
س:
جل

۹ م
ل ۰

اص
ن 

سیو
کمی

س 
ریی

ت
کای

  ش
سی

رر
ب

 
بق

سا
ور 

مه
س ج

ریی
 از 

2

رد
ر ک

گزا
 بر

هد
مش

در 
ن 

بیا
ت

گی
زند

ت 
هار

ن م
تما

 گف
ش

چال
4

ی 
س ها

 پلی
ت

شون
ن خ

ایا
پ

هد 
مش

ی 
الب

ق
6

ی؛
رین

رآف
کا

 
ری

وآو
 با ن

راه
 هم

غل
د ش

جا
 ای

7
 

ی
گر

شن
رو

ت 
ور

ضر
ن، 

بیی
د ت

ها
ج

اله
رمق

س

2

را 
به 

شع
ط 

حی
م

ن   
ریا

شت
ی م

را
ب

یز  
انگ

ره 
اط

و خ
ح  

فر
م

د 
کنی

7

ی 
 ها

ذبه
جا

ی 
صت

 فر
ری

شگ
رد

گ
اد 

تص
ق اق

رون
ی 

را
ب

هد
مش

د 
شه

ر م
ردا

شه
خ 

اس
پ

ورا
ی ش

ها
ش 

رس
ه پ

ب

3
2

یم
 کن

ی
دگ

وا
خان

ی 
ها

ی 
هم

ور
ی د

را
ی ب

ه ا
هان

ا  ب
ل ر

تبا
فو

ی 
شا

ما
ت

زی
سا

ره 
اط

م خ
، ه

ت
 اس

زی
ه با

طر
خا

هم 

55

هي
شا
رو
خس

باز
پاک
ي
رعل

دکت
*


NA
KH

O
ST

 IS
SN

 0
92

1-
20

08
 

No
 .9

44
. 2

4 
No

va
m

be
r .

 2
02

2

ی 
هنگ

، فر
عی

تما
، اج

سی
سیا

مه 
ه نا

هفت
ی 

زش
  ور

ی و
صاد   

اقت
 94

ه 4
مار

- ش
تم 

یس
ل ب

 سا
    

14
01 

 آذر
ه 3

شنب
نج

پ
14

44
ي 

لثان
ع ا

 ربی
29

ان
توم

 30
00

ه  / 
فح

 ص
8

ن!
یرا

ر ا
ت د

دیاب
از 

 و ت
ت

اخ
ت



شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 3 آذر 1401     شماره 2944

اعضای شورای شهر مشهد در موضوعات مختلف شهری 

۲۰ سوال از شهردار این شهر برای پاسخگویی مطرح 

کردند که توضیحات سید عبدالله ارجائی شهردار مشهد 

نتوانست آن ها را قانع کند.

در جلسه علنی روز دوشنبه شورای اسالمی شهر مشهد  

سوال های مختلفی از شهردار مشهد پرسیده شد که 

عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگران   

انتصابات غیر کارشناسی، عدم اهتامم ویژه به پروژه های 

حاشیه شهر، عدم اجرای مصوبات شورای شهر و انعقاد 

پروژه های رسمایه گذاری جدید از مهم ترین آن ها بود.

شهردار مشهد در پاسخ به این سواالت بیان کرد: در 

خصوص اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر  

شهرداری خود را مکلف به انجام آن می داند که البته در 

اجرای این قانون مشکالت و نواقص قانونی وجود دارد.

سید عبدالله ارجائی افزود: تاکنون از ۳۷۶ نفر در رابطه 

استخدامی مستقیم در شهرداری ، ۳۳۴ نفر تاییدیه 

گزینش را دریافت کردند، ۳۱۱نفر تعیین پست شده 

است و ۱۷ نفر نیازمند تعیین پست هستند.

وی خاطرنشان کرد: از ۷۹۰ نفر مشموالن رابطه حجمی 

در شهرداری شاغل در بخش اداری، ۷۷۹ نفر در کمیته 

منابع انسانی مورد تایید بودند، ۷۴۷ نفر تاییدیه گزینش 

دارند و تاکنون ۴۴۰ حکم صادرشده است که ۱۰۸ نفر 

نیازمند پست سازمانی هستند و تعیین تکلیف آن ها 

نیازمند تصمیم گیری کشوری است.

 ارجائی افزود: همچنین از چهار هزار و ۴۳۲ نفر شاغل 

در رشکت های وابسته به شهرداری، تاکنون ۱۴۴ نفر 

تاییدیه گزینش را اخذ کرده اند و مابقی در نوبت گزینش 

هستند.

شهردار مشهد افزود: شهرداری مشهد بزرگرتین خانواده 

شهدا را در خود جای داده است و همین موضوع باعث 

شده روند کار طوالنی تر شود و دقت فدای رسعت نشود.

وی در خصوص انتصابات غیر کارشناسی نیز اظهار کرد: 

مصداق غیر کارشناسی بودن باید مشخص شود، تخصص 

گرایی در انتصابات صورت گرفته مالک بود، در موضوع 

جوان گرایی نیز میانگین سنی مدیران منصوب شده 

دوره قبل ۴۶ سال بود که در این دوره به ۴۴ سال 

کاهش یافته است.

ارجائی در خصوص ساماندهی حاشیه شهر مشهد هم 

گفت: در سال ۹۹ میزان اعتبار فعالیت عمرانی کمرت از 

۴۰ درصد، در سال ۱۴۰۰ با اصالح بودجه ۳۸ درصد 

و در بودجه امسال نیز ۴۲ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های بزرگی در طرح تفصیلی 

در حاشیه شهر تعریف شده و جزو معدود شهرهایی 

هستیم که جهش مسکن دارد.وی درباره پروژه های 

رسمایه گذاری جدید در این دوره نیز اظهار کرد: تعداد 

فراخوان داده شده در هفت ماه سال جاری ۱۶ مورد 

است که نشان دهنده فراهم شدن زیرساخت ها است.

شهردار مشهد ادامه داد: ۱۴پروژه مشکل دار اقتصادی 

دوره های قبل نیز در این دوره با همراهی دستگاه های 

نظارتی تعیین تکلیف شد.وی در خصوص اجرای 

مصوبات شورای شهر مشهد افزود: مصوبات شورای 

شهر تا حد ممکن اجراشده و مصوبات اجرانشده نیازمند 

پیگیری های بیشرت است.پس از توضیحات شهردار ، اقناع 

اعضای شورای شهر از این توضیحات به رای گذاشته 

 شد که اعضای شورا با هشت رای مخالف، ٢ رای ممتنع 

و ۴ رای موافق، قانع نشدند.

حسن موحدیان رییس شورای اسالمی شهر مشهد نیز 

در این خصوص اظهار کرد: اعضای شورای اسالمی شهر 

مشهد از پاسخ های سید عبدالله ارجاعی شهردار مشهد 

قانع نشدند و طبق قانون، اعضای شورای می توانند 

با پنج امضا، برای درخواست استیضاح اقدام کنند.

پاسخ شهردار مشهد به پرسش های شورا
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

 بررسی  شکایت
 از رییس جمهور پیشین 

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی گفت: 

شکایت از رییس جمهور سابق به واسطه مداخالت ارزی 

و مساله رضر و زیان مردم در بورس در دست پیگیری 

 است و امیدواریم جلسات رسیدگی به صورت علنی 

در دادگاه ها بررسی شود.به گزارش ایرنا، حجت االسالم 

 نرصالله پژمانفر در نشست خربی در مشهد، افزود: 

در جریان مسایلی که در بورس به وجود آمد حدود ۳۰ 

تا ۴۰ میلیون ایرانی در بورس لطمه خوردند که عوامل 

بروز این وقایع بررسی شده اند.وی ادامه داد: بخشی 

از مشکالت موجود و همین آشوب ها و اعرتاضات به 

مسایلی مانند اشتغال، مسکن و بی ارزش شدن پول 

ملی بازمی گردد که از سال های قبل به وجود آمده است.

برخورد با آشوبگران خیابانی یکسان نخواهد بود
وی در خصوص آشوب های خیابانی در کشور گفت: 

اینکه تصور شود برخورد با عوامل آشوب های کنونی 

همه یکسان خواهد بود غلط است، با افرادی که با 

رسویس های جاسوسی مرتبط هستند باید برخورد 

امنیتی کرد.رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار 

داشت: با اراذل واوباش ازجمله عامالن جنایت خیابان 

قرنی مشهد باید برخورد انتظامی صورت گیرد و با برخی 

که حتی شاید به خیابان ها نیز نیامده اند و تحت تاثیر 

تهاجم های فرهنگی بوده اند باید با اقدامات فرهنگی 

پاسخ داده شود.

دستور توقف ساخت شش سد صادر شد
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی 

طرح های وزارت نیرو در حوزه آب سطحی و زیرزمینی 

و سدسازی در جریان برنامه های پنجم و ششم توسعه 

 است و بررسی می کند هزینه ها مطابق با اهداف 

به مثر نشسته یا انجام نشده است.پژمانفر افزود: 

دربررسی یکی از سدها که چندین هزار میلیارد تومان 

هزینه شده، کمیسیون اصل ۹۰ ورود کرده و فعال از 

ادامه فعالیت آن جلوگیری شده است و همچنین 

با بررسی های صورت گرفته دستور توقف طرح های 

مطالعاتی و یا اجرا در مراحل مقدماتی ساخت ۶ سد 

داده شده است.وی اضافه کرد:۸۰ درصد بهره برداران 

اینرتنت در جهان معموال از فضای اینرتنت ای دی 

اس ال و شبکه تلفن ثابت استفاده می کنند ولی در 

ایران بر اساس سیاست های غلط ۸۰ درصد مردم از 

رسویس های تلفن همراه بهره می برند و کمرت از ۲۰ 

درصد از اینرتنت تلفن ثابت است.پژمانفر گفت: قیمت 

و کیفیت اینرتنت تلفن همراه خوب نیست اما اینرتنت از 

طریق فیرب نوری هم ارزان تر و هم رسیع تر خواهد بود.

افزایش بدون مجوز آبونمان مشترکان توسط 
مخابرات

وی اظهار داشت: افزایش آبومنان دریافتی مخابرات 

از مردم باید با مجوز اخذ می شد اما هنوز این مجوز 

مصوب نشده است.این مناینده مجلس گفت: البته 

اگر هزینه افزایش آبومنان برای راه اندازی فیرب نوری 

باشد با اخذ آن موافقیم اما اگر برای پرداخت حقوق 

کارکنان و امور جاری باشد مجلس شورای اسالمی 

مخالف این موضوع است.

بودجه 140۲ به صورت سه دوازدهم خواهد بود
وی همچنین اظهار داشت: با توجه به محدودیت های 

قانونی ابتدا باید برنامه هفتم توسعه تدوین و تصویب 

شود لذا بررسی بودجه ۱۴۰۲ با تاخیر همراه خواهد 

بودجه  آینده  سال  برای  مجبوریم  بنابراین  شد 

را به شکل ۲ یا سه دوازدهم تصویب کنیم.رییس 

 کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 

بنا بر احتامل زیاد در سال آینده، بودجه ۱۴۰۱ با رضیب 

 افزایشی برای ماه های اولیه سال ۱۴۰۲ تعیین خواهد 

شد.

سـخنگوی شـورای شـهر مشـهد با اشـاره بـه قانع 

نشـدن اعضای شـورا از پاسخ های شـهردار گفت: 

این گونـه نیسـت کـه حتـام شـهردار اسـتیضاح یا 

عـزل شـوند. شـاید در زمینه سـوال هایی کـه قانع 

نشـدیم موضوعات قانونی وجود داشـته باشـد که 

شـهردار آن هـا را حـل کنـد. اگر ایـن اتفـاق بیفتد 

کسـی مشـکلی ندارد.

موسی الرضا حاجی بگلو،  در حاشیه پنجاه ونهمین 

جلسه علنی شورای شهر مشهد در جمع خربنگاران 

اظهار کرد: ۹ نفر از اعضای شورای شهر ۲۰ سوال از 

شهردار پرسیدند، شهردار هم باید در بازه زمانی ۱۰ 

روزه پاسخ می دادند، بعد از پاسخگویی اعضا قانع 

می شوند یا منی شـوند، اگر قانع شدند استیضاح 

نداریم و پروسـه طرح سـوال به پایان می رسـد، اما 

اگر حتی یک عضو قانع نشود، به استیضاح می رود 

که بـرای اسـتیضاح باید یک سـوم، یعنـی ۵ نفر از 

اعضا امضا کنند و به هیات رییسه تحویل دهند.

وی در پاسخ به این سوال که امکان دارد رای اعضا 

در این بازه زمانی تغییر کنـد، گفت: خیلی چیزها 

امکان دارد، تغییر کند.

حاجی بگلو بابیان اینکه زمان تحویل نامه استیضاح 

پیش بینی نشـده اسـت، عنوان کرد: ایـن موضوع 

بازه زمانی ندارد و بسـتگی بـه اعضـا دارد. اگر قرار 

 باشـد بـا رسعـت انجـام شـود، بایـد هفتـه آینـده 

در دستور کار قرار بگیرد.

سخنگوی شـورای شـهر مشـهد در خصوص تذکر 

برای حذف پاسخ های شـهردار از منایشگر گفت: 

پاسخ های شهردار روی صفحه منایشگر بارگزاری 

شـده بود که بعـد از خـروج شـهردار یکبـاره حذف 

شـد، این ذهنیت ایجـاد می کنـد، بنابرایـن تذکر 

دادیم کـه توضیح دادند بـه دلیل مسـایل فناوری 

بوده اسـت.

وی بیان کرد: شـهردار کار درسـتی کرد کـه بعد از 

پاسـخ دادن خـارج شـد، زیـرا مـا قصـد رای گیری 

داشتیم که نباید حضورداشته باشند. ما به سمتی 

می رویم که درون مدیریت شهری اصالح و تغییرات 

در زمینه پروژه ها و خواسته های قانونی اعضا شکل 

گیرد. این گونه نیسـت که حتام شهردار استیضاح 

یا عزل شوند، شـاید در زمینه سـوال هایی که قانع 

نشـدیم موضوعات قانونی وجود داشـته باشـد که 

شـهردار آن هـا را حـل کنـد، اگر ایـن اتفـاق بیفتد 

کسی مشـکلی ندارد.

حاجی بگلو در پاسـخ به این سـوال که آیا موافقت 

 چهـار نفـر بـا شـهردار، کار را بـرای همراهی شـورا 

و شـهردار سـخت منی کنـد؟، ترصیح کـرد: چهار 

نفر یا ۱۰ نفر مهم نیسـت، اصل، پنج امضا اسـت، 

اما در مجموع این هشـت مخالف و دو ممتنع پیام 

 روشـنی داشـت که شـهردار نسـبت به موضوعات 

و طرح سواالت اعضا تغییراتی درون مدیریت شهری 

ایجاد کند و اصالح شود.

توضیحات سخنگوی شورای شهر 

شهردار مشهد می تواند مشکالت را حل کند

خبر

جهاد تبیین ، ضرورت روشنگری
مفهوم جهاد تبیین باید در همه امور کشور وجود داشته باشد و در 

همه مسایل این مفهوم برای روشنگری جامعه در دستور کار قرار 

گیرد. باید در خصوص مسایلی که جامعه می گذرد و از مشکالت، 

دستاورد ها و برنامه های صحیح برای جامعه حرف بزنیم و خوشبختانه 

مجلس شورای اسالمی داریم که تریبونش باز است و همه مسایل و 

مصوبات را برای مردم توضیح می دهد. پس اصل مطلب این است 

که جامعه را آگاهی ببخشیم و به آن ها اطالعات برسانیم و حقایق را 

برای آن ها بازگو کنیم. نکته دیگر اینکه اگر شبهه ای ایجاد می شود 

و اشکاالتی وجود دارد که مانع تحقق این ایده ها، اندیشه ها و 

تصمیامت است آن ها را نیز بازگو کنیم. مثال در بعد از انقالب 

،جهاد سازندگی داشتیم که مسووالن امر به نقاط محروم بروند 

و به شهر ها و روستا های محروم رسیدگی کنند ولی با پیش آمدن 

جنگ تحمیلی ۸ ساله که هزار میلیارد دالر بر ایران خسارت وارد 

ساختند نشد که این اتفاق بیفتد. پس از انقالب و جنگ نیز تحریم، 

تهدید، توطئه ها و امثالهم نگذاشتند که مسایل مهم و زیربنایی در 

کشور صورت بگیرد. این ها نیز باید برای مردم بازگو شود؛ لذا باید 

به طورکلی بدانیم که ما در اسالم و انقالب اسالمی بن بست نداریم، 

اما به این رشط که خودمان همت کنیم، گام برداریم و جهادی عمل 

کنیم که یا مشکالت برطرف شود یا کاهش پیدا کند. اگر نگاهی 

به دوران کرونای دوساله داشته باشیم خواهیم دید که ۱۳۰ هزار 

قربانی دادیم، اما در هامن زمان چقدر مقامات تالش می کردند که 

دارو تهیه کنند، اما اروپا و آمریکا به ایران واکسن ندادند. باید این 

را هم برای مردم بازگو کنیم که متوجه باشند و نگویند که وعده ها 

داده شد، اما عملی صورت نگرفت. با همه مشکالتی که داریم و همه 

اشکاالت و ندانم کاری هایی که در گوشه و کنار وجود دارد ولی در 

این کشور هر هفته یک دستاوردی برای انقالب داریم. چندی پیش 

نیز مقام معظم رهربی چند مورد آن ر ا در مورد ماهواره و ژن درمانی 

و... بیان کردند. این مطالب باید گفته شود که جامعه خیال نکند 

کشور راکد است و همه چیز در رکود به رس می برد. بله امروز با گرانی 

هم مواجه هستیم و رهربی نیز گفتند که ده سال راجع به تولید 

صحبت کردیم، اما آن طور که بایدوشاید به وظیفه عمل نکردند. 

یعنی اکنون هر فرماندار، استاندار و وزیری مساله تولید را در دستور 

کار داشته باشد و به همه کارخانه ها و کارگاه ها رسکشی کند و این 

تولید در همه جا انجام شود تا هم مساله اشتغال رفع گردد و هم 

نیازمندی های جامعه و کشور تامین شود.

سخنگوی دولت:

معرفی وزیر راه و شهرسازی بعد از تعطیالت مجلس 
سخنگوی دولت اعالم کرد که به محض آغاز به کار مجلس، وزیر جدید 

راه و شهر سازی به مجلس پیشنهاد می شود.به گزارش ایسنا، علی 

بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت اظهار کرد: 

در جلسه امروز دولت با توجه به استعفای وزیر راه به واسطه تشدید 

بیامری، آقای افندی زاده به عنوان رسپرست حارض شدند. رییس 

جمهور و اعضای دولت از آقای قاسمی تشکر کرده و آرزوی شفای 

عاجل برای وی داشتند.مجلس در تعطیالت هفتگی است و به محض 

آغاز به کار مجلس، وزیر جدید پیشنهاد می شود.
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و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 

صنایع دستی خراسان رضوی از برگزاری 

هامیش کارآفرینی و مهارت های بازاریابی 

صنایع دستی در مشهد خرب داد.

سیدجواد موسوی با اعالم این خرب افزود: 

»کسب وکار)اکوسیستم صنایع خالق(، مفاهیم 

پایه اکوسیستم خالق، فرآیند کارآفرینی در 

صنایع خالق، بازاریابی)اهمیت تبلیغات و 

برندینگ(، دفنون بازاریابی در صنایع دستی، 

برندینگ تبلیغات و فروش در صنایع دستی 

موضوعات این هامیش بود.«

موسوی در این هامیش با اشاره به نامگذاری 

و شعار سال توسط مقام معظم رهربی اظهار 

کرد: »صنایع دستی فرصتی کم نظیر برای 

اشتغال آفرینی است چون اشتغال در این 

حوزه به حجم رسمایه گذاری کمرت نیاز 

دارد و تولید ارزش افزوده باالیی دارد.«

او بابیان این که هرنمندان خراسان رضوی 

در ۹۲ رشته صنایع دستی فعالیت دارند، 

گفت: »با توجه به این که ساالنه حدود 

۳۰ میلیون زائر به مشهد سفر می کنند 

تولید صنایع دستی با موضوع زیارت و 

مرتبط با زائر رونق گرفته است.«هم  چنین 

مدیرکل دفرت هامهنگی امور رسمایه گذاری 

و اشتغال استانداری خراسان رضوی در این 

هامیش با اشاره به نقش دولت در حامیت 

از توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی اظهار 

کرد: »دولت نباید مشتقیم اشغال ایجاد 

کند بلکه باید به صورت غیرمستقیم زمینه 

را فراهم کند تا فعالیت های اقتصادی و 

اشتغال به صورت مردمی شکل گیرد.«

هم چنین مهندس رضا حمیدی مالک و 

مدیر مجموعه های چرم مشهد، فرش مشهد 

و حوله مشهد به بیان خاطراتی از فعالیت 

در حوزه کارآفرینی، صنعت و فعالیت های 

اقتصادی پرداخت و گفت: »قبل از آغاز 

فعالیت اقتصادی باید بازار فروش آن بررسی 

و سپس برای تولید برنامه ریزی شود.«این 

کارآفرین یکی از چالش های پیش روی 

صنایع دستی را بسته بندی عنوان کرد 

و افزود: »هرنمندان صنایع دستی برای 

فروش بهرت آثار تولیدی باید بسته بندی 

مناسبی داشته باشند و آثار تولیدی را در 

بسته بندی مناسب ارائه کنند.«

حمیدی افزایش دانش و استمرار آموزش 

را برای توسعه و بقای کسب وکارها رضوری 

عنوان کرد و گفت: »ایران از فرهنگ غنی 

برخوردار است و طراحی های مرتبط با 

صنایع دستی باید مبتنی بر این فرهنگ 

غنی باشد تا به وسیله آثار صنایع دستی این 

فرهنگ غنی را به دنیا معرفی و عرصه کنیم.«

این پیشکسوت و فعال اقتصادی بابیان 

این که به برکت حرضت رضا )ع( مشهد از 

رونق اقتصادی برخوردار است، اظهار کرد: 

برای رونق اقتصادی مشهد باید به جاذبه های 

گردشگری روستاهای اطراف توجه شود و 

با توجه به حضور ۳۰ میلیون زائر در مشهد 

فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی وجود 

دارد.«او بابیان این که در مشهد به دنیا 

آمده و در این شهر بزرگ شده ام، ترصیح 

کرد: »طی دوران فعالیت در حوزه تولید، 

صنعت و اقتصاد با چالش هایی مواجه بودم 

اما هیچ وقت ناامید نشده ام و با عشق  و 

ارادتی که به مشهد و امام رضا )ع( دارم 

به مسیرم ادامه داده ام.«حمیدی تاکید 

کرد: »افتخار می کنم که مشهدی هستم 

و به دلیل ارادتی که به این آب وخاک دارم 

هر برند و فعالیت اقتصادی که راه اندازی 

کردم بانام مشهد بوده است.«هم چنین 

محمدامین بابایی مدیرکل تعاون کار و 

رفاه اجتامعی در این هامیش به سخرنانی 

پرداخت.در پایان با توجه به شاخص هایی 

از قبیل تعداد اشتغال ایجادشده، نوآوری 

و خالقیت در تولید و محصوالت تعداد ۷ 

نفر از هرنمندان و صنعتگران به عنوان 

برترین ها انتخاب و از آن ها تجلیل شد.

مهندس حمیدی درهمایش کارآفرینی و مهارت های بازاریابی صنایع دستی بیان کرد

جاذبه های گردشگری فرصتی برای رونق اقتصاد مشهد

بسیجی؛ مهربان، مقتدر، قاطع!
غالمرضابنیاسدی

خاطرات روشن، نه تنها از یاد منی روند بلکه چراغ همواره فروزانی 

هستند که یادها را همیشه روشن نگه می دارند. مثل این خاطره که 

در زمستان سال ۱۳۶۶ در ایالم برای من رقم خورد. در مقر گردان 

الحدید لشکر ۲۱ امام رضا )ع(. دقیق به یاد دارم که فرمانده گفت: 

جنگ است. تعارف برمنی دارد. هرکس حارض است روی مین 

بروده بیاید این سمت. هرکس هم ماند برایش در واحدهای دیگر  

برنامه داریم. کسانی که می خواهند با ما مبانند باید آمادگی رفنت 

روی مین را هم داشته باشند! آن روز رزمندگانی که آمده بودند به 

هامن جایی رفتند که فرمانده اشاره کرد. فقط چندنفری کمرت 

از انگشتان دودست روی زمین ماندند که با هامن ماشینی که 

آمده بودند، راهی واحدهای غیرعملیاتی شدند. آنان که ماندند 

یعنی آماده سخت ترین عملیات ها بودند. در عمل هم ثابت کردند 

بسیجی مرد میدان های سخت و معرکه های مردافکن است. البته 

یک نفر هم روی مین نرفت. فکر هم منی کنم در جنگ هم چندان 

 نفراتی این کار را کرده باشند. مهم این بود که آمادگی جانفشانی 

در رزمندگان باشد که بود. بسیجی ها آن روزها تا اینجا پای کار 

بودند. تا پای جان. راز موفقیت این فرهنگ هم در همین است. 

این که چشم بر خود ببندند و برای خدا در دفاع از خلق او به قیمت 

نثار جان برخیزند. آن روز، بسیجی بودن چنان اقتضایی داشت و 

امروز چنین است که باید در دفاع از امنیت مردم ، آرامش جامعه و 

حفظ مرزهای کشور، تام قد بایستند و در توسعه مهربانی و گذشت 

نیز پرچم دار باشند. مدارا را به مروت ارتقا دهند و اخم را با لبخند 

و ترش گویی را با حالوت کالم پاسخ گویند. در برابر دشمن چنین 

بودیم. این جامعت آسیمه رس که زادگان همین خاک اند و هموطن 

ما. بسیجی اهل احیا و احقاق حق است و بر این امر غیور. آنان که مرز 

اعرتاض را می شکنند و آتش اغتشاش برپا می کنند، قطعا بسیجی را 

در برابر خود خواهند دید. طعم دست وپنجه نرم کردن با بسیجی را 

هم باید از صدامیان بپرسند آنانی که دستشان بوی آتش می دهد!

از بی خبری به پر خبری رسیدیم 
ابراهیمناظمی

سابق بر این )۳۰،۴۰ سال قبل ( که خربنگاران قدیمی تر از 

 ما هم، آن را تایید می کنند در عرصه های اجتامعی، اقتصادی 

و سیاسی کشور می توان گفت اصاًل خرب وجود نداشت یا بسیار 

کم بود و جامعه در آرامش کامل بود و ما خربنگاران به لحاظ 

رضورت و به جرب باید روزی یک خرب تولید می کردیم تا صفحات 

روزنامه ها پر شود اما امروزه در دنیای پر از آشوب کنونی و به ویژه 

ایران، به قدری پر خربی و پرحادثه ای و پر موضوعی و پر مشکلی 

در جامعه وجود دارد که حتی خربنگاران رسمی و حاشیه ای 

 هم به ۹۰ درصد موضوعات قابل طرح در جامعه منی پردازند 

  و یا ناچار اعتنا منی کنند و از کنار خربهای مهم می گذرند 

و وقِت انعکاس ندارند و رسانه های مکتوب و صوتی و تصویری 

هم ظرفیت چاپ و انعکاس آن ها را ندارد، بااین وجود ،تنها فضای 

مجازی است که می تواند حداقل امکان ۳۰ تا ۴۰ درصد رسریز 

اخبار و گزارش های جهانی و ایرانی را پوشش دهد، بگذریم 

از اینکه صداوسیام بخش اعظم خربرسانی اش را به حوادث 

جهانی، فلسطین ، لبنان، عراق و فقر و فالکت و حوادث سایر 

کشورهای دیگر و نیز دگرسازی داستان اتفاقات مرتبط با ایران 

و آمریکا و اروپا اختصاص می دهد و برای داخل کشور نیز فقط 

 به مباحث و موضوعات راجع به شهید و شهادت به صورت مکرر 

در مکرر می پردازد و هیچ بخش خربی در سیامی ایران از موضوع 

شهید و شهادت و نیز آتش افروزی در میان ملت ها تهی نیست.

 قرار بود که ۷۷ روستای مشهد که طرح هادی 

در آن ها اجراشده و رشایط الزم رادارند آسفالت شوند   

اما باگذشت مدت ها از این وعده ، هنوز آسفالت الزم 

برای ۴۴ روستا فراهم نشده و در حد وعده مانده است.

پیگیری های خربنگار نخست نشان می دهد که بنیاد 

مسکن متولی توزیع آسفالت بین روستاهای مشهد 

بوده ولی نتوانسته به وظیفه خود در این راه عمل 

کند و فقط مقداری آسفالت توزیع کرده، مابقی 

 آسفالت راهی شهرستان هایی شده که منایندگان آن ها 

در مجلس از قدرت و نفوذ بیشرتی برخوردارند.

این در حالی است که منایندگان مردم مشهد در مجلس 

شورای اسالمی بیشرت از اینکه به فکر حوزه انتخابیه 

خود باشند درگیر مسایل سیاسی یا جناحی هستند.

احمد رشیعتی دهیار روستای لک لک ازجمله روستاهایی 

است که از دریافت سهمیه آسفالت جامانده و به رغم 

پیگیری های فراوان هرروز از سوی اهالی روستا مورد 

پرسش واقع می شود که )آسفالت چه شد؟(

وی می گوید : حتی آقای پژمانفر ،مناینده مجلس را 

به روستا آوردیم تا وضعیت را ببیند و مردم مشکالت 

خود را با وی در میان بگذارد، اما درنهایت همه مسایل 

به یک نامه نگاری ختم شد و نامه هم دوباره به بنیاد 

مسکن مشهد رسید که پاسخ درستی به پیگیری 

برای آسفالت روستا منی دهد.رشیعتی خاطرنشان 

می کند:تالش کردیم با کمرتین هزینه جدول کشی 

و زیرسازی را انجام دهیم تا بتوانیم از میزان آسفالت 

بیشرتی برای معابر روستا استفاده کنیم اما هیچ 

آسفالتی به ما تخصیص داده نشد و چند روز دیگر 

که بارندگی یا برف داشته باشیم اهالی دوباره گرفتار 

خواهند شد.دهیار روستای )لک لک( تاکید می کند 

تالش زیادی برای رضایت مندی مردم روستاها انجام 

می دهیم بخشدار و فرماندار هم تالش می کنند ، 

اما معلوم نیست چرا تالش ها منجر به اقدام و عمل 

منی شود. 

بررسی بیش از ۱۶۳ هزار ایرانی طی یک مطالعه 

نشان داد که شیوع دیابت در ایران به طور قابل توجهی 

بیشرت از تخمین جهانی است. یزد بیشرتین شیوع 

دیابت و ساری بیشرتین شیوع پیش دیابت رادارند.

دیابت یک بیامری مزمن جدی و قابل پیشگیری است و 

این بیامری به عنوان یکی از چهار بیامری اصلی غیر واگیر 

 شناخته می شود. در دهه های گذشته، شیوع دیابت 

در ایران و سایر کشورها افزایش یافته است.

و  دیابت  شیوع  مورد  در  اطالعات  به روزرسانی 

پیش دیابت، برای تعیین اولویت ها و برنامه ریزی 

خدمات مراقبت بهداشتی  برای پیشگیری و کنرتل 

شواهدی  همچنین  است.  رضوری  بیامری  این 

 وجود دارد از این که آگاهی از دیابت نقش زیادی 

از  پیشگیری  اسرتاتژی های  اجرای  در 

عمومی  آگاهی  افزایش  و  دارد  بیامری   این 

در مورد دیابت و عوارض آن بسیار مهم است.

با توجه به اهمیت همین موضوع؛ جمعی از پژوهشگران 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مطالعه ای به 

 بررسی شیوع دیابت و پیش دیابت در ایران پرداختند 

و عوامل خطر اجتامعی و همچنین آگاهی و کنرتل 

دیابت را موردبررسی قراردادند.

اپیدمیولوژیک  آینده نگر   مطالعات 

در ایران با عنوان  از سال ۲۰۱۴ در رسارس کشور 

آغازشده است و هدف از آن بررسی اپیدمیولوژیک 

بیامری های غیرواگیر و عوامل خطر و پیشگیری 

مرتبط با آن است.

نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که 

در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ شیوع کلی دیابت ۱۵ 

درصد و شیوع کلی پیش دیابت ۲۵.۴ درصد برآورد 

شده است و نسبت افرادی که دارای دیابت کنرتل شده 

هستند، به نسبت کم )۴۱.۲ درصد( است.

در سال ۲۰۱۴، شیوع جهانی دیابت ۸.۵ درصد بوده 

و این میزان در سال ۲۰۱۷ به ۸.۸ درصد و در سال 

۲۰۱۹ به ۹.۳ درصد رسیده است. نتایج بررسی های 

این مطالعه حاکی از این است که شیوع دیابت در 

ایران به طور قابل توجهی بیشرت از تخمین جهانی 

در دهه های گذشته است. پژوهشگران این مطالعه 

می گویند که اگرچه تخمین باالتر شیوع دیابت در 

این مطالعه ممکن است تا حدودی به دلیل محدوده 

 سنی رشکت کنندگان باشد، اما نتایج نگران کننده 

است.

یافته های به دست آمده از این مطالعه حاکی از این 

بود که بیش از ۷۹ درصد از افراد از دیابت خودآگاه 

بودند و نسبت آگاهی زنان مبتالبه دیابت از بیامری 

خود، بیشرت از مردان بود.

سهمیه آسفالت روستاهای مشهد کجا رفت؟

تاخت و تاز دیابت در ایران!

یادداشت

دیدگاه

سعید کوشافر



گزارش هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 3 آذر 1401     شماره 4944

بازنگری در شیوه های حاکمیتی، نشانه قوت، انعطاف 

و کارآمدی است؛ نه ضعف و عقب نشینی!

یکی از بایسته ها و شاخصه های کارآمدی و دوام حکومت ها 

و نظام های سیاسی، میزان انعطاف پذیری، تطابق با 

واقعیت ها و نیازهای جامعه و ارتباط گیری بدون تکلف 

با اقشار مختلف جامعه به ویژه قرش نخبگانی است.

 هر نظام و حاکمیت برای پویایی و تاب آوری خود 

 نیازمند ارتباط دو سویه اصولی با اقشار جامعه مطبوع 

خویش می باشد.

نظام جمهوری اسالمی که نشأت گرفته از انقالب اسالمی 

 است و خود فرزند و برآیند یک تحول خواهی مبتنی 

 بر عقالنیت و معنویت می باشد برای تداوم و پویایی 

و رسزندگی خود نیازمند ارتباط گیری اصولی با عقبه 

مردمی خود و انعطاف مبتنی بر اصول و عقالنیت است.

این نظام که هم اکنون دهه چهارم خود را طی می کند 

و آرمان ها و شعارهایش مبتنی بر فطرت و ارزش های 

اسالمی و انسانی است، بخاطر تجدید نسل ها و نیازهای 

جدید، ذائقه مخاطبان داخلی و نوع تحوالت جدید، 

و دشمنی های  و همچنین دوستی ها  بیرونی  نگاه 

 منطقه ای و بین املللی حتام نیازمند بازنگری و تجدید نظر 

در شیوه های اجرایی و حاکمیتی است. باز تاکید می گردد 

که هر نوع انعطاف همچنان می تواند در چهارچوب 

اصول اساسی و مورد وفاق ملت بزرگ و مسلامن ایران 

اتفاق بیفتد و مراد از انعطافها عدول از ارزش ها نیست!

برای منونه تجدید نظر در شیوه برخورد با معرتضین 

و لزوم ایجاد سازوکار شنیدن صدای منتقدین)برای 

پرهیز از رادیکالیزه شدن فضای جامعه منتقدین و تبدیل 

آنها به معاندین و ابزار دست دشمنان(، نوع مدیریت 

 رسانه و فضای مجازی و عبور از اهرم شکست خورده 

و بی اثر)تاکید می گردد بی اثر( فیلرتینگ)اگر رسزمین 

 مجازی ما دست دشمن است باید با تولیدات قوی 

و منطق برنده آن رسزمین را به اصطالح ناامن کنیم برای 

دشمن نه اینکه عقب نشینی کنیم و مردمامن را در آنجا 

تنها بگذاریم و ...(، همچنین بازنگری در دستگاهایی 

که بود و نبودشان تفاوتی نداره و حذف و ادغام آنها، 

 اهم و مهم کردن امور، رسیدن به نیازهای اولیه مردم

)مثل خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل، ازدواج، تفریح 

و آرامش مردم( به جای هزینه در طرح های بی اثر یا دیر 

بازده! در پایان توجه شام مخاطبان عزیز را به یک آیه در 

مورد اینکه خدای سبحان هر روز در حال تدبیر جدید 

است]با حفظ اصول خداوندی[...

خداى متعال در آیه ۲۹ سوره »الرحمن« به دامئى بودن 

خلقت و آفرینش اشاره منوده مى فرماید: )خداوند هر روز 

در شأن و کارى است(؛ »ُکلَّ َیْوم ُهَو ِف َشأْن«.

آرى، خلقت او دائم و مستمر است، و پاسخگوىئ او به 

نیازهاى سائالن و نیازمندان نیز چنین است، و هر روز 

طرح تازه اى ابداع مى کند.

 یک روز اقوامى را قدرت مى دهد، روز دیگرى آنها را 

 بر خاک سیاه مى نشاند، یک روز سالمت و جواىن 

مى بخشد، روز دیگر ضعف و ناتواىن مى دهد، یک روز 

 غم و اندوه را از دل مى زداید، روز دیگر مایه اندوهى 

مى آفریند، خالصه هر روز، طبق حکمت و نظام احسن  

پدیده تازه و خلق و حادثه جدیدى دارد.

توجه به این حقیقت، از یکسو نیاز مستمر ما را به ذات 

پاک او روشن مى کند، و از سوى دیگر، پرده هاى یأس 

و نومیدى را از دل کنار مى زند.

و از سوى سوم، غرور و غفلت را در هم مى شکند.

بیمه تکمیلی یا تحمیلی!!
محمدباقرعطاریانی

این روزها اکرث افراد و خانواده ها به ویژه بازنشستگان تامین اجتامعی  

که تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند متاسفانه برای دریافت خدمات 

و هزینه های مختلف همواره رسگردان و به واقع ناالن هستند.

بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ در حامیت از افراد بیمه شده آن گونه 

که باید خدمات منی دهد.

البته مهم ترین بحث این است که خود بازنشسته ها هیچ نقشی 

 در انتخاب این بیمه ندارند و در صورت نارضایتی و ناراحتی 

 توان انتخاب دیگری ندارند.

از این قضیه که بگذریم ، وضعیت خدمات دهی آن است که در اولین 

مشکل می توان به پرداخت های طوالنی مدت اشاره کرد به گونه ای 

که هزینه های آزمایشگاه و رادیولوژی و...را با تاخیر حدود دوماهه 

می پردازند درحالی که حق بیمه شان را هرماه از افراد تحت پوشش 

به راحتی می گیرند.

نکته دوم در مورد این بیمه شلوغی و ازدحام در دفاتر آن است که 

انتظار طوالنی را در پی دارد آن هم برای افرادی که خودشان بیامر 

هستند و یا اینکه باید ساعتی را منتظر مبانند تا نوبتشان شود.

یک نکته دیگر اینکه  بسیاری از دفاتر این بیمه از سطح شهر مشهد 

جمع شده و با توجه به مسیرهای طوالنی متاسفانه مردم برای مراجعه 

با مشکل تردد روبه رو هستند.

از دیگر نکات می توان به نوع خدمات اشاره کرد که محدودیت های 

چنین بیمه ای نظیر خدمات دندانپزشکی  باعث شده تا دریافت 

برخی از خدمات درمانی با تعرفه آزاد محاسبه شود.

کاغذبازی از دیگر مواردی است که متاسفانه با توجه به گسرتش 

دولت الکرتونیک و ...این بیمه نتوانسته از آن به خوبی استفاده کند.

هنوز برای ارسال مدارک باید حضوری و به صورت سنتی عمل کرد 

این در حالی است که نسخه های پزشکی الکرتونیکی شده است.

به هرحال افراد بازنشسته دل خوشی از این بیمه تکمیلی و به واقع 

تحمیلی ندارند چراکه سایر بازنشسته های ادارات و سازمان ها 

و نهادها از خدمات و تسهیالت بیمه های تکمیلی خیلی خوبی 

برخوردار هستند که قابل مقایسه با بیمه آتیه سازان حافظ نیست.

امید که در آستانه عقد قرارداد جدید ، حداقل به مشکالت و گالیه های 

بیمه شدگان توجهی بشود.

آزادگان در جهت جهاد تبیین فعالیت می کنند
مدیر موسسه پیام آزادگان خراسان رضوی گفت: در راستاد جهاد 

تبیین، این موسسه میزبان روایتگران آزاده مشهد مقدس بود.

علی اکرب عرفانی در راستای جهاد تبیین، و ضمن ادای احرتام به 

مقام شامخ شهدا گفت: مهمرتین فعالیت این موسسه ارائه خدمات 

فرهنگی، اردویی و پیگیری مشکالت آزادگان و خانواده های آنان 

می باشد.مدیر موسسه پیام آزادگان خراسان رضوی گفت: یکی 

از فعالیت های این موسسه شناسایی روایتگران برجسته دوران 

دفاع مقدس است، روایتگری امروز یکی از عرصه های مهم جهاد 

تبیین شده است.وی افزود: در دورانی که دشمن سعی دارد متامی 

واقعیت های را وارونه جلوه دهد، ما نیز باید سعی کنیم، خیانت ها 

و جنایت های منافقین و دشمنان را صورت شفاف بازگو کنیم.

عرفانیان افزود: هر دو هفته یک بار به دعوت مؤسسه فرهنگی پیام 

آزادگان خراسان رضوی جمعی از آزادگان در یک دورهمی صمیمی 

گردهم می آیند، این خاطرات و روایتگری ها جمع آوری و هرکدام 

 متناسب به برنامه ها و مخاطب بازگو می شود.وی خاطرنشان کرد: 

در این دوره »حسینعلی قادری« که نیز از فعاالن عرصه جمع آوری کننده 

خاطرات آزادگان عزیز در مجموعه مؤسسه می باشد و »محمدمهدی 

عبدالهی« و »سید جالل ابراهیمی« خاطرات خود را روایت کردند.

گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم خراسان رضوی، پرونده ۱۷ 

هزار و ۳۵۷ شهید، ۵۱ هزار و ۴۰۰ جانباز و سه هزار و ۳۹۶ آزاده 

است که به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عزت بخشیدند.

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره 78
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 17 آذر1401  

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 77

ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی
  ساعت 25

 مهارت در زندگی از طریق دانسنت 

اما بدون توانسنت   به وجود می آید 

و کار کردن امکان پذیر نیست.جمعی از  

بانوان حوزوی و دانشگاهی در نشست 

هفتگی بخش بانوان مرکز تبیان مشهد 

در باب مهارت های زندگی و همرسداری 

و سبک زندگی اسالمی و حفظ آرامش 

در محیط خانواده به بحث و گفت گو 

پرداختند.در این گفتامن هفتگی بخش 

بانوان دفرت منایندگی مرکز فعالیت های 

فرهنگی اجتامعی تبیان در مشهد 

مقدس، با موضوع مهارت های زندگی 

و همرسداری به سبک اسالمی و حفظ 

آرامش در محیط خانواده، با حضور 

بانوان حوزوی و دانشگاهی  نشست 

هم اندیشی و دانش افزایی با حضور 

جمع کثیری از جوانان و خانواده ها 

برگزار کردند.فاطمه سجادی کارشناسی 

ارشد مدیریت اطالعات و مربی در این 

نشست گفت: مهارت در زندگی انسان 

ابزاری است که به ما کمک می کند تا 

به نقطه تعالی و رشد برسیم. و بدون 

یادگیری منی توانیم مهارت کسب کنیم .

وی افزود: در کسب  مهارت ما باید به دو 

نکته توجه کنیم، اولین نکته چیزهای 

را که  آموزش می بینیم  باید از نیاز 

 رضوری باشد، و مهارت از طریق دانسنت 

اما بدون توانسنت  به وجود می آید 

نیست. امکان پذیر  کردن  کار   و 

وی در ادامه اظهار کرد: نکته دوم  

منبع و روش صحیح آموزش است که 

بسیار مهم است  و اگر منبع  و آموزش 

نادرست باشد، چه بسا باعث رضر و 

زیان به خودمان و دیگران خواهد شد. 

در قرآن کریم هم تاکید شده، علمی را 

که می آموزید از منبع درست و اثرگذار 

باشد.وی افزود: اسالم دین عمل گرا و 

اخالق مدار است ولی چرا ما هنوز به 

اصول اخالقی اسالم پایبند نیستیم و 

بسیاری از مسایل را درک و یا رعایت 

منی کنیم ؟ دلیل آن هم  این است که 

خیلی از مهارت های صحیح را در زندگی 

را کسب نکردیم و در قرآن که کتاب 

مقدس ما مسلامنان است، بیان شده 

که هدف دین سعادت برشیت است  

و خداوند می خواهد انسان را به نقطه 

کامل و سعادت برساند تا انسان در 

دنیا باعزت و آبرو زندگی و  در آخرت 

که ادامه ی این دنیا است رسبلند و به 

نقطه رشد و تعالی برسد.در ادامه ی این 

 نشست پروین افشار از فعاالن فرهنگی

 در مرکز تبیان پیرامون سبک زندگی 

محیط  در  آرامش  حفظ  و  اسالمی 

خانواده گفت: کانون خانواده اولین 

مکتب آموزشی برای فرزندان ما است، 

و از عملکرد والدین فرزندان درس و 

کسب مهارت زندگی را  می آموزند.

تبیان در مشهد برگزار کرد

چالش گفتمان مهارت زندگی 

سید جواد غفوریان حیدری

ریحانه برومند
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  دیدگاه

ما درون را بنگریم و حال را
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

مراقب هرگونه سخن، عمل، نوشتار و گفتار، پست، کامنت، استوری 

و ... خود باشید و بدانید که خداوند از درون شام آگاه است و هرگونه 

 حرکت مثبت یا منفی را حتی در اندازه ذره ای کوچک می بیند 

 ثبت می کند، جزا می دهد و خالصه در کمین شام نشسته است. 

عده ای آن چنان هیجان زده و یا به تعبیر عامیانه تر جوگیر هستند 

که هر نسیمی آن ها را به گوشه ای می اندازد و با ناقوس هر کلیسایی 

از پاپ کاتولیک تر می شوند. شاید سخت ترین کار هر انسانی 

خصوصاً در زمان بروز فتنه ها و یا وقتی ابرهای سیاه، آسامن آبی 

را تیره می سازد تشخیص تکلیف و عمل به آن است. این که بدانیم 

حق و حقیقت چیست و ما در این زمان چه تکلیف یا وظیفه ای برای 

احیا و احقاق حقیقت داریم امر مهمی است که عده ی زیادی از 

انسان ها در انجام آن ناتوان هستند. خصوصاً در زمان حارض به 

دلیل جنجال های تبلیغاتی و رسانه ای و هوچی گری های عده ای 

مغرض گاهی آدمی دچار لغزش می شود و منی تواند به درستی مسیر 

را ببیند و درراه راست قدم بگذارد. به خدا پناه بربید، نیت خود را 

خالص گردانید و از هرگونه حب و بغض شخصی پرهیز کنید که 

گاهی حتی یک حرکت کوچک ما می تواند جان انسانی را به ناحق 

بگیرد و خانواده ای را داغدار کند و یا برای رفاه و امنیت مردم و کشور 

مخاطره ایجاد مناید. فراموش نکنید درهرحال و روزی که باشید 

فرقی ندارد دشمن دشمنی می کند و اقتضای طبیعتش این است 

پس این که گروهی می خواهند از طریق دشمنان به اهداف خود 

برسند بازی دو رسباخت برای خودشان و کشور است. هوشیار باشیم 

دولت ها و رسانه هایی که سال ها با استثامر و استعامر ملت ها بار 

خود را بسته اند و کامکان از این طریق ارتزاق می کنند هیچ گاه 

خیر و صالح ما را منی خواهند. حق را بگویید بر آن استوار مبانید 

و درراه توسعه آن کوشا باشید حتی اگر به رضر شام و دوستانتان 

باشد. که در دادگاه الهی آدمی با حق و تکلیف، نیت و غرض ارزیابی 

می شود نه با سود و زیان. خداوند از درون همه انسان ها آگاه است و 

بهرت از هرکسی می داند که هر فردی چرا و چگونه سخن می راند و 

یا عمل می کند. اگر انسان خودش توانایی متیز رسه از نارسه دارد 

چه بهرت، اما اگر ندارد باید به خردمندان، صاحب نظران و افراد صالح 

و باتقوا مراجعه کند. بیامری که مشکل جسامنی دارد دردش را 

تنها پزشکی حاذق و باسواد تشخیص می دهد و می تواند او را در 

مسیر سالمتی همراهی و یاری مناید. مشکل خودرویی که دچار 

نقص فنی است تنها توسط مکانیک خربه و باتجربه رفع می گردد 

به بیان دیگر هامن َمَثل معروف که »هرکسی را بهر کار ساختند« 

همه جا مصداق دارد پس نباید عده ای به خود اجازه دهند در اموری 

که صالحیت تشخیص آن را ندارند اظهارنظر منایند یا بدتر این که 

تجویز و توصیه ای خاص برای گروه زیادی از مردم داشته باشند 

حتی اگر به اصطالح فرد مشهور، محبوب و یا سلربیتی دارای ظرفیت 

اجتامعی خاص هستند. چه بسا عدم آگاهی آن ها سبب گمراهی 

عده ای از مردم شود. خالصه این که انسان باید نیت خود را خالص 

مناید و با مراقبت از نفس خویش در برابر تردیدهای زمانه آمادگی 

مواجهه با اتفاقات محیطی و اخذ تصمیم صحیح را داشته باشد. 

هامنا خداوند به کسانی که با نیت خیر برای خویش و مردم اقدام 

می کنند قطعا حامیت خواهد کرد.

به همین زودی جام جهانی ۲۰۲۲ از 

راه رسید. جامی که هم می تواند یادآور 

خاطراتی فراموش نشدنی از جام جهانی 

غرورآمیز ۱۹۹۸ فرانسه باشد و هم بهانه ای 

خوش برای دورهمی های خانوادگی 

 که این روزها حسابی به آن نیاز داریم؛ 

وقت آن است که فرصت را غنیمت بدانیم.

 ۳۱خرداد سال ۷۷ را یادتان می آید؟ 

بله هامن شب رویایی و پیروزی غرورآفرین 

مقابل آمریکا در جام جهانی فرانسه. یادش 

بخیر؛ آن شب همه فامیل، خانه عمه خانم 

جمع شده بودیم تا بازی را دسته جمعی 

ببینیم. آن ها کمی متمول تر بودند و تلویزیون 

خانه شان حسابی الکچری! تلویزیون 

رنگی ۲۱ اینچ و روی باز خانواده عمه خانم 

باعث شده بود تا همه دورهم جمع شویم و 

از دیدن آن بازی تاریخی حسابی کیف کنیم 

که به لطف دو گل حیثیتی اسطوره های 

فوتبالی کشورمان، پکیج شادی هایامن 

تکمیل شد و آن پیروزی غرورآفرین با طعم 

 شیرینی خانگی و دم پختک خوش رنگ 

و لعاب عمه خانم، حسابی به تنامن 

چسبید. »خوشا آن روزها!« این جمله 

را مدتی است خیلی به زبان می آورم و 

دمل عجیب برای آن روزها غنج می رود.

از جام جهانی خاطره بسازید
واقعا دست بزرگ ترهایامن درد نکند که 

حتی اگر دست وبالشان تنگ بود اما به 

هر بهانه ریزودرشتی، بساط دورهمی 

 های ساده و بی آالیش را فراهم می کردند 

و طوری برایامن خاطره می ساختند که 

حتی حاال بعد از چند دهه، هنوز هم 

خاطرات شیرین آن دوران در ذهنامن رژه 

می روند و حاملان را خوب می کنند. اما چرا 

این ها را گفتیم؟ در حقیقت می خواهیم 

به زبان ساده از همه شام و حتی خودمان 

بخواهیم که حداقل به بهانه جام جهانی 

فوتبال، کمی از این پیله های دست و پاگیر 

دوروبرمان بیرون بیاییم وزندگی را مثل 

پدر و مادرهایامن، رنگی تر ببینیم تا شاید 

ما هم مثل آن ها بتوانیم برای فرزندامنان 

خاطراتی ناب از جنسی متفاوت بسازیم. 

خواهشا بهانه ها را کنار بگذارید! چون 

خودتان هم می دانید که مشغله های 

کاری و دغدغه های روزمره زندگی، فقط 

بهانه ای هستند برای نخواسنت های ما 

و اگر بخواهیم، خیلی راحت تر ازآنچه 

تصورش را کنیم می توانیم دورشان بزنیم.

االن وقتش است
آن اوایل که کرونا مهامن ناخوانده زندگی هایامن 

شد را به خاطر دارید؟ یادتان می آید که نوروز 

۹۹همگی به سبب یک قرنطینه اجباری  

خانه نشین شدیم و خربی از شور و حال 

نوروز و دیدوبازدیدهای عیدانه نبود؟ قطعا 

این را هم به خوبی به خاطر دارید که در آن 

ایام چقدر دملان برای هم تنگ می شد  

برای آغوش گرم یکدیگر و دورهمی های 

صمیامنه. اولش آنقدر سخت گذشت که 

فکر منی کردیم روزی به این روال عادت 

کنیم اما متاسفانه این ویروس منحوس  

فقط جان عزیزامنان را نگرفت، بلکه دست 

گذاشت روی فرهنگ چندین ساله ما 

ایرانی ها و طوری فرهنگ فردگرایانه غربی 

را جایگزینش کرد که روزبه روز توانست 

پرچمش را باالتر بربد، طوری که هنوز هم 

از آن باال برایامن دست تکان می دهد و ما 

را مغلوب شده این جنگ نابرابر می داند 

اما به نظرتان آیا دیگر وقتش نرسیده که 

برای ترک این عادت عاریه ای، کاری کنیم 

و با بازگشت به جمع های صمیامنه خود  

کرونای تفرقه انداز را روسیاه کنیم؟ لطفا 

از همین االن دست به کار شوید و در این 

روزهای زیبای پاییزی و به بهانه جام جهانی 

که پیام آور صلح و دوستی است، طلسم 

فاصله ها را بشکنید و برای ترتیب دورهمی 

ها پیش قدم شوید.

زنانه مردانه ندارد!
وقتی حرف از جام جهانی فوتبال می شود  

برخی ها فکر می کنند با یک جام کامال 

مردانه مواجه هستند و خانم ها سهمی 

از آن ندارند اما برای آگاهی این دسته 

از آقایان باید بگوییم که خانم ها همیشه 

عرق خاصی به تیم های ملی کشورشان 

دارند و حتی اگر فوتبالی هم نباشند اما 

نسبت به جام جهانی که قرار است تیم 

ملی شان در آن  به میدان برود، تعصب دارند 

 و بازی های آن را از دست نخواهند. 

تازه اگر هم به هر دلیلی نخواهند پا به پای 

شام پای تلویزیون بنشینند اما به هرحال 

جایگاهشان در برنامه های دورهمی محفوظ 

است و اصال شاید همین جام بهانه ای 

بشود برای دیدار خانم های فامیل و گپ 

و گفتی دوستانی با یکدیگر، پس روی 

دورهمی های مردانه خط قرمز بکشید و 

برنامه ریزی مردانه تری! برای شب های 

بازی داشته باشید. فراموش نکنید که 

شام تنها نیستید!

 حال خوب مهم است
اگر همین االن به این فکر می کنید که خب 

با این خرج های گران چطور می توانیم 

مهامنی بدهیم و مهامنی برویم، از شام 

 خواهش می کنیم که اصال این چنین 

به قضیه نگاه نکنید. قرار نیست بعد از چند 

سال کرونا و دوری از دوست و فامیل از 

چاله دربیاییم و بیفتیم وسط چاه. اصال 

چه کسی گفته که این دورهمی ها قرار 

است به میدانی برای رقابت صاحبخانه ها 

و تجمل گرایی تبدیل شود؟ همگی باهم 

قرار بگذارید که چه مهامن شدید و چه 

میزبان، همه چیز را ساده بگیرید؛ مثال یک 

مدل غذای کم هزینه و تنقالتی که خرج 

چندانی ندارند. حتی هر خانواده می تواند 

برای دورهمی، غذای خود را آماده کند تا 

هم صاحبخانه خیلی به زحمت نیفتد و 

هم بتوان شانس چشیدن انواع غذاها و 

دستپخت ها را برای اعضای خانواده ها 

خصوصا آقایان خوش خوراک فراهم کرد. 

ضمن اینکه ما ایرانی ها معموال دست خالی 

به مهامنی منی رویم، پس نیازی نیست 

که صاحب خانه برای تهیه انواع تنقالت  

کلی هزینه کند، همین که خانواده ها باهم 

هامهنگ باشند و هرکدام مقداری تنقالت 

از میوه های پاییزی و لبو و شلغم گرفته تا 

تخمه و ذرت بوداده با خود بربند، نه تنها 

فشار دورهمی روی یک خانواده منی افتد  

بلکه با این خوشمزه های جذاب، همه چیز 

برای متاشای واقعی یک بازی فوتبال آماده 

می شود! فقط حواستان به سالمتی تان 

و البته نظافت خانه میزبان هم باشد!

کالم آخر!
و اما کالم آخر! ما هم مثل شام روی این 

جام جهانی حساب ویژه تری بازکرده ایم. 

در این روزهای ملتهبی که خیلی ها متام 

هم وغمشان را گذاشته اند روی ایجاد دودستگی 

بین ما ایرانی ها، شاید جام جهانی بتواند 

نقطه عطفی باشد برای وحدتی که شاید 

 مقداری کمرنگ تر از قبل شده باشد. 

به امید آنکه ملی پوشان کشورمان این بار 

درجایی نزدیک به وطن بتوانند شگفتی 

بیافرینند و برای نخستین بار با صعود 

از مرحله مقدماتی، بهانه ای شوند برای 

خوشحالی هموطنانی که دلشان یک 

شادی از جنس ملی می خواهد.

تماشای فوتبال را  بهانه ای برای دورهمی های خانوادگی کنیم

هم خاطره بازی است،هم خاطره سازی 
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 باند »پلیس های قالبی« که اعضای آن   مشاور

به اموال مردم دستربد می زدند، در حالی 

با دستورات ویژه فرمانده انتظامی خراسان 

رضوی در مشهد متالشی شد که آن ها 

برای وحشت آفرینی و ایجاد ترس و دلهره 

در بین طعمه های خود، خودروی پژو 

پارس را تیرباران کردند.

عقربه های ساعت ۹ صبح شانزدهم آبان را 

نشان می داد که ناگهان تابلوی »ایست« 

مقابل چشامن راننده یک دستگاه پژو 

پارس قرار گرفت. راننده جوان در حالی 

خودرو را زیر پل عسکریه متوقف کرد که 

رسنشینان خودروی پژو ۴۰۵ در کنار 

وی قرار گرفتند.

در این هنگام جوانی که لباس رسبازان 

نیروی انتظامی را به تن داشت، با تابلوی 

»ایست« مقابل راننده ایستاد و دو رسنشین 

لباس شخصی با معرفی خود به عنوان 

افرسان پلیس، رشوع به بازرسی خودروی 

پژو پارس کردند. راننده ۲۷ ساله پژو 

پارس که از حرکات و رفتارهای توهین آمیز 

لباس شخصی ها به شدت عصبانی شده 

بود، در یک لحظه با صدای بلند به آن ها 

اعرتاض کرد.

این اقدام وی به مذاق افراد مسلح که 

با نشان دادن کلت کمری او را تهدید 

می کردند، خوش نیامد و به ناگاه فردی 

که سالح را در دست داشت، بی رحامنه 

لوله کلت کمری را به طرف خودرو گرفت 

و چندین گلوله شلیک کرد. با صدای 

گلوله و شکسنت شیشه ها رعب و وحشت 

عجیبی رساپای راننده و رسنشین پژو 

پارس را فراگرفت به طوری که زبانشان 

بندآمده بود. در این لحظه اما مرد مسلح 

دوباره به کنار خودرو آمد و درحالی که 

لوله اسلحه را روی ران راننده گذاشته بود  

قصد شلیک داشت که راننده جوان به 

التامس افتاد. او خواهش و متنا می کرد 

تا مرد مسلح را از شلیک بازدارد. از شدت 

ترس نفس هایش به شامره افتاده بود و از 

مردان مسلح می خواست دیگر شلیک 

نکنند!... مردان مسلح که دیگر وحشت 

و دلهره را در دل طعمه های خود کاشته 

بودند، با رسقت ۵۵ میلیون ریال وجه نقد 

از درون داشبورد و جیب های رسنشین 

خودرو، از محل متواری شدند.

راننده و رسنشین پژو پارس که هنوز آثار 

وحشت در چهره آنان وجود داشت، ماجرا 

را به پلیس ۱۱۰ گزارش دادند. دقایقی 

بعد این حادثه دلهره آور به سلسله مراتب 

ترتیب  بدین  و  اعالم شد   فرماندهی 

با صدور فرمانی ویژه از سوی رسدار 

)فرمانده  تقوی  محمدکاظم  رستیپ 

انتظامی خراسان رضوی( دستگیری 

عامالن این رسقت مسلحانه در حالی 

در دستور کار پلیس مشهد قرار گرفت که 

وی تاکید کرد با توجه به اهمیت موضوع 

و خدشه دار شدن اعتامد مردم به پلیس 

خدمت گزار، رسیدگی به این ماجرا در 

اولویت اقدامات پلیسی قرار گیرد.

این گونه بود که رسهنگ احمد نگهبان 

)فرمانده انتظامی مشهد( هدایت و نظارت 

 بر عملیات تخصصی را به عهده گرفت 

و جلسات تجزیه وتحلیل کارشناسی این 

ماجرا باراهنامیی های وی آغاز شد. پس 

 از بررسی های محیط جغرافیایی جرم

 و واکاوی دقیق این حادثه، گروه ویژه ای 

از نیروهای اطالعات کالنرتی سیدی 

مشهد ماموریت یافتند

 در چند شاخه اطالعاتی و عملیاتی 

به کنکاش های پلیسی بپردازند. طولی 

نکشید که همه دوربین های ترافیکی شهر 

و محل وقوع جرم زیر ذره بین پلیس قرار 

گرفت اما شامره های خودروی پژو ۴۰۵ 

جعلی بودند. به همین دلیل شیوه شناسایی 

خودرو با تجهیزات و فناوری های نوین 

زیر نظر رسهنگ زنگنه )رییس کالنرتی 

سیدی مشهد( ادامه یافت تا این که مشخص 

شد دزدان مسلح از شگرد تغییر پالک با 

برچسب های کاغذی استفاده کرده اند. 

طولی نکشید که رصدهای اطالعاتی به 

نتیجه رسید و شامره پالک واقعی خودرو 

در حالی منایان شد که بررسی ها نشان 

داد خودروی مذکور رسقتی است.

درنهایت نیروهای اطالعات کالنرتی 

سیدی با انجام یک رسی فعالیت های 

پیچیده اطالعاتی و تحقیقات نامحسوس 

باالخره به فردی اهل سیستان و بلوچستان 

رسیدند که چند روز قبل از وقوع رسقت 

خودروی مذکور را به صورت قولنامه ای 

خریداری کرده اما پالک آن هنوز تعویض 

نشده بود.

پس از بررسی های افرسان دایره اطالعات 

 کالنرتی درباره چگونگی وقوع رسقت

و با اظهارات مالک خودرو، رسنخ هایی از 

مخفیگاه سارقان در بولوار شهید رستمی 

مشهد به دست آمد و نیروهای اطالعاتی 

با دستورات محرمانه قضایی، بی درنگ 

وارد عمل شدند و در یک عملیات مشرتک 

با افرسان دایره تجسس کالنرتی سیدی 

مخفیگاه دزدان مسلح را به محارصه درآوردند 

و یکی از سارقان را به دام انداختند.

در بازرسی از مخفیگاه پلیس های قالبی 

یک قبضه سالح کلت جنگی به همراه 

یکدست لباس انتظامی رسبازی، دو دستگاه 

بی سیم دستی، تابلوی »ایست«،تعدادی 

پالک خودروی مربوط به زاهدان و کرمان 

برچسب اعداد و تعدادی فشنگ ساچمه ای 

کشف و ضبط شد.

بررسی های بیشرت بیانگر آن بود که متهامن 

از خودروهای دیگر مانند زانتیا و سمند 

سفیدرنگ نیز در رسقت های خود استفاده 

کرده اند که خودروی زانتیا از مخفیگاه 

متهم به مقر انتظامی منتقل شد.

زیر  که  تخصصی  بازجویی های  در   

نظر ستوان یکم غالمزاده )رییس دایره 

اطالعات کالنرتی سیدی( صورت گرفت 

راز رسقت های دیگر نیز در حالی فاش 

شد که تحقیقات پلیس نشان داد اعضای 

این باند طعمه های خود را به بهانه مواد 

غیرمجاز  کاالهای  داشنت  یا   مخدر 

و غیره متوقف می کردند و اموال آن ها 

را می ربودند.

یکی از شاکیان پس از شناسایی متهم 

دستگیرشده گفت: آن ها با تابلوی »ایست« 

مرا در اطراف میدان بار سپاد متوقف کردند 

و سپس مرا به بهانه این که کاالی غیرمجاز 

 دارم درون خودروی خودشان نشاندند

 و یکی از اعضای باند پشت فرمان خودروی 

من نشست. بعد از طی مسافتی مرا در 

هامن اطراف رها کردند و گفتند خودرویت 

را از اطراف املاس رشق بردار! وقتی به 

مکانی که گفته بودند رفتم تازه فهمیدم 

که میلیون ها تومان کاالی الکرتونیکی 

 را از صندوق عقب به رسقت برده اند 

و ...بنابراین گزارش، بررسی های پلیس 

برای دستگیری عوامل و اعضای دیگر این 

باند رسقت مسلحانه، باراهنامیی های 

ارزنده فرمانده انتظامی مشهد درحالی 

ادامه دارد که رسکرده باند پلیس های 

قالبی روانه زندان شد. شایان ذکر است 

این سومین باند پلیس های قالبی است 

که با تالش بی وقفه نیروی انتظامی طی 

روزهای گذشته در مشهد متالشی شد.

محاربه چیست؟
امینقاسمزادهکارشناسحقوقی

جرم افساد فی االرض، با ارتکاب جرایمی نظیر جرایم علیه امنیت 

ملی یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا، به نحوی که موجب اخالل 

گسرتده در نظم و امنیت عمومی کشور و اشاعه فحشا شود، محقق 

می گردد و برای مرتکب آن، یعنی مفسد فی االرض، حکم مجازات 

اعدام را در پی خواهد داشت. نحوه شکایت از این جرم نیز با ثبت 

شکواییه، از طریق دفاتر خدمات الکرتونیک قضایی بوده تا دادگاه 

عمومی انقالب به آن، رسیدگی مناید.

هر کشوری، با توجه به اصول و قواعد مربوط به هامن کشور و فرهنگی 

که بر آن کشور، حاکم است، مقرراتی را جهت حفظ نظم در نظر 

 می گیرد. درواقع، وجود امنیت و آسایش عمومی، اولین هدف 

 و خواسته، در همه جوامع بوده و وجود مقررات و وضع آن ها نیز

در راستای همین خواسته است.

در جامعه ما نیز که یک جامعه اسالمی محسوب می شود، مقررات 

مربوط به نظم، عالوه بر فرهنگ ایرانی جامعه، از قواعد رشعی نیز 

 الهام گرفته شده و بر جامعه حاکم می باشد. یکی از جرامئی که مربوط 

به امنیت کشور بوده، جرم افساد فی االرض است که با ارتکاب برخی 

از اعامل، در رشایطی که امنیت عمومی را به طور گسرتده، خدشه دار 

و مختل کند، واقع گردیده و مجازات بسیار سنگینی، برای مرتکبین 

آن، پیش بینی شده که گاهی، سبب گرفنت جان مجرم، می شود.

جرم افساد فی االرض، از قواعد رشعی اقتباس شده و در قانون مجازات 

اسالمی به آن پرداخته شده است. برای تعریف این جرم، باید، به ماده 

۲۸۶ قانون مجازات اسالمی، مراجعه کرد. مستفاد از این ماده که 

مفسد فی االرض را تعریف می کند، در پاسخ به این پرسش که جرم 

افساد فی االرض چیست و چه زمانی محقق می گردد، می توان گفت:

 جرم افساد فی االرض، زمانی محقق می گردد که جرایمی نظیر جرائم 

علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نرش اکاذیب، جنایت علیه 

 متامیت جسامنی افراد، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق 

و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز 

فساد و فحشا، اتفاق افتد و به سبب ارتکاب آن ها، اخالل شدید در 

نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت به متامیت جسامنی 

افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا اشاعه فساد یا فحشا، به طور 

گسرتده رخ دهد.

مجازات افساد فی االرض
برای بررسی اینکه حکم مجازات افساد فی االرض چیست، باید به 

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمی، مراجعه کرد، این ماده، در بخش 

انتهایی خود، حکم مجازات جرم افساد فی االرض و حکم مجازات 

مرتکب این جرم را مشخص منوده است. 

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمی، هر کس مرتکب جرم 

افساد فی االرض گردد، مجرم است و به مجازات اعدام محکوم می شود. 

شایان ذکر است، مجازات افساد فی االرض، یک مجازات حدی است 

و امکان تخفیف در مجازات وجود ندارد. 

در ادامه مقاله، توضیح خواهیم داد که مفسد فی االرض کیست و حکم 

مجازات او، چه می باشد و چنانچه کسی، به عنوان شاکی خصوصی  

قصد شکایت از مرتکب جرم افساد فی االرض را داشته باشد، باید  

چه اقداماتی، انجام دهد.

مفسد فی االرض یعنی چه
برای اینکه بتوانیم بگوییم، مفسد فی االرض، کیست و حکم مجازات 

او، چه می باشد، باید، به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمی، مراجعه 

مناییم. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمی، در تعریف اینکه مفسد 

فی االرض کیست، مقرر می دارد: 

"هرکس به طور گسرتده، مرتکب جنایت علیه متامیت جسامنی افراد  

جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نرش اکاذیب، اخالل در 

نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی 

و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد  

به گونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی 

یا ورود خسارت عمده به متامیت جسامنی افراد یا اموال عمومی و 

خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد 

فی االرض محسوب .... می گردد."

 رفاقت با یک جوان بزرگ تر از خودم در مدت کوتاهی 

موجب شد تا در ۱۲ سالگی به یک معتاد و دزد حرفه ای 

تبدیل شوم این در حالی بود که همواره از اعتیاد 

 پدرم رنج می بردم.این ها بخشی از اظهارات نوجوان 

از  تعدادی  همراه  به  که  است  ساله ای   ۱۲

خالفکاران دریکی از پاتوق های مرصف مواد مخدر 

توسط نیروهای انتظامی دستگیرشده است. این 

نوجوان درحالی که راز بسیاری از رسقت های خرد 

 را فاش می کرد درباره رسگذشت خود به مشاور

 و مددکار اجتامعی کالنرتی آبکوه مشهد گفت: از 

هامن روزی که اطرافم را شناختم پدر و مادرم را در 

حال جنگ ودعوا دیدم. آن ها به دلیل اعتیاد پدرم 

اختالفات شدیدی با یکدیگر داشتند و به من  توجه 

منی کردند.من هم که عالقه ای به درس و مدرسه 

نداشتم در کالس دوم ابتدایی ترک تحصیل کردم 

و دیگر به مدرسه نرفتم ،البته کسی در خانواده ام به 

این موضوع اهمیت منی داد تا این که باالخره سال 

گذشته مادرم از این وضعیت به تنگ آمد و از پدرم 

طالق گرفت. به همین دلیل مدام به یکی از پارک های 

محله می رفتم تا از فضای خانواده ام دورباشم.دریکی 

از همین روزها جوانی موتورسوار کنارم آمد و روی 

نیمکت پارک نشست. او نگاهی به چهره ام کرد و 

گفت: »چی شده داداشی، ناراحتی!« حوصله حرف 

زدن نداشتم، اما آن جوان ادامه داد: بگو! اگر کسی 

تو را اذیت می کند شکمش را سفره کنم! با این جمله 

او بغضم ترکید و اشک پهنای صورتم را پوشاند. امیر 

بعد از لحظاتی پای درد دمل نشست و زمانی که کمی 

آرام شدم، گفت: بپر پشت موتور تا دوری بزنیم. من 

هم که خیلی موتورسواری را دوست داشتم بی درنگ 

روی موتورسیکلت نشستم و بدون آن که شناختی 

از آن جوان ۱۹ ساله داشته باشم با او همراه شدم. 

او مرا به یک ساندویچ فروشی برد و برایم همربگر 

خرید. پس از رصف غذایی که خیلی آن  را دوست 

داشتم، سیگاری را آتش زد و گوشه لبش گذاشت. 

هنوز سیگارش به نیمه نرسیده بود که آن را به من 

تعارف کرد و گفت: بیا داداشی سیگاری )بنگ( بار 

زدم، بزن تا روشن شوی! و سپس سیگار را به دستم 

داد. اگرچه ابتدا رسفه می کردم، اما باالخره سیگار 

حاوی بنگ را تا آخرین پک آن کشیدم تا به توصیه 

امیر آرام شوم. از آن روز به بعد آشنایی و ارتباط من 

و او آغاز شد. روز بعد امیر دوباره در پارک به دیدارم 

آمد و این بار مرا به منزل خودشان برد.آنجا با صحنه 

عجیبی  روبه رو شدم. حدود ۷ یا ۸ مرد جوان در کنار 

پدر امیر مشغول مرصف مواد مخدر بودند. این گونه 

بود که من هم در کنار آن ها نشستم و با پیشنهاد امیر 

برای اولین بار مقداری مواد مخدر سنتی مرصف 

کردم، درحالی که همواره از اعتیاد پدرم متنفر بودم، 

اما چنین توجیه می کردم که با یک بار استفاده از 

مواد مخدر، معتاد منی شوم. از آن روز به بعد و برای 

به دست آوردن پول با امیر همراه شدم و به رسقت 

موتورسیکلت و دوچرخه روی آوردم.

 چگونه یک  پسر 12 ساله هم معتاد شد هم سارق؟

پایان خشونت پلیس های قالبی مشهد 
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مدیرعامل موسسه اعتباری ملل: 

 محیط شعبه را برای مشتریان
 مفرح، صمیمی و خاطره انگیز کنید 

تکتمصابریمقدمتهرانی

جلسه بررسی عملکرد مناطق و حوزه ها، در سه ماهه دوم سال با حضور 

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، معاونین و مشاورین مدیرعامل  

مدیران ادارات و روسای مناطق و حوزه ها، در ساختامن مرکزی 

موسسه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل،مدیرعامل موسسه 

ضمن بیان حدیثی از امام صادق)ع( در خصوص کسب دانش و تفکر 

 در انجام هر اقدام گفت: بهره دین خرد و بهرتین ذخیره، حسنات 

و کارهای نیک است، انجام این گونه کارها برای آینده و عاقبت به خیری 

مهم می باشد.

کرد:  ترصیح  پایدار  شغل  یک  ایجاد  خصوص  در  جوادی    

در اسالم، ثواب وام دادن، بیشرت از صدقه  است. بنابراین سعی کنید 

روند اعطای تسهیالت را به سمت واحدهای تولیدی و کارآفرینی 

هدایت کنید، تا مردم بتوانند در خصوص ایجاد و توسعه واحدهای 

خود دغدغه ای نداشته باشند.

 مدیرعامل موسسه در ادامه بیان داشت: عملکرد حوزه ها و شعب 

در سه ماهه دوم خوب بوده است،ولی تاپایان سال زمان مناسبی 

داریم.پس رضوری است  با سخت کوشی و جدیت،برنامه ها و اهداف 

تعیین شده تا پایان سال را محقق منایید.

وی  با اشاره به رقابت در بین بانک ها گفت: همه بانک ها، رسمایه های 

کشور عزیزمان هستند و ضمن احرتام به متامی بانک ها، با آن ها رقابت 

سامل داریم و برای الگو شدن موسسه در جذب منابع و تخصیص 

منابع و کسب رتبه های برتر در سیستم بانکی می بایست تکریم به 

ارباب رجوع که ولی نعمت ما هستند، خدمات بانکی را در ارسع وقت 

و رسیع ارائه منایید و برای آن ها مشاوری مطمنئ باشید.

وی اضافه کرد:در راستای تقویت اعتامد و تعامل با مشرتیان، کوشا 

باشید و نگاه ویژه به بازاریابی و افزایش سهم بازار داشته باشید.

مردم به دنبال کرامت، احرتام و برخورد خوب می باشند لذا محیط 

شعبه را محیطی صمیمی، مفرح و برای مشرتیان خاطره انگیز کنید.

 مدیرعامل، ضمن تاکید بر آموزش کارکنان بیان داشت: دنیای 

کنونی دنیای انفجار اطالعات است و این امر مسوولیت مدیریت 

آموزش را سنگین تر می کند و برای  برنامه ریزی مدون در همه امور 

اعم از بانکداری، بازاریابی،تکریم ارباب رجوع اقدام کنید و سطح 

دانش همکاران را ارتقا دهید.

گفت: منابع  برجذب  تاکید  ضمن  مروجی،  جلسه    ادامه   در 

جذب منابع، توان تسهیالت دهی به مشرتیان را افزایش می دهد. 

در این خصوص همکاران تجربیات خود را به دیگران انتقال دهند.

 قائم مقام موسسه بیان داشت: در ارائه تسهیالت، بهداشت اعتباری 

را رعایت منایید و قانون را مدنظر قرار دهید تا تسهیالت ارائه شده 

به مطالبات نیانجامد.

  حیدر زاده، عضو هیات مدیره موسسه  نیز در این جلسه، ضمن تاکید 

بر رعایت مقررات و بخشنامه ها ترصیح کرد: ترسیع در ارائه خدمات 

باعث نشود که مقررات و قوانین را مدنظر قرار ندهید.

 وی گفت: روزانه روند منابع و مصارف را نظارت کنید تا مشکلی برای 

اعطای تسهیالت به مشرتیان پیش نیاید.

 در ادامه، عملکرد مناطق و حوزه ها موردبررسی قرار گرفت و دستورات 

الزم برای بهبود روند فعالیت آن ها برای تحقق اهداف برنامه ریزی شده 

ارائه گردید.

کارشناسان یکی از مهمرتین راهکارهای 

رشد و توسعه اقتصادی و خنثی کردن 

تحریم های ظاملانه دشمنان را، کارآفرینی 

و میل به خوداتکایی مطلوب افراد در جامعه 

می دانند اما بدون شک هرکسی را که 

شغلی ایجاد کرده و یا تولید و خدمتی 

عرضه مناید، منی توان کارآفرین دانست.

از دیدگاه عموم جامعه می توان همه 

دارندگان جوازهای کسب وکار یا پروانه های 

بهره برداری و تولید در بخش های مختلف 

 را که فضایی برای ایجاد شغل و درآمد 

به وجود آورده و به وظایف کارفرمایی 

خود عمل کرده اند، کارآفرین خواند اما 

یقینا این برداشت از مفهوم کارآفرینی 

با ماهیت واقعی آن، همخوانی ندارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتامعی خراسان 

 رضوی در پاسخ به سوال خربنگار ایرنا 

کارآفرینی گفت:  مفهوم  در خصوص 

کارآفرین به فردی گفته می شود که با 

تشخیص فرصت، همراه با خالقیت و نوآوری 

و پذیرش خطر بتواند ایجاد ارزش افزوده 

جدیدی داشته باشد، بیشرت کارآفرینان 

خراسان رضوی را می توان در واحدهای 

تولیدی، صنفی و کارگاهی مشاهده کرد 

که از دانش و توان مالی خود برای تولید و 

اشتغالزایی استفاده کرده اند.

بااین حال  افزود:  بابایی  محمدامین 

تشخیص فرصت، یکی از مراحل فرآیند 

کارآفرینانه و به منزله قلب آن محسوب 

می شود و در تحقیقات کارآفرینی تاکید 

فراوانی بر پژوهش در حوزه فرصت های 

کارآفرینی می شود، بنابراین تشخیص 

فرصت باید در کانون توجه پژوهش های 

کارآفرینی قرار داشته باشد، چراکه به عنوان 

یکی از مهم ترین توانایی های کارآفرینان 

موفق در دنیای امروز شناخته می شود.

دیدگاه منفی نسبت به کارآفرینان
دیدگاه منفی نسبت به رسمایه گذاران 

و کارآفرینان در جامعه ایرانی ادعایی 

است که از سوی یکی از فعاالن بخش 

خصوصی مطرح می شود ضمن اینکه 

او تعریف عامی هم از کارآفرینان دارد.

رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی 

، کارآفرین را فردی دانست که برای افراد 

دیگر شغل ایجاد کند و بیمه و مزایای 

آنان را بپردازد.

محمدحسین روشنک گفت: برخی مشکالت 

برای رسمایه گذاری و کارآفرینی در کشور 

وجود دارد اما این به منزله عدم انجام 

کار یا موفق نبودن جمهوری اسالمی 

ایران نیست، همه همیشه یاد گرفته ایم 

که گالیه ها و شکایت ها را بگوییم که 

البته طبیعی است اما این نباید به معنای 

عدم انجام کارهای موثر و خوب در حوزه 

کارآفرینی تلقی شود.

 وی اظهار داشت: کار، رسمایه گذاری 

و کارآفرینی در ایران روند مطلوبی را طی 

کرده اما باید اذعان کرد که در کشور ما 

به مقوله کارآفرینی، به ویژه رسمایه داران 

توجه کافی نشده است، فردی که آورده ای 

ندارد و فقط با ارتباطات و قرض گرفنت 

درصدد ایجاد کارآفرینی برآمده را فردی 

رسمایه دار یا رسمایه گذار منی نامیم، بلکه 

رسمایه گذار فردی است که یا خود رسمایه 

دارد یا رسمایه را طی قراردادی از جایی جذب 

کرده است، فردی که بدون هیچ پشتوانه 

مالی رصفا با دریافت تسهیالت بانکی در 

بخشی رسمایه گذاری کند  رسمایه گذار 

نیست تا بتواند کارآفرین باشد.

مسوول کانون کارآفرینان خراسان رضوی 

گفت: الزمه کارآفرینی، داشنت رسمایه 

است و فقر در جامعه با کارآفرینی از بین 

می رود، توجه به اغنیا و میدان دادن به 

آنان می تواند زمینه ساز توسعه کارآفرینی 

و ایجاد فرصت های جدید برای شغل  

ارزش افزوده و درآمد و ثروت افزایی در 

جامعه باشد، نه اینکه با ایجاد یک فضای 

بسته  رسمایه داران را وادار به مهاجرت کرد.

سیاست گذاری برای کارآفرینی، یک اصل

نبود سیاستگذاری بلندمدت و قوانین 

ویژه کارآفرینی عقیده ای است که برخی 

از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی آن را 

یک اشکال اساسی در حوزه کارآفرینی 

می دانند و بدون تحقق این بخش، آینده 

موفقی برای کارآفرینی متصور منی شوند.

رییس هیات مدیره انجمن شتاب دهنده های 

استان خراسان رضوی گفت: کارآفرینی 

در متامی ابعاد جامعه اعم از مباحث 

اقتصادی و اشتغالزایی منود دارد و رضوری 

است سیاستگذاری در این حوزه جامع  

مدون، بلندمدت و مستمر باشد و در چرخه 

تغییر مدیران، دستخوش تحول نگردد.

محسن روشنک افزود: این در حالی است 

که در رشایط فعلی، سیاستگذاری در این 

حوزه مقطعی است و گاه سیاست ها با 

 جابه جایی مدیران تغییر پیدا می کند 

و در چنین وضعیتی، کارآفرین منی تواند 

برنامه ریزی صحیحی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگرش 

به کارآفرینی یا کارآفرین مثبت نباشد  

انگیزه کارآفرینی در افراد از بین خواهد 

رفت یا به طورکلی چنین انگیزه ای در 

افراد مستعد این حوزه شکل منی گیرد  

چنانکه هم اکنون نیز انگیزه کارآفرین 

شدن در ایران چندان پررنگ نیست.

وی اظهار داشت: در سالیان گذشته 

هرچند که دولت، سیاست هایی برای 

حامیت مالی و معنوی از کارآفرینان داشته 

است؛ اما این حامیت ها ناکافی و بعضا 

سلیقه ای بوده و به هدف و نتیجه دلخواه 

نرسیده است. این در حالی است که 

سیاست های کشورهای حوزه خلیج فارس 

و برخی از همسایگان ما در راستای حامیت 

از کارآفرینی بسیار مطلوب تر از کشور ما 

ارزیابی می شود؛ چراکه برنامه ریزی آنان 

در این عرصه بلندمدت است.

رییس هیات مدیره انجمن شتاب دهنده های 

 خراسان رضوی بابیان اینکه متاسفانه 

در حوزه کارآفرینی عالوه بر خال قانونی 

با عدم اجرای قانون نیز مواجهیم، افزود: 

برای دستیابی به نوآوری، باید سه گام 

اصلی را به ترتیب طی کرد که گام نخست 

جریان سازی است، بدین معنا که باید 

جریانی در جامعه شکل گیرد و تکاپویی 

ایجاد شود تا متامی عنارص جامعه به رضورت 

آن موضوع پی بربند. درواقع، متامی آحاد 

جامعه فارغ از پایگاه اجتامعی باید به 

اهمیت کارآفرینی واقف شوند. در گام دوم  

این جریان سازی باید به فرهنگ تبدیل 

و در جامعه نهادینه شود و آن گاه است 

که کارآفرین می تواند ایده های خالقانه 

و نوآورانه خود را پیاده  سازد.

کارآفرینی؛ ایجاد شغل همراه با نوآوری

بررسی ها از بازار لوازم خانگی پایتخت 

حاکی از وفور انواع کاالها و در مقابل 

رکود کامل در خریدوفروش ها است. 

 این رکود تا حدی است که کارخانجات 

و فروشندگان برای کسب مشرتی دست 

به تخفیف زده اند.

 فعاالن بازار لوازم خانگی می گویند: 

در سال جاری افزایش قیمت های تولید 

همراه با کاهش قدرت خرید مردم منجر 

به رکود سنگین در بازار لوازم خانگی 

شده است.همین مساله سبب شده 

تا فروشندگان و کارخانجات تولیدی  

کاالهای خود را با تخفیف ارائه کنند.

یکی از فروشندگان در این زمینه به ایرنا 

گفت: از شهریورماه یکی از برندهای 

بزرگ کشور که به صورت فرانچایز با آن 

کار می کنیم، از قیمت مرصف کننده 

محصوالت خود ۸.۶ درصد به ما تخفیف 

می دهد و ما نیز کاالها را با یک تا 

۱.۵ درصد سود به فروش می رسانیم  

بااین حال خریداری برای این کاالها 

نیست.فرنچایز یا حق امتیاز گونه ای 

از کسب وکار است که بر پایه آن به یک 

رشکت اختیار داده می شود که تولیدات 

یا فراورده های رشکت دیگر را بفروشد 

 و در برابر آن مبلغی دریافت کند که 

به این مبلغ، مبلغ فرانشیز می گویند.

وی بیان داشت: درحالی که به قول معروف 

»قید برخی کاالها را زده ایم« و زیر قیمت به 

فروش می رسانیم، اما همچنان خریداران 

استقبالی منی کنند.

وی افزود: حتی کارشناسان وزارت 

صنعت، معدن و تجارت که هرچند هفته 

 یک بار قیمت ها را برای به روزرسانی و درج 

در سایت و استفاده در جداول آماری با ما 

چک می کنند، چنین افت قیمت هایی 

را باور منی کنند.

اغتشاشات، عامل دیگر رکود این 
روزهای بازار

فروشنده دیگری در بازار امین حضور  

یکی از دالیل رکود بازار را اغتشاشات 

و ناآرامی ها به ویژه در مرکز شهر و بازار 

عنوان کرد که سبب شده تا افراد و به ویژه 

خانوارها تا زمان آرام شدن اوضاع از 

حضور در این مناطق رصف نظر کنند.

به گفته این فعال صنفی، اقدامات این 

رشکت ها در ارائه تخفیفات سبب شده 

تا دیگر رشکت ها و کارخانجات نیز از 

قافله عقب منانند و هر یک سعی کنند با 

ارائه برنامه های متنوع و جذاب، اندک 

خریداران این روزها را به سمت وسوی 

خود جلب کنند و اگر اغراق نکنیم جنگی 

بین آنان بر رس مشرتیان درگرفته است.

وی ترصیح کرد: در حدود چهار- پنج 

ماهه اخیر عرضه تولیدات از سوی 

شده  زیاد  بسیار  بازار  به   رشکت ها 

و حتی طرح های مختلفی از جمله 

تحویل فیزیکی، تحویل ۳۰ روزه و ۶۰ 

روزه برای مشرتیان برقرار است و دست 

مشرتی را برای خرید باز گذاشته است.

این فروشنده یادآور شد: در ماه های 

گذشته ایامی را به یاد می آوریم که جنس 

در بازار کم بود و وقتی تولیدکنندگان 

لوازم خانگی محصوالت خود را به صورت 

نقد یا اقساط چندماهه پیش فروش 

می کردند، خلف وعده کرده و کاال را با 

تأخیر چندماهه تحویل مشرتی می دادند  

اما این روزها آن قدر جنس فراوان است 

که خربی از این خلف وعده ها نیست و 

حتی زودتر از موعد تحویل می دهند.

مقاومت مردم در برابر گرانی ها نتیجه داد؟

رکود در بازار لوازم خانگی 

  خبر




