچک ترین گذشتي از خود نشان منی دهند. گاهي 

ما انسان ها در مقايسه با ديگران، جنبه های مثبت خويش را بيش 

ازآنچه واقعيت دارد، در نظر می گیریم و عيوب خود را کمرت ازآنچه که 

هست، می بینیم. درنتیجه به جنبه های مثبت ديگران کمرت توجه 

می کنیم. اين مساله روابط اجتامعي و بخصوص روابط خانوادگي 

 ما را مخدوش می کند.گذشت كردن مثرات قابل توجهی دارد. 

موجب طوالنی شدن عمر شخص بخشنده می شود، وجدان آدمی را 

آرام می کند، خانه دل از کینه و انتقام به عنوان مهلک ترین بيامري 

خالی می شود، روح عفو کننده بزرگ و بزرگوار می شود. محبوبیتش 

میان گروه های مختلف مردم افزايش می یابد و درنهايت این روحیه 

گذشت از بدی های دیگران به عنوان یک فرهنگ و ارزش عالی انسانی 

به همرس و فرزندان و اطرافیان و... منتقل می گردد.

گذشت به عنوان يک خصوصيت مثبت انساين، زيباترين جلوه های 

كرامت اخالقي را به تصوير می کشد. اين مساله در مناسبات اجتامعي 

و به ویژه در زندگي مشرتک، حضور موثري دارد. زن و شوهر بيش از هر 

مجموعه انساين ديگر بايد نسبت به هم روحيه بزرگ منشی و كرامت 

داشته باشند. يکي از نشانه های بزرگ منشی عفو و گذشت و مدارا 

نسبت به هم است. زندگي مشرتک، به گونه ای است كه زن و شوهر 

به طور طبيعي در رفتار و گفتار هم دقيق می شوند و به عيوب هم 

پي می برند. اما نبايد اين مساله به بازگو کردن عيوب هم و رسزنش 

يكديگر منجر شود. چراكه در اين صورت، شادکامي از صحنه زندگي 

به بريون رانده می شود و جوي آکنده از بدبيني و دشمني بر فضاي 

زندگي حاکم می شود. مدارا و گذشت، ما را ملزم می کند که در مورد 

همرسمان به جای عیب جویی، عیب پوشی را برگزينيم و در مواردي، 

تغافل را رسلوحه مناسبات خود قرار دهيم. يعني وامنود کنيم كه از 

اشتباه طرف مقابل بی اطالع هستيم. چقدر زيباست درجایی كه 

انسان توانايي تاليف كردن و انتقام گرفنت را دارد باکرامت از اشتباه 

ديگران بگذرد و خداي مهربان را گواه عمل خويش قرار دهد و اين 

اوج قدرت انسان است. و سوال اسايس اين است؛ انساين كه از 

اشتباهات و قصور مردم در حق خويش گذشت منی کند چگونه 

توقع دارد خداي مهربان زشتی های عمل او را بپوشاند، گناهانش 

را ناديده بگريد و او را بيامرزد؟ امام عيل)ع( می فرمایند: بگذارید و 

بگذرید،ببینید و دل مبندید،چشم بیاندازید و دل مبازید،که دیر 

یا زود باید گذاشت و گذشت.

ابراهیم ناظمی :سازمان های مردم نهاد 

به صورت عام و موسسات خیریه به صورت 

خاص بسرتی برای حضور مردم در جهت 

ایفای مسوولیت های اجتامعی و اعتقادی 

خود با کمک به اقشار آسیب پذیر ، محروم و 

نیازمند بوده و در جوامع پیچیده جزوالینفک 

زندگی اجتامعی است. در حال حارض 

قریب۷۰۰ سازمان مردم نهاد در سطح 

استان خراسان و دویست و پنجاه خیریه 

در سطح شهر مشهد فعالیت دارند که 

در صورت نظارت بیشرت دستگاه های 

مسوول قطعا می توانند در کاهش درد و 

رنج نیازمندان موثرتر عمل منوده و زمینه 

رنج محرومیت را فراهم آورند.

خیرین نیز درصورتی که در قبال کمک های 

خود به مراکز خیریه بر فعالیت های آنان 

نظارت و مطالبات خود را در جهت شفافیت 

هرچه بیشرت عملکرد مالی ، فرهنگی و 

اجتامعی این گونه موسسات افزایش دهند 

می توانند به ارتقای سطح عملکرد خیریه ها 

کمک کنند . 

در این میان بایستی حساب خیریه های 

که متهم به پول شویی بوده و عملکرد 

مالی شفاف ندارند را از سایر موسسات 

جدا و دستگاه های نظارتی نیز به منظور 

جلب اعتامد خیرین با آنان وفق قانون 

اشد برخورد را منایند در همین رابطه با 

یکی از مسوولین خیریه محبان الرضا)ع( 

مشهد که از قدیمی ترین خیریه های مشهد 

می باشد و از سال۱۳۳۵ با نگهداری از دو 

یتیم رشوع به فعالیت منوده و  اکنون قریب 

۱۱۰۰ خانواده را تحت پوشش گرفته است 

و2۶هزارخّیرهم کمک های خود را به آن 

مجموعه اهدا می کنند گفتگو منودیم. 

وی اظهار داشت در حال حارض قریب 

به سه هزار یتیم و نیازمند تحت پوشش 

موسسه هستند که با تحویل ماهیانه مواد 

غذایی و پروتئینی،پرداخت مستمری 

ماهیانه،تامین وتعمیر مسکن،تحویل 

 وسایل رضوری زندگی، تهیه جهیزیه 

 تأمین کفش و پوشاک، وام قرض الحسنه 

و... ، این عزیزان را همراهی می کنیم اما 

عمده فعالیت خیریه و محوریت برنامه ها 

بر خدمات فرهنگی، آموزشی، مشاوره و 

توامنندسازی است.در این راستا، این 

راهربدی  شورای  تشکیل  با  موسسه 

برنامه ریزی، با مشارکت حدود ۱۰ نفر 

نسبت  دانشگاه ها،  محرتم  اساتید  از 

به ترسیم و تدوین چشم انداز موسسه 

اقدام منوده است که طی آن "خانواده 

رشد یافته، متعالی و باکرامت" به عنوان 

تعیین شده  موسسه  چشم انداز  افق 

است و در ادامه، سیاست ها، راهربدها  

اهداف، ارزش ها و برنامه هایی تدوین و 

 موردتوجه قرارگرفته است.در بخش رسالت 

 "توامنندسازی، خودباوری، خوداتکایی و 

عزت نفس" موردتوجه قرارگرفته و در مسیر 

رشد و تعالی به آن اهتامم ویژه ای داریم.

از سوی دیگر، از نگاه ما خیریه عامل وصل 

دو نیازمند است، یکی خیر جو و دیگری 

خیرخواه. یک نفر نیاز دارد واجبات رشعی 

و نیازهای روحی خود را در قالب کمک 

به دیگران  انجام دهد و به دنبال مرجعی 

معترب و مناسب می گردد تا از آن طریق این 

نیاز را برآورده ساز و یک نفر دیگر نیازمند به 

این کمک ها است و خیریه ها می توانند 

عامل این وصال و امر خیر باشند.همچنین 

 ازنظر ما خیریه باید ممر باشد نه مقر

 یک درب ورود داشته باشد و یک درب 

خروج. یعنی باید نیازمندانی که با توجه 

به رشایط خاص زندگی ناچار شده اند به 

خیریه مراجعه کنند، الزم است طی فرآیندی  

توامنند شده و پس از خوداتکایی، از خیریه 

خارج شود و ازآنجاکه معموال ریشه فقر 

اقتصادی، فقر فرهنگی است، الزم است 

به موازات کمک های معیشتی، مشاوره و 

آموزش های الزم نیز به ایشان ارایه گردد تا 

در یک بازه زمانی مشخص، هم به لحاظ 

روحی و روانی و هم به لحاظ اقتصادی  

به مرحله ای برسند که با خودباوری و 

خوداتکایی، به جامعه بازگشته و کرامت 

و عزت نفس خویش را بازیابند و معتقدیم 

تغییر نگرش در خانواده های محروم، برای 

نیل به یک وضع متوسط اقتصادی و 

محرومیت  رفع  حل  کلید   فرهنگی، 

در جامعه است. 

اشاره گردید، خیریه  آنچه  به  توجه  با 

محبان الرضا)ع( با جدیت همین مسیر 

 را تعقیب کرده و با انجام برنامه ریزی دقیق 

و در نظر گرفنت متام ابعاد زندگی مددجویان  

به موازات حامیت های معیشتی و رعایت 

عدالت در ارایه خدمات، کلیه مددجویان 

در کالس های آموزشی رشکت می منایند و 

در کنار آن در یک فرصت شغلی مناسب، 

مشغول کار می شوند و اصوال رشط ارایه 

خدمات به آن ها، حضور منظم در کالس ها 

و اشتغال به کار می باشد.

ما در این دوره ها خانواده ها را به چند سطح 

و دسته، به تفکیک وظایف مادر و فرزندان 

تقسیم می کنیم و برایشان کارگاه های 

آموزشی جداگانه برگزار می مناییم. 

در خصوص کالس های آموزشی، همه 

رسپرستان یک روز در ماه در یک جلسه 

آموزشی حارض می شوند و مطالب ارایه شده 

در این کالس ها، توسط اساتید دانشگاه 

و ... در حوزه سبک زندگی و نیازهای 

رضوری خانواده می باشد.

در کنار آن، دوره های آموزشی و کارگاه های 

مهارت زندگی با موضوعات ازدواج، فرزند 

پروری، کنرتل خشم، مدیریت هیجان  

اضطراب  گروه درمانی   جرأمتندی، 

و افرسدگی، تقویت اعتامدبه نفس، خودباوری 

و عزت نفس و ... برگزار می شود که بسیار 

مورد استقبال خانواده قرارگرفته است.

 وی افزود، اعطای بسیاری از خدمات 

در این خیریه، منوط به طی دوره ای آموزشی 

است، به عنوان مثال کسی که می خواهد 

از خدمات جهیزیه استفاده مناید، باید 

در کالس ها و دوره های آموزشی مربوطه 

رشکت مناید و متناسب با میزان حضور 

و مشارکت در جلسات، از اقالم جهیزیه 

بهره مند می گردد.

همچنین، در حوزه توامنندسازی و خوداتکایی  

توجه ویژه ای به بحث مهارت آموزی شده 

است، به نحوی که با کمک سازمان فنی 

و حرفه ای و خیرین، تاکنون ده ها دوره 

مهارت آموزی در خیریه برگزارشده است 

وام  آموزش دیده،  افراد  به  پس ازآن،  و 

قرض الحسنه اشتغال اعطا گردیده است.

از سویی با کلیه مددجویان در بدو ورود  

مصاحبه شغلی انجام می شود و سپس 

متناسب بامهارت ها و سوابق کاری آن ها  

یک فرصت شغلی به ایشان پیشنهاد و 

درنهایت به اشتغال در آن حرفه مشغول 

می شوند.اکنون پس از گذشت چند سال 

از اجرای سیاست های فوق، مفتخریم 

اعالم مناییم که طی این مدت، بسیاری از 

مددجویان به مرحله خوداتکایی رسیده و 

از پوشش مؤسسه خارج شده اند و عده ای 

از ایشان حاال به عنوان نیکوکار با مؤسسه 

در ارتباط هستند و ماهانه به خیریه کمک 

می کنند و برخی گام را از این فراتر نهاده  

اکنون به عنوان کارآفرین، نه تنها برای خود 

 درآمد کسب می کنند، بلکه با استخدام 

و به کارگیری سایر مددجویان، درآمد قابل 

قبولی برای ایشان فراهم کرده اند.در پایان 

امیدواریم این مسیر، موردتوجه متامی 

سازمان های حامیتی و خیریه ها قرار گیرد 

و به هامهنگی، همکاری و هم افزایی  

محرومیت  و  فقر  ریشه کنی   موجبات 

در جامعه اسالمی فراهم آورد.

کلید رفع محرومیت در جامعه کجاست؟

حساب خیریه ها از مراکز پولشویی جداست
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  مشاور

فرمانده انتظامی تهران بزرگ توضیحات 

جدیدی درباره ماجرای مهسا امینی 

ارایه کرد و گفت: گشت ارشاد به ۹۰ 

درصد کسانی که ارشاد می شوند فقط 

تذکر می دهد، ۹ درصد داخل ون تذکر 

گرفته و یک درصد هم به مقر منتقل 

می شوند.

رسدار حسین رحیمی فرمانده انتظامی 

تهران بزرگ در نشست خربی که به منظور 

ترشیح حادثه تلخ فوت مهسا امینی 

برگزار شد، اظهار داشت: گشت امنیت 

اجتامعی و اخالقی کار ایجابی می کند 

و حتی کسانی هم که شئونات را رعایت 

مثل  شده اند  مرتکب  خالف  نکنند 

خالف رانندگی.وی افزود: تهمت های 

ناجوامنردانه ای به پلیس زده شده و ما 

واگذار به زمان پل رصاط می کنیم مگر 

می شود امنیت جامعه را تعطیل کرد؟

وی گفت: ۹۰ درصد کسانی که توسط 

گشت ارشاد، ارشاد می شوند فقط به 

آن ها تذکر داده می شود ، ۹ درصد 

داخل ون تذکر گرفته و یک درصد به 

مقر منتقل می شوند.

رسدار رحیمی درباره مرحومه مهسا 

 امینی گفت: ایشان همراه ۳ خانم و دو آقا 

در پارک طالقانی در حال قدم زدن بوده 

که با گشت ما رو به می شوند. حجاب 

خانم های دیگر با تذکر قابل رفع بوده و 

تنها حجاب خانم امینی مناسب نبود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ترصیح 

کرد: پوشش و لباس خانم امینی با آنچه 

در تصویر کالس آموزشی منترششده 

متفاوت بوده است.

وی گفت: در زمان انتقال خانم امینی 

هیچ مشاجره و مقاومتی نبوده و حتی به 

گفته افراد دیگر داخل ون شوخی و مزاح 

توسط خانم امینی صورت گرفته است.

رسدار رحیمی گفت: به غیراز خانم امینی 

۶ نفر دیگر هم داخل ون بوده اند و 

یکی از آن ها نیروی پلیس بوده است.

رسدار رحیمی اعالم کرد: هیچ قصوری 

از سوی پلیس صورت نگرفته حتی 

یک تلنگر کوچک؛ همه حرف هایی 

که در فضای مجازی  درباره علت مرگ  

منترششده، کذب محض است.

وی  ادامه داد: باوجود مدارکی که دارم  

درباره علت مرگ منی توانم اظهارنظر 

کنم، چون تخصص بنده امنیت است 

نه موضوع پزشکی.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان 

کرد: مردم به شایعات توجه نکنند تا مرجع 

رسمی خرب را اعالم کند. نظر رسمی و 

علمی زمان می برد باید فرآیندها طی 

شود. بازهم تاکید می کنم که از سوی 

پلیس هیچ قصوری نبوده است.

وی درباره صدای اظهارات پدر مهسا 

امینی گفت: مطمئنید صدای پدر ایشان 

است. رفتار خارج عرف و تعللی نبوده است 

حتی با بیامرستان خصوصی هامهنگ 

کردیم تا هر کاری شده برای احیا و 

نجات ایشان انجام شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: 

کلیپ منترششده تقطیع شده نیست، 

فیلم نیم ساعت است و امکان انتشار 

کامل آن به دلیل زمان طوالنی نیست 

البته فیلم کامل را برای خانواده ایشان 

نشان داده ایم.

رسدار رحیمی گفت: بعد از افتادن خانم 

امینی بر روی زمین کمرت از یک دقیقه 

پرستار و بهیار پلیس مقیم مقر باالی رسش 

حضور می یابند. یک تیم اورژانس هم 

آنجا بوده که آن ها هم برای کمک رسانی 

حارض می شوند و تیم موتورآمبوالنس 

را دعوت به همکاری می کنند. یک بار 

خانم امینی در محل پلیس احیا می شود 

و دو بار در بیامرستان ولی متاسفانه 

جان باخت.

وی با تاکید بر اینکه در حفظ امنیت 

جامعه حتی یک دقیقه تعلل منی کنیم  

گفت: امنیت یک لحظه هم قابل تعطیل 

نیست و متاسفانه علیرغم این موضوع  

خیلی ها عالمه اظهارنظر شده اند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ 

 به پرسشی مبنی بر اینکه داخل ون 

 یا البسه پلیس دوربین وجود داشته 

یا خیر؟ گفت: خیر البسه و ون دوربین 

نداشته ولی ما همه بررسی ها را از لحظه 

حضور گشت انجام داده ایم و همه شواهد 

و قرائن نشان می دهد، قصور، ترش  

حرکت یا رفتار نامناسب از سوی پلیس 

نبوده است.

وی با اشاره به اینکه لباس خانم امینی 

لحظه دستگیری مناسب نبوده است 

در پاسخ به پرسش دیگری از سوی 

یکی از خربنگاران زن مبنی بر اینکه 

مالک پلیس در مورد نحوه پوشش زنان 

چیست؟ گفت: شام  به عنوان خانم مالک 

حجاب را باید بدانید. به هرحال پوشش 

با ساپورتی که همه بدن مشخص و پیدا 

است نامناسب برای اماکن عمومی 

است لذا پوشش چه برای زن چه مرد 

باید مناسب قانون کشور باشد.

وی یادآور شد: هر کشوری قانون خودش 

را دارد در فرانسه اگر زنان رورسی داشته 

باشند فرد منی تواند خدمات اجتامعی 

دریافت کند.

سرقت حدی چیست ؟
امینقاسمزادهکارشناسحقوقی

ـــذار  ـــه قانونگ ـــت ک ـــتقل اس ـــاص و مس ـــی خ ـــدی جرم ـــت ح رسق

بـــرای آن مجـــازات تعییـــن کـــرده اســـت . رسقـــت حـــدی در فقـــه به 

ایـــن صـــورت تعریف شـــده اســـت : " ربـــودن مخفیانه معـــادل ۴.۵ 

ـــا هتـــک هـــرز توســـط  ـــه غیـــر ب نخـــود طـــالی مســـکوک متعلـــق ب

شـــخص بالـــغ و عاقـــل و مختـــار در غیرســـال قحطـــی کـــه مرتکـــب 

پـــدر مالباختـــه نباشـــد " . ایـــن تعریـــف ، تعریفـــی اســـت کـــه فقهـــا 

از رسقـــت حـــدی ارائـــه کردنـــد ، قانون گـــذار نیـــز رشایـــط رسقـــت 

ـــخص  ـــد مش ـــم خوان ـــه خواهی ـــه در ادام ـــور ک ـــدی را هامن ط ح

کـــرده اســـت . قبـــل از بیـــان رشایـــط رسقـــت حـــدی بایـــد دانســـت 

کـــه رسقـــت حـــدی بـــا رسقـــت تعزیـــری متفـــاوت اســـت . رسقـــت 

ـــدی  ـــازات ح ـــازات آن یـــک مج ـــه مج ـــی ک ـــی رسقت ـــدی یعن ح

ـــازات  ـــون مج ـــرات قان ـــش تعزی ـــری در بخ ـــت تعزی ـــت و رسق اس

ـــری اســـت . آمـــده و مجـــازات آن تعزی

شرایط سرقت حدی
قانون گـــذار در مـــاده 2۶۶ قانـــون مجـــازات اســـالمی جدیـــد   

ـــط  ـــن رشای ـــت . ای ـــرده اس ـــخص ک ـــدی را مش ـــت ح ـــط رسق رشای

ـــت :  ـــر اس ـــرار زی از ق

۱- شـــی مـــرسوق رشعـــأ مالیـــت داشـــته باشـــد . یعنـــی مالـــی کـــه 

دزدیـــده می شـــود بایـــد ازنظـــر حقوقـــی ارزش مالـــی داشـــته 

ـــود .  ـــوب منی ش ـــدی محس ـــت ح ـــه رسق ـــد وگرن باش

ـــبی  ـــکان مناس ـــی م ـــرز یعن ـــد . ح ـــرز باش ـــرسوق در ح ـــال م 2- م

کـــه عرفـــأ مـــال در آن از دســـتربد محفـــوظ می مانـــد . ماننـــد 

گاوصنـــدوق 

ـــنت    ـــان برداش ـــی از می ـــک یعن ـــد . هت ـــرز کن ـــک ح ـــارق هت ۳- س

ـــد  ـــال مانن ـــردن محـــل نگهـــداری م ـــن ب ـــی از بی هتـــک حـــرز یعن

ـــدوق  ـــل گاوصن ـــنت قف ـــا شکس ـــردن ی ـــاز ک ب

۴-ســـارق مـــال را از حـــرز خـــارج کنـــد . یعنـــی بعـــد از هتـــک 

ـــت  ـــا رسق ـــد ت ـــارج کن ـــال را از آن خ ـــد م ـــارق بای ـــود س ـــرز ، خ ح

ـــل  ـــف قف ـــه ال ـــال درصورتی ک ـــرای مث ـــود . ب ـــوب ش ـــدی محس ح

ـــردارد ، رسقت  گاوصندوقی را باز کند و ب مـــال را از گاوصندوق ب

ـــرای شـــکل  ـــرا طبـــق ایـــن مـــاده ب حـــدی محســـوب منی شـــود زی

گرفـــنت رسقـــت حـــدی ، ســـارق خـــودش بایـــد هتـــک حـــرز کنـــد 

ـــد .  ـــارج کن ـــرز خ ـــال را از ح ـــد م ـــودش بای و خ

۵-هتک حرز و رسقت مخفیانه باشد .

۶-سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد . 

ـــادل  ـــان خـــارج کـــردن از حـــرز ، مع ۷-ارزش مـــال مـــرسوق در زم

ـــم نخـــود طـــالی مســـکوک باشـــد .  چهـــار و نی

ـــا  ـــام و ی ـــف ع ـــی ، وق ـــا عموم ـــی ی ـــوال دولت ـــال مـــرسوق از ام 8-م

وقـــف برجهـــات عامـــه نباشـــد . یعنـــی رسقـــت حـــدی فقـــط بـــرای 

ـــرم  ـــک ج ـــی ، ی ـــوال عموم ـــت ام ـــت و رسق ـــی اس ـــوال خصوص ام

ـــت .  ـــدی اس ـــت ح ـــاوت از رسق متف

۹-رسقت در زمان قحطی صورت نگیرد .

۱۰- صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند . 

۱۱-صاحب مال قبل از اثبات رسقت سارق را نبخشد .

۱2-مال مرسوق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید . 

۱۳-مـــال مـــرسوق قبـــل از اثبـــات رسقـــت تحـــت یـــد مالـــک 

قـــرار نگیـــرد . 

ـــا  ـــت ی ـــال رسق ـــه قب ـــی ک ـــک مال ـــودش ی ـــرسوق ، خ ـــال م ۱۴-م

ـــد .   ـــت نباش ـــده اس ـــب ش غص

» رسقـــت درصورتی که متـــام رشایط را داشـــته باشـــد ، مســـتوجب 

حـــد اســـت«

لزوم وجود متام رشایط برای حدی بودن رسقت

طبـــق قانـــون رسقـــت درصورتی کـــه متـــام رشایـــط مقـــرر در مـــاده 

2۶۶ قانـــون مجـــازات اســـالمی را داشـــته باشـــد ، مســـتوجب 

ـــا  ـــر تنه ـــن اگ ـــی مجـــازات آن حـــد اســـت بنابرای حـــد اســـت ، یعن

ـــتوجب  ـــت مس ـــد رسق ـــته باش ـــود نداش ـــاال وج ـــط ب ـــی از رشای یک

 حـــد نخواهـــد بـــود و مشـــمول رسقـــت تعزیـــری خواهـــد 

بود .

یک کارشناس پستانداران گوشتخوار 

دفرت حفاظت و مدیریت حیات وحش 

سازمان حفاظت محیط زیست ضمن 

ارائه آماری از تلفات حیات وحش گفت: 

۵۰ درصد تلفات حیات وحش و ۵2 

درصد تلفات یوزپلنگ آسیایی ناشی از 

تصادفات جاده ای بوده است.

مرضیه موسوی به ارائه آماری از تلفات 

یوزپلنگ آسیایی - که گونه ای در معرض 

خطر انقراض است- اشاره و اظهار کرد: 

۳8 مورد برای تلفات یوزپلنگ آسیایی 

ثبت شده که از این تعداد ۱۹ فرد یوز 

براثر تصادفات جاده ای بوده و تنها 

هشت فرد آن مربوط به جاده عباس آباد 

است. شش مورد در جاده یزد به کرمان 

و در منطقه کاملند-بهادران رخ داده 

 است. یک مورد جاده بافق- بهاباد 

سنخواست–  جاده  در  مورد  یک 

 جاجرم در منطقه دره انجیر میاندشت

 یک مورد در پناهگاه دربند راور در 

استان کرمان و یک مورد نیز در جاده 

نایبندان بوده است.

بر اساس این گزارش ۵2 درصد از 

تلفات یوزپلنگ مربوط به تصادفات 

جاده ای بوده همچنین علت نیمی 

از کل تلفات حیات وحش، حوادث 

جاده ای گزارش شده است البته این 

تلفات جدای از بحث شکار غیرمجاز 

است که بیشرت علفخواران را تهدید 

می کند. این آمار از تلفات جاده ای 

تنها الشه هایی هستند که توسط 

جاده ها  و  مناطق  در  محیط بانان 

دیده می شوند. پس از بررسی علت 

 تلفات متوجه می شویم که براثر تصادف 

 تعارض، بیامری یا سم جان خود را 

ازدست داده اند.

این کارشناس پستانداران گوشتخوار 

درباره آمار به دست آمده از تلفات حیوانات 

در جاده ها گفت: این آمار بسیار محدود 

و البته تکان دهنده است چراکه بسیاری 

از تلفات جاده ای گزارش منی شوند 

تهدید  جاده ها  گفت  می توان  اما 

بالقوه ای برای حیات وحش هستند 

و اگر وضعیت به همین شیوه ادامه 

پیدا کند و وزارت راه و شهرسازی بدون 

مالحظات زیست محیطی به گسرتش 

شبکه راه ها بپردازد، تلفات افزایش 

می یابد و بسیاری از گونه هایامن را 

از دست می دهیم.

تصادفات، علت ۵۲ درصد از تلفات یوزپلنگ ها

جاده  علیه حیات وحش 

توضیحات سردار رحیمی درباره ماجرای مهسا امینی

امنیت مردم تعطیل نمی شود
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در سفر یک روزه مدیرعامل موسسه اعتباری ملل به گلستان مطرح شد

 باید جایگاه بهتر و سهم بیشتری از شبکه بانکی را 
به خود اختصاص دهیم 

تکتمصابریمقدمتهرانی

 مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در جریان سفر به استان گلستان و 

در دیدار با همکاران این حوزه، ضمن تسلیت ایام اربعین اباعبدالله 

الحسین علیه السالم به همکاران، توجه ویژه همکاران را به رعایت 

حق الناس و حقوق مشرتیان معطوف داشتند و بیان کردند که 

حق الناس جزء مواردی است که خداوند از آن نخواهد گذشت. 

بنابراین وظیفه رشعی و اخالقی تک تک ماست که نسبت به یکدیگر 

و به ویژه نسبت به مشرتیان موسسه به صورت ویژه این امر را مدنظر 

داشته باشیم.

 ایشان در ادامه بیان کردند: در حال حارض ما در بین ۳2 بانک باید 

برای ارتقای جایگاه و سهمامن از بازار پول و به صورت شبانه روزی 

تالش کنیم تا در عین رفاقت و با رقابتی سامل با جذب منابع بیشرت 

و مشرتیان جدیدتر به رشد سازمان کمک شایانی کنیم.

 مدیرعامل موسسه افزودند: استان گلستان به واسطه رشایط اقلیمی 

و وجود صنایع و معادن گسرتده بسرت بسیار مناسبی در جهت 

رسمایه گذاری و جذب منابع می باشد که این وظیفه همکاران 

این حوزه است که با همیت و تالش بیشرت از این ظرفیت در جهت 

ارتقاء این حوزه و در رأس آن موسسه اعتباری ملل اقدام منایند.

 در این سفر یک روزه مدیرعامل موسسه با استاندار مناینده مردم 

گلستان و شهردار شهر گرگان نیز دیدار و گفتگو منودند.

اما و اگرهای تفکیک حساب های تجاری 
مسعودستاری_پژوهشگراموراقتصادی

 اینکه جامعه درباره مالیات و نظام مالیاتی چگونه فکر می کند 

چه نگاه و نگرشی درباره آن دارد و چه رفتار مالیاتی  از خود نشان 

می دهد برای اقتصاد کشور، پسامدهای عملی در پی دارد. ازاین رو 

بسیار مهم است که پیش از هر اقدام مالیاتی، افکار عمومی درباره 

آن آگاه و اقناع شود.

جایگاه مهم نظام مالیاتی در اقتصاد هر کشوری مورد تاکید متخصصان 

و اندیشمندان اقتصادی است. هرچند دولت ها نگاه درآمدی به 

مالیات دارند و این امر اشتباه نیست اما مالیات بسیار فراتر از تامین 

بودجه دولت ها در اقتصاد نقش ایفا می کند.

یکی از شاخص هایی که نشان می دهد مالیات ستانی در ایران 

وضعیت مناسبی ندارد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. 

برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران اعداد متفاوتی 

گفته شده، اما به طورکلی عددی بین ۶ تا ۷ درصد است. این رقم با 

نسبت مالیات به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته که گاهی 

باالی ۳۰ درصد است فاصله زیادی دارد. بااین حال، در برنامه 

ششم توسعه هدف ۱۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.

طبق گفته های وزیر اقتصاد و داریی، برنامه دولت این است که 

در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را 

۵۰ درصد رشد دهند؛ یعنی هدف دولت این است که به هامن ۱۰ 

درصد برنامه ششم برسد. دستیابی به این هدف نیز باید از طریق 

»مالیات ستانی هوشمند و عادالنه« تحقق یابد.

تحصیل در مدارس خارجی در ایران این 

روزها برای مهاجرت تحصیلی یکی از 

روش های اخذ اقامت کشورهای اروپایی 

به شامر می رود.

کشورهای اروپایی مدارسی با هزینه های 

هنگفت و شهریه ۵۰۰ میلیونی در ایران 

دارند. به گفته فیاضی، رییس مرکز امور 

بین امللل و مدارس خارج از کشور، چند 

کشور از نظیر فرانسه، ترکیه، ایتالیا و 

آملان مدارسی در ایران دارند که شهریه  

آن ها چند صدمیلیونی است. دانش 

آموزان ایرانی برای گرفنت اقامت آن 

کشور مجبور به تحصیل در این مدارس 

هستند.

جذب  آزمون  درباره  فیاضی  مهدی 

دانش آموزان در مدارس ترکیه، اظهار 

کرد: »خرب داشتیم که بعضی سفارتخانه ها 

ازجمله سفارت ترکیه نسبت به مهاجر 

فرستی در سنینی که هیچ توجیهی 

ندارد، اقدام می کنند، ولی مشخصا 

از این آزمون خرب نداشتیم.«

وقتی از او پرسیده شد »آیا می توانستید 

جلوی این آزمون را بگیرید؟«، ادامه داد: 

»این آزمون را خرب نداشتیم. متاسفانه 

اقدامات مشابهی در این زمینه وجود 

دارد.«

فیاضی افزود: »برای مؤسسات رسمی 

وابسته به برخی سفارتخانه ها، کارکردهای 

فرهنگی و اجتامعی تعریف کردند و از 

ایران مجوز گرفتند و در اقدام متقابل  

ما هم در کشور آن ها به دلیل روابط 

دوستانه که می خواهیم باهم داشته 

باشیم، این فعالیت ها راداریم.«

اعتراض برای توقف فعالیت!
وی ترصیح کرد: »متأسفانه مؤسسه 

وابسته به سفارت ترکیه در یک اقدام 

غیرقانونی، غیرمجوزدار و بدون اطالع 

ایران، به رسمایه انسانی ما دست اندازی 

کرده است آن هم در سنینی که شاید 

بچه ها و خانواده ها بیشرت احساسی درباره 

این سن تصمیم بگیرند تا برآوردهای 

دقیق تر داشته باشند.«

رییس مرکز امور بین امللل و مدارس خارج 

 از کشور در واکنش به این پرسش که  

»چه برخوردی با این اقدام ترکیه داشتید؟«  

اظهار کرد: »طبیعتا سخنگوی بین دو 

کشور، وزارتخانه ها و منایندگی های 

سیاسی آن ها یعنی سفارتخانه ها هستند  

 نامه اعرتاضی از سوی ما تنظیم شد 

و به وزارت امور خارجه داده شد؛ این نامه 

از سوی وزارت امور خارجه به سفارت 

ترکیه داده شده است که قطعا این کار 

باید کان مل یکن اعالم شود و این گونه 

فعالیت ها توقف داشته باشد.«

شهریه ۵۰۰ میلیونی 
فیاضی درباره نحوه اقدام سایر کشورها 

برای جذب دانش آموز در مدارسشان 

گفت: »اقدام آن ها آزمون نیست بلکه 

یک اقدام دیگر انجام می دهند که یک 

مقدار خسارتش هم بیشرت است. آن ها 

مدارسی دارند که در این مدارس با 

شهریه های 2۰۰، ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 

تومانی، 2۰۰، ۳۰۰ دانش آموز را ثبت نام 

می کنند و به آن ها قول اقامت می دهند 

یا می گویند درخواست قبلی اقامت 

شام به رشطی متدید می شود که شام 

در مدرسه آملانی، فرانسوی، ایتالیایی 

داخل ایران ثبت نام کنید، چون شام 

می خواهید شهروند ما باشید یا شهروند 

ما هستید و قصد متدید اقامت دارید.«

وی در ادامه افزود: »مهاجر فرستی با 

هزینه خود خانواده ها و البته هزینه های 

نجومی انجام می شود، برای تعدادی 

آن  در  اقامت  دانش آموزان،  آن  از 

عموما  ولی  می دهد،  رخ  کشورها 

مجبورند که هزینه کنند یعنی بعدا 

 سالی حدود ۳۰ هزار یورو باید هزینه

 کنند.«

شهریه نیم میلیاردی مدارس اروپایی در ایران!

بزرگرتین قرارداد تجاری زعفران جهان 

به ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دالر، بین 

ایران و قطر امضا شد.

قطر  در  ایران  خارجه  وزارت   دفرت 

در فاصله چند ماه تا آغاز جام جهانی 

فوتبال 2۰22، بزرگرتین قرارداد تجاری 

در حوزه زعفران را بین ایران و قطر و با 

حضور شخصیت های سیاسی و اقتصادی 

دو کشور به امضا رسانید.برپایه این 

گزارش، سفیر جمهوری اسالمی ایران 

در قطر با »علی بن احمد الکوار«ی 

وزیر دارایی قطر دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که برخی از مقامات و 

بازرگانان دو کشور، حضور داشتند وزیر 

دارایی قطر بر حامیت قطر از مراودات 

تجاری با ایران تاکید کرد و افزود: قطر 

 آماده است تا با جمهوری اسالمی ایران 

در زمینه فرآوری زعفران طبق استانداردهای 

جهانی همکاری کند.

سفیر کشورمان نیز ابراز امیدواری کرد 

که بتوان روابط اقتصادی را در سطح 

روابط سیاسی دو کشور ارتقا  بخشید.

در ادامه این جلسه، قرارداد تجاری 

برای انتقال و فرآوری 2۰۰ تن زعفران 

ایران باارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دالر 

بین بازرگانان ایران و قطر منعقد شد.

با امضای این قرارداد که بزرگرتین 

قرارداد تجاری انتقال زعفران در جهان 

محسوب می شود، ضمن تثبیت جایگاه 

ایران به عنوان قطب نخست تولید و 

عرضه زعفران در جهان، گام بلندی 

در جهت نزدیکرت کردن قیمت زعفران 

ایران به قیمت بازارهای جهانی برداشته 

خواهد شد.

بر اساس این قرارداد، نخستین محموله 

زعفران ایران در اول اکترب 2۰22 به 

قطر ارسال خواهد شد.

کارشناسان معتقدند این قرارداد که 

در نوع خود بی نظیر است، می تواند با 

اثرگذاری مثبت بر بازار زعفران داخلی  

از خام فروشی زعفران جلوگیری کرده 

و با ایجاد ارزش افزوده و بازارهای جدید 

و بین املللی برای عرضه زعفران ایران 

این نوید را به کشاورزان و زعفران کاران 

می دهد که امسال با خیالی آسوده تر 

با افزایش بهره وری در واحد سطح این 

محصول اسرتاتژیک، نگرانی از عرضه 

و فروش دسرتنج خود نداشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 

با اشاره به تاکیدات دولت سیزدهم بر 

گسرتش روابط با همسایگان، گفت: در 

یک سال گذشته، تعامالت اقتصادی 

ما با تاجیکستان رشدی ۳۵۰ درصدی 

داشته است .

جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: 

تحوالت یک سال گذشته افغانستان و 

تبعات آن، نگرانی های زیادی را برای 

ما ایجاد کرده است. متاسفانه یک 

سال قبل از روی کار آمدن طالبان در 

افغانستان، عمده پاسگاه های مرزی 

در داخل خاک این کشور، از نیروهای 

امنیتی و مرزبانی خالی شدند و طالبان 

پس از روی کار آمدن، در برخی از این 

پاسگاه ها نیرو مستقر کردند.

مناینده مردم تربت جام در مجلس در 

ادامه با اشاره به جلسه گروه  دوستی 

بین پارملان های ایران و تاجیکستان، 

بیان کرد: پس از سفر آقای رئیسی به 

تاجیکستان برای رشکت در اجالس 

شانگهای، در طی چند هفته گذشته 

هیاتی از ایران به تاجیکستان اعزام 

شد و با رییس مجلس منایندگان 

تاجیکستان، معاون وزیر خارجه این 

کشور و منایندگان گروه دوستی دیدار 

کردند.

رحیمی با اشاره به تاکیدات دولت سیزدهم 

بر گسرتش روابط با همسایگان، عنوان 

کرد: در یک سال گذشته، تعامالت 

اقتصادی ما با تاجیکستان رشدی 

۳۵۰ درصدی داشته است  و اآلن هم 

به دنبال حذف ویزا برای مسافران 

بین ایران و تاجیکستان و همچنین 

افزایش تعداد پروازها هستیم. به عالوه 

بخش هایی از قراردادهای توافق شده 

بین ایران و تاجیکستان، در مجلس 

هم موردبررسی قرارگرفته شده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد 

در سیاست خارجی، گفت: متاسفانه 

این مساله در سیاست خارجه کشور 

است.  واقع شده  غفلت  مورد  ما 

دنیای امروز را تعامالت و پیوندهای 

اقتصادی شکل می دهد. در حال 

حارض بسیاری از کشورها بر پایه  

رسمایه گذاری های مشرتک اقتصادی، 

 تنش های خود با یکدیگر را کاهش 

می دهند.

امضای بزرگترین قرارداد تجاری زعفران جهان بین ایران و قطر

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد

رشد 3۵۰ درصدی تعامالت اقتصادی با تاجیکستان 

  خبر

خبر




