
یم
گوی

ی 
ت م

سلی
را ت

س( 
( مه

اط
ت ف

ضر
ت ح

هاد
ش

هد
ی د

ب م
جی

  ع
ده

وع
اد 

تص
ر اق

وزی
ن 

عاو
م

رم
 تو

ب
شتا

ی 
عما

م
ت 

یش
 مع

ود
هب

 و ب
2

ت
یس

ی ن
وان

ی ر
مار

ن بی
رما

ی د
جاز

ی م
زش

گی
ی ان

ه ها
جمل

رد!
ی ز

اس
شن

ان 
رو

4
ی 

تاد
هش

هه 
ر د

خت
خ د

ت تل
وش

سرن

ای
عو

ن د
میا

که 
ی 

دان
رزن

ف
دند 

ش ش
مو

فرا
در 

و ما
در 

 پ
6

ت 
اس

ف 
خال

س م
جل

م

نی
گرا

ب 
ذی

تک
 

ی 
هر

ز ش
 گا

ل و
وئی

گاز
 

7
 

گی
رهن

ی ف
دس

هن
م

گی
رهن

ب ف
قال

ی  ان
ورا

 ش
فه

ظی
ن و

ری
مت

مه
 

اله
رمق

س

2

ل 
عام

یر
مد

یر 
قد

ت
ل 

 مل
ری

تبا
 اع

سه
وس

م
ن 

را
شگ

تال
از 

مه 
ت بی

صنع

7

گاه
ست

7د
۰۰ 

ل  
فعا

س 
وبو

 ات
هد

مش
در

ت 
 اس

ده
سو

 فر

ی 
ساز

ند
شم

هو
ت 

لوی
او

هد 
مش

ی 
دار

هر
ش

3
2

ور
کش

ن 
جا

ی 
 بال

ده  
سو

 فر
ای

ت ه
اخ

رس
زی

32

هي
شا
رو
خس

باز
پاک
ي
رعل

دکت
*


NA
KH

O
ST

 IS
SN

 0
92

1-
20

08
 

No
 .9

46
. 8

 D
ec

em
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 6
مار

- ش
تم 

یس
ل ب

 سا
    

14
01 

 آذر
17 

نبه
جش

پن
14

44
ی 

الول
ی ا

ماد
1 ج

3
ان

توم
 30

00
ه  / 

فح
 ص

8

ک
افی

 تر
اد

یج
ر ا

ی ب
ساز

راه 
رگ

ر بز
اثی

ت

ی! 
هان

ی ج
ها

ش 
وه

 پژ
یه

  عل
هد

مش



شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال بیستم    پنجشنبه 17 آذر 1401     شماره 2946

معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی از کاهش تورم خرب داد: 

مردم آثار کاهش تورم را از نیمه اول سال ١۴٠٢ می بینند.

سید محمدهادی سبحانیان با طرح موضوع »مهار و 

کنرتل نقدینگی«، درباره اثرات آن می گوید: »البته 

شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای 

مردمی سازی یارانه ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده 

و انتظار می رود در صورت ثبات سایر رشایط و تشدید 

انضباط پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود 

را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.«

انتقاد به اظهارات معاون وزیر اقتصاد
یک مدیر ارشد اقتصادی دولت اظهار می کند که نیمه 

ابتدایی سال بعد، اثرات کاهش تورم خود را نشان خواهد 

داد البته به رشط »ثبات سایر رشایط و تشدید انضباط پولی 

 و مالی دولت« که در رشایط موجود، شاید محال باشد

  با این حساب، مردم به خصوص دهک های فرودست  

پس از تحمل تورم برآمده از آزادسازی ارز و حذف یارانه ها  

احتامال در نیمه ی ابتدای سال بعد، اثرات کاهش تورم 

را می بینند؛ اما سوال این است که چگونه؟ آیا قرار است 

قیمت  کاالها و خدمات کاهش یابد؟

این وعده  ی هنوز اثبات نشده، سواالت بسیاری برانگیخته 

است؛ یک کارگر حداقل بگیر شهرداری در این رابطه 

می گوید: چطور قرار است در نیمه ی اول سال بعد 

تاثیر کاهش تورم را ببینیم؛ یعنی اجناس و خدمات 

را ارزان می کنند؟ مثال قیمت مرغ و برنج را که نرخ 

تنظیم بازار و رسمی آن، نجومی شده و مدیران وزارت 

 اقتصاد این قیمت ها را تعیین کرده اند یا اینکه قرار است 

به صاحبخانه ها حکم شود که اجاره خانه ها کاهش 

یابد؟ معموال اول هرسال بسیاری از نرخ های رسمی با 

مجوز دولت باال می رود مثال حمل ونقل کرایه تاکسی؛ 

چطور چنین وعده ای می دهند؟

بهداشت و مسکن رکورددار تورم
آمارهای رسمی نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱  

کرایه خانه ۳۰ درصد گران شده است؛ همین یک قلم 

فشار زیادی روی دهک های فرودست که از داشنت خانه ی 

ملکی محروم اند، وارد آورده است؛ و این در حالیست که 

داده های مرکز آمار ایران برای آبان ماه، نشان از شکاف 

تورمی سنگین بین دهک ها دارد. بر اساس اعالم مرکز 

آمار ایران، میانگین نرخ تورم ١۲ماهه در آبان سال جاری 

به ٤٤ درصد رسید اما این متغیر برای دهک اول بیش از 

۵۰ درصد بوده است. تورم آبان برای دهک دهم، ۴۱.۷ 

درصد و تورم دهک اول، ۵۰.۲ درصد است؛ به عبارتی 

فرودست ترین دهک درآمدی بیشرتین فشار تورمی را 

در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۱ متحمل شده است.

داده های آماری نشان می دهد اگرچه به دلیل تخلیه 

بار تورمی، رشد تورم خوراکی ها در پاییز امسال کندتر 

 از تابستان بوده اما تورم غیر خوراکی ها به خصوص 

در بخش خدمات اساسی مانند مسکن و  بهداشت با 

رسعت بیشرتی رشد کرده است؛ درواقع صعود تورم از 

خوراکی ها به غیر خوراکی ها منتقل شده است.

فرامرز توفیقی )رییس کمیته ی دستمزد کانون عالی 

 شوراهای اسالمی کار کشور( در این رابطه می گوید: 

فرن تورم خوراکی ها به یک دلیل اصطالحا شل کرده است 

چون دیگر قدرت خرید در اکرثیت جامعه ی مرصف کنندگان 

وجود ندارد وقتی به یک نقطه ی رسبه رس می رسیم  

کشش بازار به انتها می رسد و دیگر امکان خرید به صفر 

نزدیک می شود؛ بنابراین وقتی تقاضایی نیست، تورم کند 

می شود؛ وقتی سفره ی کارگران هرروز کوچک تر از روز 

قبل می شود، منی توانیم انتظار داشته باشیم صعود تورم 

خوراکی ها مثل ماه های ابتدای سال تداوم داشته باشد  

این تاثیر خودبه خودی عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد 

است و هیچ ربطی به سیاست های کنرتل بازار ندارد.  

معاون وزیر اقتصاد وعده  عجیب می دهد

 زیرساخت های فرسوده معمای شتاب تورم و بهبود معیشت
 بالی جان کشور

سعیدکوشافر

یکــی از مهمرتیــن عوامل توســعه هــر منطقه ،شــهر  

اســتان یــا حتــی کشــور وجــود زیرســاخت های الزم 

است. این زیرســاخت ها در مناطق مختلف متفاوت 

است، مثال در کالن شهرها و برای توسعه فعالیت های 

استارتاپی وجود زیرساخت های ارتباطی مهم است.

برای توسعه ترانزیســت زیرســاخت های حمل ونقل  

ــاخت های  ــه زیرس ــد ب ــع و تولی ــعه صنای ــرای توس ب

ــه  ــاورزی ب ــعه کش ــرای توس ــم و ب ــاز داری ــرژی نی ان

زیرســاخت های مکانیزاســیون.

ــاس همین زیرساخت ها  نهادهای جهانی نیز بر اس

ــعه  ــد توس ــا رون ــعه یافتگی ی ــزان توس ــه می ــت ک اس

مناطــق و کشــورهای مختلف را می ســنجد.

امــا نکتــه مهم تــر از وجــود زیرســاخت در هــر منطقه 

ــا  ــداری آن ه ــظ و نگه ــه اول حف ــور در درج ــا کش  ی

در درجه اول بعد توسعه و به روزرسانی زیرساخت های 

الزم است. 

متاســفانه در کشــور ما طی دهه گذشــته و به ویژه از 

ــال ۱۳9۷ که تحریم ها جدی تر شد واصلی ترین  س

درآمــد کشــور یعنی فــروش نفت هــدف قــرار گرفت، 

توســعه و بروز رســانی زیرســاخت ها که هیــچ، حفظ 

و نگهداری زیرســاخت های رضوری کشور هم دچار 

اختالل جدی شــده اســت.

نگاهــی بــه زیرســاخت های رضوری نشــان می دهد 

که جاده هــا و کامیون ها هرروز فرســوده تر می شــود  

 حمل ونقــل ریلــی بــا مشــکالت جــدی مواجه اســت 

و عمر ناوگان هوایی کشور هرروز بیشرت می شود.در 

بخش برق با مشــکالت جدی در تولید مواجه شدیم 

به طوری کــه تابســتان ها بــرای تامیــن حداقل هــای 

 مــردم مجبــور بــه قطــع بــرق صنایــع می شــویم

 در زمســتان ها هــم بــه خاطــر عــدم توســعه صنعــت 

گاز دوبــاره رساغ صنایــع می رویــم و گاز آن ه9ا را 

قطــع می کنیــم.

به محض بــروز کوچک ترین مشــکل در کشــور شــیر 

اینرتنت را می بندیــم و اصال توجه نداریم اســتارتاپ 

ــه اینرتنــت چــه  ــا نیازمنــد ب هــا و مشــاغل مرتبــط ی

بالیــی رسشــان می آیــد و ...

البته همه این ها ناشی از ناکارآمدی سیستم دولتی  

ــانی زیرساخت های  در احداث ، نگهداری و بروز رس

کشور است.

در متــام ماملــک توســعه یافته ، ایــن کارهــا به جــای 

اینکــه بــه بخــش فشــل و کــم بــازده دولتــی ســپرده 

شــود، تــورم بخــش خصوصــی اداره می شــود کــه بــا 

کمرتیــن هزینــه بیشــرتین بهــره وری را دارد.

همچنیــن، دولت هــای به جــای تاکیــد بــر حــرکات 

پوپولیســتی بــرای جلــب نظــر مــردم توجــه ویــژه ای 

بــه مصالــح و منافــع مملکــت دارنــد. چه بســا کــه از 

ایــن منافــع و مصالــح مــردم هــم بهره منــد خواهنــد 

شــد،کام اینکــه تعطیلــی صنایــع بــه خاطــر بــرق و 

ــردم  ــه م ــود ک ــی می ش ــی کاالهای ــث گران گاز باع

مرصف کننــده آن هســتند.

البتــه در ایــران عمــده دولت هــا همیــن شــیوه را 

ــذاری  ــت از رسمایه گ ــای حامی ــد و به ج برمی گزینن

ــا و  ــاخت ها ، رساغ محدودیت ه ــود زیرس ــرای بهب ب

ممنوعیت هــا می رونــد ،هامن گونــه که تنها دســتور 

کار آن هــا بــرای بهبــود هــدف ، گــران کــران کاال یــا 

خدمــات اســت.

امــروز کــه نزدیــک یــک دهــه از عمــر زیرســاخت ها 

گذشــته بایــد بــه دولــت هشــدار داد کــه تــداوم ایــن 

روزهــا بــه زودی کشــور را فلــج . بــا مشــکالت جــدی 

مواجــه خواهــد کــرد. 

شهردار مشهد ضمن اشاره به اینکه معاونت برنامه ریزی 

در هر سازمان مغز افزار سازمان است، گفت : یکی از 

موضوعاتی که باید در اولویت این معاونت قرار بگیرد 

هوشمند سازی فرآیندها به معنی واقعی است.

"سید عبدالله ارجائی" در مراسم تکریم و معارفه 

معاون برنامه ریزی و توسعه رسمایه انسانی که با 

شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  جمعی   حضور 

و مدیران شهری برگزار شد، افزود: معتقدیم آن چیزی 

که نظام را قوت و قدرت می بخشد بعد از توکل به 

خدا و توسل به امئه معصومین کارآمدی و خدمت به 

مردم است.وی بابیان اینکه نیاز داریم تا برای اثبات 

حقانیت نظام کارآمدی آن را نشان دهیم اظهار کرد: 

تئوری مردم ساالری دینی بهرتین تئوری است اما باید 

این را در عمل هم نشان دهیم و گام اول در این راستا 

خدمت رسانی به مردم و ایجاد رفاه برای آنان است.

شهردار مشهد ترصیح کرد: شهرداری ابرسازمانی 

است که سه ویژگی تعدد خدمت، پیچیدگی کار 

و شبانه روزی بودن خدمت بدون توقف فعالیت را 

باهم دارد.ارجائی ادامه داد: خدماتی که شهرداری 

به مردم ارائه می دهد بسیار متنوع و گسرتده است و 

همه سنین، مرد و زن را دربرمی گیرد؛ کار و فرآیندها 

در شهرداری پیچیده و درهم تنیده است به عنوان مثال 

فرآیندی را اصالح می کنی اما با چند فرایند دیگر 

روبه رو خواهی شد همچنین فعالیت و خدمت رسانی 

شهرداری به صورت شبانه روزی است و منی توان 

برای لحظه ای آن را متوقف کرد و حتی برخی دارای 

ساعت طالیی بوده و باجان و مال مردم رسوکار دارد.

وی ضمن اشاره به اینکه در ابرسازمان شهرداری 

هستند  آن  بازوان  به عنوان  اجرایی  بخش های 

خاطرنشان کرد: اما بخشی برای اجرا فکر می کند 

و برنامه می دهد و آن معاونت برنامه ریزی است که 

نقش مغز افزار شهرداری را بر عهده دارد که از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است.

شهردار مشهد گفت: خوشبختانه معاونت برنامه ریزی 

شهرداری در ادوار مختلف حرف های بسیار برای گفنت 

داشته است و نیروهای خوش فکر و توامنندی در این 

حوزه فعالیت دارند که می توانند دوره ششم مدیریت 

شهری را برای رسیدن به اهدافش کمک کنند.

ارجائی با تقدیر از تالش های بارانی، معاون سابق 

برنامه ریزی و توسعه رسمایه انسانی شهرداری مشهد 

اضافه کرد: ایشان فردی توامنند و صادق بودند 

که از توامنندی شان استفاده کردیم، چندین بار 

درخواست کناره گیری کرده و پذیرفنت استعفایشان 

برای ما سخت بود اما بر این موضوع تأکید داشتند.

وی ترصیح کرد: اکنون نیز از جرگه مدیران خارج 

نیستند و خواستار همکاری با ایشان هستیم و تصمیم 

با خودشان خواهد بود که در چه بخشی فعال شوند 

ولی درخواست دارند تا مدتی فارغ از کار باشند تا به 

امور خود رسیدگی کنند و بعدازآن دوباره از توامنندی 

خانم مهربان بهره خواهیم گرفت.

سید عبداهلل ارجائی خبر داد

هوشمندسازی، اولویت شهرداری مشهد

  یادداشت

 مهندسی فرهنگی 
مهمترین وظیفه شورای  انقالب فرهنگی

 آیت الله خامنه ای  در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، هدایت 

فرهنگی کشور را، شأن و نقش اصلی این شورا خواندند و با اشاره به رضورت 

بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور گفتند: شورای عالی انقالب 

فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف ها و گزاره های غلط فرهنگی 

در عرصه های مختلف، راه حل های عاملانه ای برای رواج گزاره های 

صحیح و پیش بَرنده،  ارایه کند.ایشان با طرح این سوال که شان و وظیفه 

شورای عالی انقالب فرهنگی چیست، گفتند: مهمرتین نقش و وظیفه 

این شورا، هدایت فرهنگی کشور و جامعه است.آیت الله خامنه ای با تاکید 

بر اینکه شیوه هدایت فرهنگی دستگاه های رسمی با هدایت فرهنگی 

تشکل های مردمی متفاوت است، گفتند: شورای عالی انقالب فرهنگی 

می تواند با هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که در کارهای فرهنگی 

متنوع و گسرتده ای فعالیت دارند، زمینه ساز شکل گیری حرکت عمومی 

در مقوله های مهمی همچون گسرتش فرهنگ قناعت و عدم ارساف 

شود.ایشان ایجاد چنین حرکت های عمومی برای فرهنگ سازی و یا 

اصالح فرهنگ های غلط را بخشی از مهندسی فرهنگی دانستند و در 

مورد هدایت دستگاههای فرهنگی دولتی، افزودند: در مورد دستگاه هایی 

همچون فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و 

صداوسیام، هدایت فرهنگی، فقط با ابالغ سندهای تحول امکان پذیر 

منی شود بلکه باید این سندها محقق و اجرایی شوند و ضامنت اجرای 

آنها هم حضور روسای سه قوه در شورای عالی انقالب فرهنگی است.

مقام معظم رهربی، با اشاره به فرهنگ »ما منی توانیم« به عنوان یکی از 

گزاره های غلط حاکم بر جامعه ی قبل از انقالب اسالمی گفتند: انقالب 

با سازندگی و حرکت های خالقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد 

که نتیجه آن انجام کارهای بزرگی همچون ساخت سدها، نیروگاهها، 

بزرگراهها، تجهیزات صنایع نفت و گاز و بسیاری از زیرساختها به دست 

متخصصان جوان داخلی بود.مقام معظم رهربی فرهنگ »شیفتگی به 

غرب« و حتی استفاده از لغات فرنگی را یکی دیگر از گزاره های فرهنگی 

غلط حاکم بر جامعه دانستند که انقالب اسالمی موجب تغییر این 

گزاره نادرست و تبدیل آن به فرهنگ »اعرتاض به غرب« شد.آیت الله 

خامنه ای، تغییر فرهنگ »خودپسندی و شهرت« به فرهنگ »ایثار و از 

خودگذشتگی« را منونه تأثیرگذاری فرهنگی انقالب اسالمی بر زندگی 

شخصی افراد برشمردند و خاطرنشان کردند: با وجود تغییر بسیاری از 

بنیان های غلط اما عوامل مختلف به مرور زمان موجب تضعیف روحیه 

تهاجمی انقالب می شود که باید این موضوع مورد مراقبت و رصد جدی 

قرار گیرد تا دوباره آن بنیان های غلط رس بر نیاورند.ایشان افزودند: 

می توان به کمک پایه های فکری انقالب و جوانان فعال، آن فرهنگ 

و روحیه انقالبی را بار دیگر تجدید کرد و یک حرکت عظیم فرهنگی 

بوجود آورد.آیت الله خامنه ای این موضوع را یکی از کارهای اساسی 

شورای عالی انقالب فرهنگی دانستند و گفتند:  شورا باید برای تحقق 

این موضوع، فکر و کار و برنامه ریزی کند.مقام معظم رهربی،  مهندسی 

فرهنگی را موجب روشن شدن تکالیف دستگاه های مختلف از جمله 

آموزش و پرورش، صداوسیام، آموزش عالی،  مراکز مرتبط با جوانان و 

همچنین تشکل های مردمی دانستند و افزودند: اگر اینگونه دستگاه ها 

دچار غفلت از وظایف مهم خود شوند، جامعه رضر فراوانی خواهد کرد.

ایشان احیای گزاره رضورت پیرشفت علمی را نیازی مربم خواندند و با 

اشاره به نتایج درخشاِن رواج گزاره عبور از مرزهای دانش در دو دهه قبل 

افزودند: جهش علمی و جهش فناوری از جمله آثار ُپر برکت آن حرکت 

بزرگ بود که باید استمرار یابد.
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محققان دانشگاه های کاونرتی انگلستان و 

کنکوردیای کانادا پژوهشی مشرتک درباره ی 

ساخت بزرگراه جدید در شهر ُمنرتئال و تأثیر 

آن بر افزایش ترافیک و آلودگی هوا، انجام 

داده اند. نتایج این مطالعات که در مجله ی 

 Journal of( علمی حمل ونقل پیرشفته

Advanced Transportation( منترش 

شده است، نشان می دهد ساخت بزرگراه 

A-۲۵، چه در حین اجرای پروژه و چه پس 

از بهره برداری از آن، موجب افزایش حجم 

ترافیک و افزایش حجم آالینده ها ازجمله 

NO۲ در اثر »ترافیک القایی« شده است.

علی رغم وجود تجربه ها و مطالعات متعدد در 

رسارس دنیا که همگی بر تأثیر بزرگراه سازی 

بر ایجاد ترافیک القایی و افزایش حجم 

کلی ترافیک صحه می گذارند، در مشهد 

متخصصانی در حوزه ی حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری مشهد فعالیت می کنند که 

معتقدند احداث یک بزرگراه ۲۷ کیلومرتی 

در بسرت طبیعی ارتفاعات جنوبی شهر، 

موجب روان سازی ترافیک، کاهش مرصف 

سوخت و کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

این مطالعات کم نظیر که نتایج آن برخالف 

متامی مطالعات مشابه بین املللی است، 

مبنای اظهارنظر برخی مدیران شهری 

قرارگرفته است.

محققان کینگز کالج لندن طی مطالعه ای 

۱۷ ماهه درباره ی تأثیر ساخت وساز معابر 

شهری بر میزان انتشار آالینده ها و کیفیت 

هوا، به این نتیجه رسیده اند که عالوه 

بر آلودگی های مقطعی شدید در بازه ی 

عملیات اجرایی، پس از بهره برداری از 

معابر جدید میزان انتشار آالینده ها نیز 

افزایش می یابد.بر اساس این مطالعات، 

در یک منونه تعریض معرب در لندن، پس 

از افزایش تعداد خطوط عبور از ۲ خط به 

۴ خط و افزایش دو برابری ظرفیت تردد، 

انتشار PM۱۰ )ذرات معلق تا ۱۰ میکرون( 

به میزان ۲-۴ میکروگرم در مرتمکعب، انتشار 

PM۲.۵ )ذرات معلق تا ۲.۵ میکرون( به 

میزان ۱ میکروگرم در مرتمکعب و انتشار 

آالینده های NOX و NO۲ به ترتیب ۴۰ و 

۸ میکروگرم در مرتمکعب افزایش یافته و 

این امر باعث شده میزان انتشار آالینده ی 

NO۲ برای نخستین بار در این منطقه 

از میزان مجاز تجاوز مناید.این محققان 

افزایش انتشار آالینده ها را نتیجه ی مستقیم 

افزایش ترافیک و تعداد خودروها دانسته اند.

برخالف نتایج این پژوهش و بسیار مطالعات 

مشابه، متخصصان حمل ونقل در سازمان 

ترافیک شهرداری مشهد مطالعاتی تولید 

کرده اند که برخالف تجربه های جهانی، 

نشان می دهد احداث بزرگراه جنوبی شهر 

در بسرت طبیعی ارتفاعات، موجب کاهش 

آلودگی هوا خواهد شد. همین مطالعات 

مبنای اظهارنظر برخی مدیران شهری 

قرارگرفته است.

زمان پاسخ گویی
در بودجه ی ایالتی نیویورک در سال 

۲۰۲۲، ردیفی به ارزش ۱.۱ میلیارد 

دالر برای برچیدن بزرگراه های شهری 

در نظر گرفته شده است و برنامه ی تبدیل 

بزرگراه ها به عرصه های عمومی با جدیت 

دنبال می شود.

افراد  برخی  هم زمان در شهر مشهد، 

در مدیریت شهری در تالش اند فضای 

عمومی کوه پارک را مجدداً به بزرگراه 

جنوبی تبدیل کنند و عالوه بر حذف این 

عرصه ی عمومی، زمینه را برای هزینه ی 

گزاف متلک اراضی و هزینه ی حدود 

۲.۵ هزار میلیارد تومانی اجرای بزرگراه 

جنوبی فراهم کنند.

این در حالی است که بر اساس آخرین 

طرح مصوب توسعه ی شهری، یعنی طرح 

تفصیلی حوزه ی جنوب غربی، بزرگراه جنوبی 

از شبکه ی معابر سواره رو حذف شده و 

پشتوانه ی قانونی برای تداوم اجرای آن 

وجود ندارد.

به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که 

مواجهه ای قانونی با افرادی که با ارائه ی 

اطالعات نادرست موجب تخریب ارتفاعات 

جنوبی شهر و هدررفت رسمایه های عمومی 

شهر برای احداث بزرگراه جنوبی شده اند 

و همچنان بر ادامه ی روند غلط گذشته 

و تحمیل هزینه های بیشرت ارصار دارند، 

صورت گیرد و این افراد در برابر اتالف 

رسمایه های شهر و شهروندان پاسخگو 

باشند.

تاثیر بزرگراه سازی بر ایجاد ترافیک

مشهد  علیه پژوهش های جهانی! 
امید به درمان، روح زندگی! 

غالمرضابنیاسدی

عطر و روح زندگی دارد این بیامرستان. کمرت صدایی به گریه بلند 

می شود. غم، دلت را در مشت منی فرشد و مچاله منی کند. شاید 

به این خاطر باشد که در بیامرستان چشم، معموال کسی منی میرد 

و ولی از تکثیر انرژی مثبت توسط پرستاران و کادر درمان منی شود 

چشم پوشید. واقعیت این است که نه فقط آدم ها که محیط هم 

 از خوب و بد روزگار تاثیر می پذیرند و آن را پمپاژ می کنند. اینجا

 در بیامرستان فوق تخصصی خاتم االنبیا)ص( حرف از درمان است 

و از بینایی. همین است که آرامش را تکثیر می کند. وقتی برخورد 

سنجیده پرسنل و رفتار حرفه ای پزشکان و مهربانی پرستاران را کنار 

درایِت دکرت وفایی نژاد، رییس بیامرستان و پیگیری ها مسوول دفرتش 

بگذاریم، نتیجه می شود فضایی چنین که برای بیامر آرامش دهنده 

و برای همراهان امیدآفرین است. من کم بیامرستان نرفته ام چه 

به عنوان بیامر و چه به عنوان همراه و عیادت کننده اما هیچ جا را چنین 

ندیدم. واقعا برای من خیلی احرتام برانگیز بود. در کالم دیگران هم 

رگه هایی از احرتام را می شد فهمید. مردم راحت بودند درآمد و شد. 

بی اسرتس بودند در مواجهه با بخش درمان و مدیریت و خدمات. 

فقط درد خود را داشتند و امید درمان. همین هم مرا یاد آن جمله 

طالیی رهرب انقالب انداخت که می بایست راهربد درمانی ما باشد. 

هامن که فرمودند، کاری کنید که بیامر جز درد و رنج بیامری اش  

ناراحتی دیگری نداشته باشد.  اینجا می شد بارقه هایی از این امید 

یافت به ویژه وقتی با پزشکان فوق تخصص، هم کالم می شدی که 

هیچ گاه فرایند درمان را نقطه پایان منی گذاشتند و همواره امید 

 می دادند. اگر امروز احساس بن بست در ذهن نقش می بست

 به فرداهایی که درراه است توجه می دادند و علم پزشکی که به شتاب 

دارد "منی شود" ها را به "می شود تبدیل می کند. مثل دکرت شکرچیان 

که در بن بست نگاه آدمی، دریچه ای، دری به فردای نوآوری های 

پزشکی باز می کند و صفحه ای را می گشاید که بیامر امیدوار شود 

به روزی دیگر- هرچند دور- که بتواند چشم باز کند. امیدواریم همه 

بیامرستان های ما از عطر زندگی رسشار شوند.

 مددسراهای شهرداری آماده اسکان
 افراد بی سرپناه

معاون اجتامعی و مشارکت های 

سازمان اجتامعی و فرهنگی 

شهرداری مشهد گفت: با توجه 

به برودت هوا و بارش برف، 

مددرساها و گرمخانه های شهرداری 

آماده اسکان و پذیرایی از افراد 

بی رسپناه سطح شهر هستند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، "مهدی ابراهیمی" 

ضمن اشاره به کاهش دمای هوا و بارش برف در سطح شهر مشهد 

مقدس، اظهار کرد: بر اساس گزارش های هواشناسی، برودت هوا 

ادامه دار خواهد بود؛ بر همین اساس، مددرساها و گرمخانه های 

شهرداری آماده پذیرش افراد بی رسپناه است.

وی گفت: شهروندان مشهدی می  توانند در صورت مشاهده افراد 

بی رسپناه در معابر سطح شهر، پل ها، زیرگذرها و ... با مرکز ارتباطات 

مردمی شهرداری مشهد به شامره ۱۳۷ متاس بگیرند.

معاون اجتامعی و مشارکت های سازمان اجتامعی و فرهنگی شهرداری 

مشهد افزود: پس از متاس شهروندان، اکیپ ها به محل مراجعه 

خواهند کرد و در صورت متایل، فرد به گرمخانه های شهرداری 

منتقل خواهد شد.

ابراهیمی بابیان اینکه ۳ اکیپ انتقال افراد بی رسپناه در سطح شهر 

فعال هستند، ترصیح کرد: در این مراکز، خدمات پزشکی، وعده 

غذایی و ... در اختیار افراد قرار می گیرد.

اتوبورسانی  سازمان  مدیرعامل 

شهرداری مشهد بابیان اینکه نرخ کرایه 

 ناوگان اتوبورسانی مشهد در مقایسه 

با بیشرت کالن شهرهای کشور پایین تر 

است گفت: ۷۰۰ دستگاه از اتوبوس های 

فعال مشهد فرسوده است.

وی اظهار داشت:درمجموع ۸۰.۷درصد 

از مساحت مناطق شهرداری)به استثناء 

لبه های غیرقابل نفوذ( به مساحت 

۱9۸.۲ کیلومرتمربع تحت پوشش 

شبکه اتوبورسانی است.وی افزود: 

پایش مستمر متام ناوگان اتوبورسانی 

مشهد در سامانه موقعیت یاب هوشمند  

پرداخت کرایه در متام ناوگان اتوبورسانی 

کرایه  پرداخت  سامانه  در  مشهد 

هوشمند، امکان شارژ من کارت از 

طریق دستگاه های شارژ خودکار و 

باجه های سطح شهر و نرم افزار موبایلی 

پی پاد، راه اندازی سامانه موبایلی 

 مسیریابی هوشمند )نقشه همراه مشهد 

و اپلیکیشن شهر من(، راه اندازی 

سامانه پیامکی ارتباط با شهروندان 

)شامره خطوط عبوری، زمان رسیدن 

اتوبوس، مسیر خطوط، رشکت در 

و  پیشنهادت  ارسال  نظرسنجی، 

 انتقادات بخش از اقدامات سازمان

در حوزه هوشمند سازی است.

  بهای متام شده هر سفر درون شهری با اتوبوس 

در مشهد ۷هزار و ۲۳۱ تومان است.

کرد:درمجموع  ترصیح  نیشابوری 

۴هزار و ۲۸۴ نفر شامل اتوبوس رانان، 

نیروهای فنی، عملیاتی و انتظامی در 

اتوبورسانی فعال هستند که ۲هزار و 

9۷۱نفر از آن ها در بخش خصوصی 

فعالیت دارند.

وی ادامه داد:۳۰ باجه فروش و شارژ 

من کارت  ۲۰۰دستگاه  خودکار شارژ 

من کارت و ۱۰۱۷ فروشگاه  عامل 

شارژ من کارت در نقاط مختلف شهر 

و پایانه ها فعال هستند.مدیرعامل 

سازمان اتوبورسانی شهرداری مشهد 

گفت:۳هزار و ۵9۲ ایستگاه اتوبوس 

در شهر مشهد وجود دارد، یک هزار 

و ۷۰9 ایستگاه در کنار ۱۸ پایانه 

متمرکز و ۱۷پایانه حاشیه ای )خطی( 

مجهز به سایبان هستند و همچنین 

سازمان اتوبورسانی ۸ توقفگاه و یک 

تعمیرگاه اصلی برای توقف اتوبوس ها 

و تعمیر و نگهداری دارد.

 فرسودگی 100 درصد اتوبوسرانی
وی از متوسط تعداد مسافر روزانه 

)تراکنش( در سال 9۲ یک میلیون 

و ۵۲۱هزار و 6۱ سفر بود که امسال 

به ۷۷۴هزار و 66۰ سفر)تراکنش( 

رسیده است ، عنوان کرد و افزود: 

بهای متام شده هر سفر اکنون ۷هزار 

و ۲۳۱ تومان است که 6هزار و ۲۳۱ 

تومان معادل ۸6.۲ درصد توسط 

شهرداری و یک هزار تومان معادل 

۱۳.۸ درصد توسط مسافر پرداخت 

می شود.

نیشابوری تاکیدکرد:نرخ کرایه ناوگان 

اتوبورسانی مشهد در مقایسه با اکرث 

کالن شهرهای کشور پایین تر است 

و مطابق نتایج نظرسنجی سال99 

شهروندان باالترین میزان رضایت از 

کرایه پرداختی را داشته اند و متوسط 

نرخ کرایه اتوبوس در تهران ۲۲هزار 

و ۵۰۰ریال است.

پیگیر تأمین یک هزار دستگاه 
سفر  مصوبه  محل  از  اتوبوس 

رییس جمهور هستیم
اتوبورسانی  سازمان  مدیرعامل 

این  بابیان  مشهد  شهرداری 

مطلب که طی یک سال گذشته 

در حوزه تأمین ناوگان پیگیری در 

خصوص تخصیص اوراق مشارکت 

و اوراق خزانه اسالمی برای خرید 

اتوبوس، پیگیری دریافت یارانه 

بلیت، پیگیری استفاده از تبرصه۱۸ 

برای بازسازی اتوبوس های فرسوده 

و عقد قرارداد بوده ایم گفت:خرید 

۱۰۰ دستگاه میدل باس انجام شده 

است و این درحالی است که یکی 

از برنامه هایی که به صورت جدی به 

دنبال تحقق آن هستیم اختصاص 

یک هزار دستگاه اتوبوس از محل 

مصوبات سفر رییس جمهوری در 

سال جاری است ، همچنین استفاده 

از کمک دولت به ناوگان حمل ونقل 

عمومی که برای شهرها از طریق 

تهاتر نفت درنظرگرفته شده است 

نیز مدنظر قرار دارد.

وی ادامه داد: از اواخر سال۱۴۰۰ 

و  اتوبوس  دستگاه   ۱۲۰ تاکنون 

میدل باس بااعتباری بالغ بر ۳هزار 

و ۸۸۵ میلیارد ریال خریداری و به 

ناوگان افزوده شده است ودرکنار آن 

بازسازی نیز  اتوبوس   9۱دستگاه 

 شده است.

صرفه جویی 25 میلیارد تومانی 
با بومی سازی قطعات اتوبوس در 

سال جاری
نیشابوری از سفارش ساخت یک 

دستگاه اتوبوس برقی با همکاری 

رشکت گروه مپنا نیز خرب داد و گفت: 

استانداردهای  گذراندن  در حال 

الزم به منظور پالک گذاری هستیم 

و همچنین یک ایستگاه شارژ برقی 

نیز در پایانه امام رضا)ع( بر مبنای 

مطالعات انجام شده توسط رشکت 

مهندسی و ساخت برق و کنرتل 

بهره برداری  طراحی  مپنا)مکو( 

شده است.

۷۰۰دستگاه از اتوبوس های فعال مشهد فرسوده است

یادداشت

خبر

سید جواد غفوریان حیدری

سیده بهجت موسوی مقدم
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روان شناسی زرد مفهومی است که برخی افراد 

برای رد کردن نظریه های ساده روان شناسی 

 که عوام پسندانه است به کار می برند

 اما آیا درواقع مفهومی به نام روان شناسی 

زرد وجود دارد و سودمند است یا افراد 

به این وسیله از درمان فاصله می گیرند.

روی آوردن افراد به روان شناسی و دریافت 

مشاوره، رویکرد معقولی در جوامع مختلف 

محسوب می شود که به خصوص پس از 

وقوع پاندمی کرونا در جهان رواج بیشرتی 

پیداکرده و حتی بسیاری از جلسه های 

روان شناسی در همین دوران کرونا به صورت 

آنالین و مجازی برگزار می شود. اتفاقی که 

شاید در سال های قبل از کرونا به عنوان 

یک اقدام لوکس برای عده معدودی از 

افراد محسوب می شد، اما رشایط اجتامعی 

و خانوادگی در دوران کرونا باعث شد 

روان شناسی  به  بدنه جامعه  نگاه   که 

 و جلسه های مشاوره قدری تغییر کرده 

و این احساس نیاز به واکاوی ذهن در 

افراد مختلف جامعه شکل بگیرد.

در کشور ما نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا 

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، دورکاری 

بسیاری از افراد جامعه به خصوص در 

بخش دولتی، حضور بیشرت افراد در 

 خانواده و تعارض های مختلف خانوادگی

 این احساس نیاز به روان شناسی و جلسه های 

مشاوره شکل گرفت. هرچند در ماه های 

اخیر به واسطه کندی اینرتنت و فیلرتینگ 

پیام رسان هایی مانند واتساپ که عمده 

روان شناسان برای جلسه های روان درمانی 

غیرحضوری از آن استفاده می کردند  مشکالتی 

در این زمینه ایجادشده، اما همچنان 

روان درمانی  غیرحضوری  جلسه های 

رونق دارد و بسیاری از افراد جامعه از 

این جلسه ها استفاده می کنند.

سوال اینجاست که آیا مفهومی به نام 

روان شناسی زرد وجود دارد؟ آیا مطالبی 

موفقیت  روش های  درباره  عمدتا   که 

و در قالب جمله های کلیشه ای و انگیزشی 

در فضای مجازی و به خصوص اینستاگرام 

ارائه می شود، در دسته روان شناسی زرد 

قرار می گیرند؟

زرد یا عوام پسند
برخی افراد می گویند پیشنهاد راه حل های 

رسیع برای مشکالت مهم و دشوار که در 

 قالب جمله های انگیزشی ارائه می شود

  و مورد تایید جامعه علمی نیست، نوعی 

راه به بیراهه رفنت و روان شناسی زرد است. 

ولی نکته اینجاست که همین راه حل های 

رسیع و جمله های انگیزشی در فضای 

مجازی و اینستاگرام فیلرت شده، مورد 

استقبال افراد عادی قرار می گیرد و کسانی 

که به دنبال حال خوب هستند، از این 

روش ها و جمله ها و صفحه های مجازی 

بدشان منی آید.

شاید بتوان روان شناسی زرد را این طور 

تعریف کرد که هر روش یا راهکار رسیع 

برای حل مشکالت که نسخه واحدی برای 

 متام افراد می پیچد و تداومی در درمان 

و پیگیری فرد از طرف یک درمانگر ندارد، 

در این قالب قرار می گیرد. مسیری که 

چندان مورد تایید جامعه روان شناسان 

اکادمیک نیست.

نازنین آهنگری »دکرتای روان شناسی 

 بالینی« به پژوهشگر ایرنا می گوید: تداوم 

و پیگیری در جلسه های روان درمانی اتفاق 

می افتد و منی توان فقط با جمله های 

انگیزشی به افراد گفت با تالش و کوشش 

به هرچه می خواهند دست پیدا می کنند. 

درواقع در روان شناسی می گوییم نرسیدن 

و نشدن، قسمت هایی از زندگی هر فرد 

است. افراد مختلف با توجه به رشایط 

فردی و خانوادگی و اجتامعی، ممکن 

است رشایط خاص خود را داشته باشند. 

در جلسه های روان درمانی متام جزییات 

شخص بررسی شده و ریشه های مشکالت 

واکاوی می شود. این موضوع با برخوردهای 

هیجانی متفاوت است و درواقع باید این طور 

گفت که افراد نیاز به آموزش برای مواجهه 

با مشکالت خوددارند، نه این که مشکالت 

را انکار کرده و روی آن رسپوش بگذارند 

و فقط جلوی آینه به خودالقای موفقیت 

کنند و بگویند به هر چیزی که می خواهند  

خواهند رسید.

 شاید بتوان گفت که روش های رسیع 

و در ظاهر زودبازده که منجر به گمراهی 

افراد شده و آن ها را از درمان واقعی دور 

می کند، در زمره روانشناسی زرد قرار دارد. 

درواقع چیزی شبیه به تفاوت دارو و دارومنا 

است. یعنی این روش ها ممکن است 

در کوتاه مدت به واسطه برخورد هیجانی  

آثاری داشته باشد، اما شخص درمان 

واقعی دریافت نکرده و توانایی مواجهه 

با مشکل و حل آن را یاد نگرفته است.

این روان شناس بالینی ادامه می دهد: اگر 

مفهومی به نام روان شناسی زرد یا عوام 

پسندانه را بپذیریم، شاید بتوان گفت که 

روش های رسیع و در ظاهر زودبازده که 

منجر به گمراهی افراد شده و آن ها را از 

درمان واقعی دور می کند، در این دسته 

قرار می گیرند. درواقع چیزی شبیه به 

تفاوت دارو و دارومنا است. یعنی این 

روش ها ممکن است در کوتاه مدت به واسطه 

برخورد هیجانی، آثاری داشته باشد، اما 

شخص درمان واقعی دریافت نکرده و 

مهم تر این که توانایی مواجهه با مشکل 

و حل آن را یاد نگرفته است.

حرف های کپی شده از روی هم
اگر به صفحه های مجازی که جمله های 

انگیزشی به اشرتاک می گذارند، نگاهی 

بیاندازید، می بینید که ویدیوهای افرادی 

را منترش می کنند که تجربه بالینی 

چندانی ندارند و جمله های تکراری 

و کلیشه ای را در قالب های جذابی 

ارائه می دهند. حاال اگرچند صفحه 

مشابه را دنبال کنید می بینید که تقریبا 

همه حرف ها ذات یکسانی دارد و اتفاقا 

اگرچند ماه پیاپی این صفحه ها را بررسی 

کنید، می بینید که جمله ها به صورت 

مداوم تکراری و دم دستی است و فقط 

فن بیان و جمله بندی و طرح داستانی 

عوض شده است. درواقع حرف جدیدی 

وجود ندارد و هدف فقط کسب درآمد 

زودبازده  روش های  از  استفاده   با 

و نوعی مارکتینگ مجازی است.

 تفاوت عمده این جنس روان شناسی 

 با علم روان شناسی و رشکت در جلسه ها 

و کارگاه های روان درمانی این است که شام 

قرار نیست در جلسه های روان شناسی 

با کلمه ها و جمله های تکراری و کپی 

شده مواجه شوید و در این جلسه ها، 

درمان گر روی هر شخص مترکز کرده 

و با ارزیابی های مناسب شخصیتی، 

درمانی مناسب با هامن شخص را در 

طول زمان دنبال می کند.

می گوید:  زمینه  این  در   آهنگری 

در روان شناسی متام مراجعه کنندگان 

ازنظر شخصیتی و مواجهه های بیرونی 

و درونی بررسی می شوند. ممکن است 

بهرتین درمان برای شام، بهرتین درمان 

برای خواهر یا برادر یا دوست شام نباشد. 

این روند درمانی، زمان بر است و منی توان 

ذهن یک انسان منحرصبه فرد را در قالب 

مشخصی دسته بندی و بسته درمانی 

خاصی را برای او دنبال کرد. بنابراین 

منی توان سطح روان شناسی را تا این حد 

پایین آورد که محدود به ارائه راه حل های 

ساده و پیش پاافتاده شود.

وی ادامه می دهد: حتی منی توان با 

خواندن کتاب های معدود روان شناسی 

به خودشناسی و خوددرمانی رسید. زیرا 

درمان گر با توجه به تجربه کاری و مواجهه با 

افراد مختلف و مشکالت متعدد و تحصیالت 

 مرتبط، باید شخصیت و ذهن هر فرد را 

در عرض و طول زمان واکاوی کرده و 

گام به گام با او در مسیر درمان پیش برود. 

پس کپی کاری جمله ها در روان شناسی 

علمی منی تواند پاسخگوی نیاز افراد 

و  فرهنگ ها  و  مشکالت  با  مختلف 

 شخصیت های گوناگون باشد و درواقع، کافی

 نیست.

مثبت اندیشی یا کسب درآمد
در این زمینه باید به این توجه کرد که 

آیا برچسب روان شناسی زرد به این 

دلیل زده می شود که برخی به خاطر 

عواید مالی با آن مخالفت می کنند و 

اصوال با مثبت اندیشی مشکل دارند یا 

این اتفاق به طورکلی، نوعی خود گول 

زنی است. آیا اصوال روان شناسی زرد در 

مسیر کسب درآمد در مدت زمان کوتاه 

حرکت می کند یا علت استقبال افراد 

 از این نوع روان شناسی چیز دیگری

 است.

هیچی سر جایش نیست!
محمدباقرعطاریانی

استادی داشتم که هر وقت معضل و یا مشکل و مساله ای پیش می آمد 

می گفت دلیلش این است که هیچ کس رس جای خودش نیست!

به مرور و با مواجهه شدن با بسیاری از مشکالت و معضالت متوجه 

شدم که این جمله مصداق واقعی جامعه ماست.

 متاسفانه برخی از مدیران باسابقه بسیار کم و حتی بدون سابقه 

و تجربه مدیریتی بکار گامرده می شوند آن هم در سازمان و اداره ای 

که اصال هیچ شناختی از آن ندارند.

در این حال به کارها و فعالیت هایی می پردازند که هیچ سنخیتی 

با رشح وظایف آن ها ندارد.

 مسوولی که وظیفه او رسیدگی به مشکالت شهری است و باید 

به امور نوسازی و بازسازی معابر شهری بپردازد می بینیم که اقدام 

به چاپ کتاب های نابینایان کرده است!

مسوولی که حوزه کاری او قرش کارگری است می بینیم که به امور 

کارمندی پرداخته و خالصه اینکه گویی قرار نیست به کار تخصصی 

خود مشغول شوند.

 نتیجه این معضل باعث می شود که مردم با رسگردانی در ادارات 

و بی  اعتامدی در جامعه روبه رو شوند به گونه ای که ضمن اتالف 

وقت همواره به اعرتاضات نیز دامن بزنند.

به راستی چرا فردی که مدرک تحصیلی او ، محل کار قبلی اش   

تجربه و مهارت و سابقه مدیریتش با شغل جدید او هیچ مطابقت 

ندارد به عنوان مدیر انتخاب شده و به شدت هم حامیت می شود.

چرا شایستگی و تجربه مدیریتی مالک قرار منی گیرد؟

در این حال با ادارات و سازمان هایی هم مواجهه هستیم که برای 

 انتخاب مدیران خود ، مالک های خاصی دارند و انصافا دقیق

 و حساب شده و با در نظر گرفنت شایستگی ، یک مدیر را انتخاب 

می کنند.منونه آن در صنعت برق که مدیران آن حتی مدیران رشکت های 

زیرمجموعه اش همیشه از بدنه همین صنعت و از میان افراد باتجربه 

انتخاب می شوند.به هرحال تا زمانی که انتصاب و انتخاب بر اساس 

رفاقت و رابطه باشد نباید انتظار بیشرتی از عملکردها و فعالیت های 

این دسته از مدیران داشت!!

 بازدید استاندار خراسان رضوی
 از پایگاه امداد هالل احمر 

گروه جامعه:استاندار خراسان رضوی در جریان بازدید از پایگاه عملیات 

امداد و نجات هالل احمر خراسان رضوی  گفت: با توجه به رشایط کشور 

مولدسازی)استفاده از امالک و رسمایه های بدون استفاده دستگاه ها( 

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که به همه دستگاه ها تاکید شده 

است و هالل احمر نیز از این قاعده مستثنی نیست.یعقوبعلی نظری 

در جمع اعضای هیات مدیره، شورای معاونان، مدیران و امدادگران 

این جمعیت افزود: امالک و رسمایه های در اختیار دستگاه ها که 

گاهی بیش از سال ها بدون استفاده است باید مورداستفاده قرار 

گیرد و نباید تعصبات تشکیالتی در این خصوص وجود داشته باشد. 

همچنین استاندار خراسان رضوی به مناسبت روز جهانی داوطلب 

و روز جهانی معلوالن در آیین رومنایی از ۲۰۰ دستگاه  ویلچر بانک 

امانات پزشکی و اقالم اهدایی نذر آب پنج حضور یافت و گفت: بانک 

امانات پزشکی چند سالی است که راه افتاده و تجهیزات پزشکی در 

این بانک، نگهداری می شود و در اختیار افرادی که امکان خرید ندارند 

به صورت امانت قرار می گیرد.نظری افزود: مناسبت ها، تلنگری برای 

خدمات رسانی بیشرت و بهرت به جامعه معلوالن است که با این فرصت، 

وظایف مرور شود و آنچه الزم است بار دیگر به روزرسانی شود.در این 

بازدید دکرت محسن ذاکریان، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 

خراسان رضوی گزارشی میدانی در خصوص امکانات و توامنندی های 

پایگاه عملیات امداد و نجات امداد را ارائه کرد و گفت: ما در استان 

خراسان رضوی ۲۸ پایگاه امداد جاده ای داریم و هنوز ۲۲ پایگاه 

دیگر موردنیاز است.

خبر

جد   ول سود   وکو  شامره 80
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 1 دی 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 79

جمله های انگیزشی مجازی درمان بیماری روانی نیست

روان شناسی زرد!
  ساعت 25
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  دیدگاه

پیرمرد پرحاشیه
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

 آن قدر تیم ملی فوتبال و ملی پوشان درگیر مسایل حاشیه ای 

و شیطنت های رسانه های مغرض داخلی و خارجی شدند که فرصت 

تحلیل عملکرد فنی و مدیریتی آن ها کمرت فراهم گردیده است. هرچند 

موضع گیری های کارلوس کی روش در برابر سوال های هدفمند 

برخی رسانه های خارجی قابل توجه و درخور تحسین بود اما از حیث 

فنی مرد پرتغالی از آمادگی ذهنی الزم برای هدایت تیم ملی در جام 

جهانی برخوردار نبود. نشان به آن نشان که مهم ترین عامل حذف و 

ناکامی تیم شاید بیشرت از آن که به حریفان یا بازیکنان مربوط باشد 

به ترس شخص رسمربی، لجبازی وی در تکرار اشتباهات و عدم 

توانایی ایجاد تغییر درروند ناکامی اختصاص دارد. دعوت و بازی 

دادن به بازیکنانی که تا قبل از آغاز مسابقات مصدوم بودند همچون 

 رسدار آزمون و علی کریمی، بازی دادن به بازیکنانی با سن باال

 و عدم کارایی مناسب همچون احسان حاج صفی و نیمکت نشینی 

محض چهره های موثری همچون حسین کنعانی زادگان، شجاع 

 خلیل زاده، وحید امیری و ... در برابر بازی دادن کامل به مهره ای 

نا آماده با عملکرد بسیار ضعیف همچون مجید حسینی همه حکایت 

 از اشتباهات بزرگ کادر فنی تیم ملی فوتبال و شخص کارلوس 

کی روش دارد. البته آنچه در صدر این نوشتار گفتم هیچ یک تحلیل 

 فنی نیست چون نگارنده سابقه ورزشی الزم برای اظهارنظر فنی 

در رابطه با این موضوع را ندارد اما مواردی که ارائه گردید آنچنان نیاز 

به تشخیص حرفه ای نداشت و از نگاه یک بیننده فوتبال هم قابل درک 

بود. اکنون بعد از پایان حاشیه های جام جهانی برای فوتبال ایران 

وقت آن رسیده است که با آنالیز دقیق رویدادها و تصمیم ها اقدامات 

موثری برای پیرشفت تیم ملی و کسب موفقیت در مسابقات پیش 

رو صورت پذیرد. در سال های اخیر این رشته ورزشی در کشور ما 

با چالش های فراوانی مواجه بوده است. چه در جایگاه مدیریتی 

که باوجود سوابق ناکامی های بزرگ عجیب ترین انتخاب رییس 

فدراسیون را به همراه داشت و چه از منظر فنی که اسکوچیچ بسیار 

موفق را با دالیل خودساخته کنار زدند و پیرمرد پرحاشیه پرتغالی را 

در رأس نیمکت قراردادند. قطعا اگر روند مدیریت ورزشی در کشور 

برمدار طبیعی خود باشد باید متامی این موارد از افرادی که در آن 

نقش داشته اند سوال شود و مورد بازخواست قرار بگیرند. آن زمان 

که با رشادت و جسارت رسمربی موفق تیم ملی را کنار زدند و کار 

فنی تیم را به فردی سپردند که سال هاست توفیقات قابل ارائه ای 

در عرصه مربی گری نداشته است آن هم با هزینه های گزاف اکنون 

هم وقت پاسخگویی است. هرچند معموال مسووالن فدراسیون و 

خصوصا شخص رییس آن با اعتامدبه نفس کاذب )بخوانید وقاحت( 

بار دیگر چنان از عملکرد خود دفاع خواهد کرد که گویی از این فرد 

 شایسته تر برای مدیریت وجود ندارد اما بدون شک افکار عمومی 

در برابر این چنین رفتاری قانع نخواهد شد. باید روحیه پاسخگویی 

در بین آقایان افزایش یابد و با توجه به میلیاردها تومان پولی که هزینه 

کرده اند و ناکامی هایی که حاصل شده است روند قبلی و ناکارآمد 

خود را تغییر دهند. مگر می شود عده ای این گونه با احساسات 

مردم و هیجانات عمومی بازی کنند و پول بیت املال را هزینه کنند 

و دست آخر هم آب از آب تکان نخورد و به احدی پاسخ ندهند و مجدد 

با هامن قدرت به مدیریت خود ادامه دهند. همه وظیفه دارند تیم 

ملی را در هر حالی حامیت کنند و پشت رس آن باشند اما این دلیل 

منی شود کاستی ها و نقاط ضعف را نادیده بگیریم که در این صورت 

هیچ گاه پیرشفت قابل توجهی رخ نخواهد داد.

امیرحسین غالم زاده نطنزی

 بررسی ها نشان می دهد: آلودگی هوا 

در کشورهای درحال توسعه عالوه بر کاهش 

طول عمر تا ۵ سال با تبعات دیگری اعم از 

سقط و تولد جنین مرده تا تکامل نیافنت 

اعضا و جوارح بدن مانند ناقص ماندن 

ریه همراه است.

مساله آلودگی هوا یکی از مشکالت جدی 

در دنیاست که متاسفانه در کشورهای 

درحال توسعه مانند ایران نیز وجود ملموسی 

دارد. هرچند تاکنون اقدامات زیادی هم 

در رابطه با کاهش آن انجام شده، اما نتایج 

آن چندان مطلوب نیست. این که کشورها  

مشاغل و افراد با کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای خود به محیط زیست کمک 

می کنند، در اذهان عمومی جامعه جاافتاده 

و امروزه به عنوان بخشی از اطالعات عمومی 

برای همه مردم جهان در دسرتس است. 

کاهش آلودگی رسعت رسیع تغییرات آب 

و هوایی را کاهش می دهد و همچنین 

می تواند به سالمت جمعیت جهان کمک 

قابل توجهی کند. درواقع، به طور متوسط  

 آلودگی هوا، امید به زندگی هر فرد را 

دو سال کمرت می کند. کارشناسان تخمین 

می زنند که آلودگی هوا »بزرگ ترین خطر 

برای سالمتی انسان« است و اثرات آن در 

مناطق کمرت توسعه یافته بدتر هم هست.

کشورهای درحال توسعه و اثرات آلودگی هوا

پاکستان   و  نپال  در بنگالدش، هند، 

آلودگی هوا به طور متوسط پنج سال 

این می کاهد.  شهروندان  زندگی   از 

در حالی است که تعداد افراد ساکن در این 

کشورها حدود یک چهارم جمعیت جهان 

را تشکیل می دهند. آلودگی امروز در این 

چهار کشور در مقایسه با ۲۰ سال پیش 

۴۴ درصد بیشرت است. در برخی مناطق، 

آلودگی هوا می تواند تا هشت سال کمرت 

از میانگین امید به زندگی در مکان های 

دیگر باشد. »بنگالدش« با بدترین تولید 

آالینده در جهان پیشتاز این کشورهاست.

 آلودگی هوای داخل ساختامن عامل

 6 درصد از کل مرگ ومیرها در کشورهای 

درحال توسعه است

آلودگی هوا در شهرها بسیار بدتر از آلودگی 

هوای سایر مناطق است. اگرچه ممکن است 

چنین چیزی بدیهی به نظر برسد  اما میزان 

اختالف سطح آلودگی بین یک شهر در یک 

کشور توسعه یافته و یک شهر در یک کشور 

درحال توسعه شدید است. در کشورهای 

درحال توسعه، 9۸ درصد از ساکنان شهرها 

در مناطقی زندگی می کنند که آلودگی 

بیش ازحد مجاز دستورالعمل های سازمان 

 بهداشت جهانی)WHO( است، درحالی که 

در کشورهای توسعه یافته این میزان به 

۵6 درصد کاهش می یابد. هردوی این 

اعداد بسیار زیاد هستند، زیرا کارشناسان 

تخمین می زنند که این سطوح آلودگی 

باعث مرگ بیش از سه میلیون نفر در 

سال می شود، اما کشورهای درحال توسعه 

به وضوح مشکل بسیار بزرگ تری دارند.

آلودگی هوای داخل ساختامن عامل 6 

درصد از کل مرگ ومیرها در کشورهای 

درحال توسعه است. این نوع آلودگی ناشی 

از سوزاندن سوخت جامد در داخل خانه 

برای پخت وپز و گرمایش است. سوخت 

جامد در این کشورها بیشرتین استفاده را 

برای پخت وپز دارد، زیرا بسیاری از کشورهای 

درحال توسعه از فناوری پخت وپز بدون 

آالیندگی، مشابه کشورهای پیرشفته تر 

از  درصد  تنها 6۰  نیستند.  برخوردار 

جهان به این سوخت ها و فناوری های 

پاک دسرتسی دارند. اگرچه این تعداد 

به آرامی در حال افزایش است، اما ساالنه 

۱.6 میلیون نفر، مرگ ناشی از آلودگی 

فضای داخلی به کشورهای درحال توسعه 

نسبت داده می شود.

آلودگی هوابر افراد در طول زندگی تاثیر 

منفی می  گذارد که از رحم مادر رشوع و 

تا دوران پیری ادامه می یابد. هامن طور 

که گفته شد، آلودگی هوا عامل از دست 

دادن سال های پایان زندگی است، اما این 

آلودگی رشد ریه های کودکان را نیز کند 

می کند و می تواند باعث زایامن زودرس 

هم بشود. نتایج یک مطالعه در کالیفرنیا 

نشان می دهد که سطوح باالتر آلودگی 

ذرات با افزایش زایامن زودرس مرتبط است. 

حتی یک افزایش کوتاه مدت در آلودگی 

هوا می تواند منجر به زایامن زودرس بیشرت 

شود که چندین خطر برای سالمتی به 

همراه دارد. عالوه بر این، ریه های کودکان 

تا زمانی که به بلوغ نرسند به طور کامل 

رشد منی کند و آلودگی هوا این رشد را 

کند می کند. مطالعات نشان داده اند که 

وقتی رشد ریه ها کند می شود، ریه های 

کودکان هم ممکن است هرگز به ظرفیت 

کامل خود رشد نکنند.

حتی یک افزایش کوتاه مدت در آلودگی 

هوا می تواند منجر به زایامن زودرس بیشرت 

شود که چندین خطر برای سالمتی به 

همراه دارد

مطالعات نشان می دهد که کیفیت پایین 

 ۱9-COVID هوا می تواند احتامل ابتال به

را افزایش دهد. عالوه بر این، هنگامی که 

فرد به ویروس مبتال می شود، ریه های 

زندگی  آلوده  مناطق  در  که  افرادی 

می کنند کمرت قادر به مبارزه با عفونت 

هستند و باعث افزایش نرخ مرگ ومیر در 

کشورهای با درصد آلودگی باالتر می شود. 

 یک مطالعه دیگر نشان داده که یک میکروگرم 

غلظت  افزایش  مرتمکعب  هر   در 

ذرات ریز، می تواند باعث افزایش ۸ درصدی 

در میزان مرگ ومیر COVID-۱9 شود.

برای مبارزه با اثرات نامطلوب آلودگی 

هوا در کشورهای درحال توسعه، جهان 

به مشارکت اجتامعی مردم و از آن مهم تر 

به مشارکت بیشرت دولت در این زمینه نیاز 

دارد. برای این که کشورهای درحال توسعه 

به اندازه کافی انتشار گازهای گلخانه ای 

را کاهش دهند، کشورهای توسعه یافته 

نیاز به همکاری و اجرای استانداردهای 

کیفیت هوا برای ارتقای سالمت دارند. این 

تالش ها نیازمند فداکاری شدید هستند، 

اما برای کمک به حفاظت از زندگی تقریبا 

همه افراد روی زمین رضوری هستند.

کشورهای توسعه یافته برای مقابله 
با آلودگی هوا چه کرده اند؟

روند الگوهای انتشار در بسیاری از کشورهای 

توسعه یافته ویژگی های مشابهی را نشان داده 

است. چنین چیزی به وضوح در بخش های 

تولید برق و داخلی و در حمل ونقل نشان 

برق تولید  بخش  است.در   داده شده 

 در بیشرت کشورها و حداقل در اروپا، تغییری 

از تولید کنرتل  نشده زغال سنگ و نفت به 

موقعیتی صورت گرفته است که بخش بسیار 

بیشرتی از تولید، از سوخت های پاک تر 

مانند گاز یا انرژی هسته ای تامین  شود. 

زغال سنگ یکی از منابع قدیمی تولید 

انرژی در کشورهای اروپایی بوده و هنوز 

هم به میزان زیادی از این ماده برای تولید 

انرژی و به ویژه تولید برق استفاده می شود  

چراکه بیشرت این کشورها از منابع نفت و گاز 

بی بهره اند. درحالی که هنوز از زغال سنگ 

و نفت برای تولید برق استفاده می شود، اما 

این استفاده اغلب همراه با نوعی فناوری 

کاهش، مانند »گوگرد زدایی« از گازهای 

دودکش استفاده می شود. نتیجه خالص 

این الگوهای تغییر این است که برای اکرث 

بخش های صنعتی، انتشار آالینده ها  مانند 

SO۲، از معیارهای بازده اقتصادی این 

بخش جداشده است.

هنوز از زغال سنگ و نفت برای تولید 

برق استفاده می شود، اما این استفاده 

 بیشرت همراه با نوعی فناوری کاهش  

مانند »گوگردزدایی« از گازهای دودکش 

استفاده می شود

بخش داخلی نیز شاهد تغییرات عمده ای 

در مرصف سوخت بوده و ازاین رو، انتشار 

گازهای گلخانه ای افزایش یافته است. 

 در اکرث کشورهای شامل غربی اروپا 

و جاهای دیگر، زغال سنگ زمانی سوخت 

غالب بود. بنابراین تغییر الگوهای انتشار 

پیامدهای قابل توجهی بر کیفیت هوای 

شهری داشته است. دور شدن از زغال سنگ 

در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی 

کوچک تر به خودی خود منجر به کاهش 

 SO۲ قابل توجه غلظت آالینده هایی مانند 

و ذرات معلق شده است. این روند در 

بسیاری از کشورها با تغییر الگوهای انتشار 

از تولید برق، نه تنها درحرکت به سمت 

سوخت ها و فناوری های پاک تر، بلکه با 

انتقال به نیروگاه های بزرگ تر در مناطق 

روستایی دور از شهرها، تقویت شده است.

کشورهای درحال توسعه قربانی سوخت های فسیلی

 آلودگی هوا ، قاتلی که آزاد می گردد
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  مشاور
باآنکه هنوز دوران نوجوانی را می گذرانم 

اما از این اوضاع اسفبار بسیار غمگین 

و ناامیدم! هیچ گاه محبت پدر و مادرم 

را احساس نکردم و روزهای سختی را 

پشت رس گذاشتم. منی دانم چرا زمانی 

که پدر و مادرم از یکدیگر طالق گرفتند  

ما را ندیدند و ...

این ها بخشی از اظهارات دخرت ۱۵  ساله ای 

است که به دایره مددکاری اجتامعی 

کالنرتی طربسی شاملی مشهد پناه 

آورده بود تا غم هایش را با مشاور مهربان 

کالنرتی تقسیم کند و از تلخ کامی های 

روزگار سخن بگوید.

آنچه از مادرم به خاطر دارم، زنی خوش اخالق 

و مهربان بود ولی منی دانم چرا با پدرم رس 

ناسازگاری گذاشت وزندگی شان  دچار 

 آشفتگی و بی رسوسامانی شد. هنوز 

در آرزوی خرید کیف مدرسه بودم که پدر 

و مادرم به دلیل اختالفات شدیدی که 

باهم داشتند، تصمیم به طالق گرفتند. 

آن ها فقط به زندگی و آینده خودشان 

می اندیشیدند و من و برادر ۲ ساله ام 

را فراموش کرده بودند.

آن زمان پدرم در زمینه برق ساختامن 

فعالیت می کرد و باآنکه امکانات زیادی 

در آغاز زندگی مشرتکشان نداشتند اما 

زیادی  در کنار یکدیگر سختی های 

کشیدند تا این که پدرم خانه کوچکی 

خرید. بااین حال ، مدت زیادی نتوانستند 

دهند  ادامه  مشرتک  زندگی  این   به 

و رسانجام مادرم به صورت توافقی از پدرم 

جدا شد و با جوانی کوچک تر از خودش 

ازدواج کرد که آن پرس به گفته اطرافیانم 

هنوز به خدمت رسبازی هم نرفته بود.

مادرم به خاطر من و برادر کوچکم از دریافت 

مهریه هم رصف نظر کرد تا ما در هامن 

خانه نقلی زندگی کنیم که همه دارایی 

پدرم بود ولی پدرم منی توانست از من 

و برادر ۲ ساله ام مراقبت کند به همین 

دلیل مدتی در منزل اقوام رسگردان بودیم 

تا این که نزد مادربزرگم رفتیم و در کنار 

عمو و عمه مجردم زندگی می کردیم.

حدود دو سال بعد پدرم نیز با دخرتی از 

اهالی یکی از روستاهای مشهد ازدواج 

کرد. »مهین« به پدرم قول داده بود که 

رسپرستی من و برادرم را به عهده بگیرد 

و جای خالی مادرم را پر کند ولی او 

وقتی قدم به زندگی مشرتک با پدرم 

گذاشت  همه قول و قرارهایش را فراموش 

 کرد به طوری من و برادرم را کتک می زد 

و حتی برای ما غذا منی پخت.

 رسانجام کار به جایی رسید که او نیز از 

پدرم طالق گرفت و مهریه اش را به اجرا 

گذاشت، در این رشایط پدرم مجبور شد 

هامن خانه نقلی را هم برای پرداخت 

مهریه »مهین« بفروشد.

این در حالی بود که پدرم بیکار شده بود و 

بدهی زیادی نیز به دیگران داشت ، درواقع 

ورشکسته شده بود و طلبکارها به دنبالش 

بودند. اوضاع زندگی ما هرروز سخت تر 

می شد تا این که دوباره پدرم ما را به خانه 

مادربزرگم بازگرداند و خودش چند ماه 

در شهرستان های مختلف پنهان شد.

آن زمان مادرم دریکی از مراکز معروف 

تجاری در بولوار شهید مفتح مشهد 

 به عنوان فروشنده فعالیت می کرد و چند بار 

به دیدار من و برادرم آمد اما از پدرم خربی 

نداشتیم . بعد از شیوع کرونا در کشور  

وضعیت زندگی ما نیز آشفته تر شد تا 

حدی که به ناچار درس و مدرسه را رها 

کردم اما رسانجام پدرم در حالی به طور 

مخفیانه به دیدار ما آمد که با زن دیگری 

ازدواج کرده بود.

همه این روزهای تلخ در حالی رقم می خورد 

 که پدرم با »فریبا« هم اختالف داشت 

و دوباره کار به طالق کشید ولی این 

بار نیروهای انتظامی پدرم را  دستگیر 

کردند و او راهی زندان شد.

تنها  کوچک ترم  برادر  و  من  حاال 

مانده بودیم و آن قدر روزگار سختی 

»مرگ«  به  گاهی  حتی  که   داشتیم 

می اندیشیدم. 

اظهارنامه چیست ؟
امینقاسمزادهکارشناسحقوقی

نوشنت اظهارنامه کار چندان سخت و پیچیده ای نیست ولی تنظیم 

اظهارنامه توسط وکیل متخصص می تواند راهکار خوبی برای پیشربد 

دعوای حقوقی شام باشد در بیان دیگر  یکی از موارد و مفاهیمی 

که در اختالفات حقوقی پیش می آید بحث مطالبه حقوق به صورت 

قانونی است که یکی از راه های آن ارسال اظهارنامه از طرف شام 

به طرف مقابل شام است درواقع اظهارنامه مطالبه قانونی و رسمی تر 

مطالبات از طرف مقابل است که با مفاهیم دیگر مثل الیحه و 

دادخواست متفاوت است.

اظهارنامه چیست؟
باید گفت که اظهارنامه شیوه رسمی و قانون مطالبه حق است که 

در آن فرد با ارسال اظهارنامه مطالبات خود را از طرف مقابلش اعالم 

می کند.ارسال اظهارنامه نیاز به دادگاه ندارد و دفاتر خدمات قضایی 

این کار را انجام می دهند.

تفاوت اظهارنامه با دادخواست و الیحه
اظهارنامه نوعی مطالبه حق است و دادگاه به آن رسیدگی منی کند 

یعنی هنوز دعوایی اقامه نشده اما در دادخواست فرد اقامه دعوا 

می کند و همچنین در الیحه فرد در دعوای اقامه شده از حقوق خود 

دفاع می کند لذا این سه مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند.

اجباری و اختیاری بودن ارسال اظهارنامه

در غالب موارد فرستادن اظهارنامه برای مطالبه حق اختیاری است 

اما در برخی موارد قانون الزام کرده که قبل از دادخواست فرد باید 

اظهارنامه ارسال کند موارد مانند:

معرفی داور و انتخاب داور و مقررات مربوط به آن نیازمند ارسال 

اظهارنامه است، همچنین در برخی موارد در ترصف عدوانی ارسال 

اظهارنامه رضورت دارد در مطالبه هزینه های مشرتک آپارمتان نیز 

این امر پیش بینی شده است توصیه می شود در این موارد که ارسال 

اظهارنامه اهمیت بیشرتی دارد مثل موردی خاص در ترصف عدوانی 

از وکیل دادگسرتی و مشاوران حقوقی کمک بگیرید.

ارسال اظهارنامه و دلیل آن

در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که :

“هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله  

اظهارنامه از دیگری مطالبه مناید.”برای مثال در مطالبه طلبی یا 

اعامل حقی مثل حق فسخ و موارد دیگر با ارسال اظهارنامه از طرف 

مقابل به صورت رسمی می خواهیم که بدهی خود را انجام دهد.

که اگر بعدا در دادگاه اقامه دعوا کردیم این سند اظهارنامه را داشته 

باشیم که ما مطالبه خود را انجام داده این اما طرف مقابل از انجام 

تعهد خودداری کرده است.

آیا پاسخ به اظهارنامه الزامی است؟

در  اظهارنامه و پاسخ به آن الزامی  وجود ندارد اما خود اظهار از دو بخش 

تشکیل شده که برای پاسخ طرف مقابل نیز پیش بینی به عمل آمده 

است اما چون در پاسخ ممکن است شام ادعایی را مطرح کنید 

 که خلل به حقوق شام وارد کند بهرت است قبل از هر چیز با مشاور 

و وکیل دادگسرتی مشورت کنید.

استفاده از وکیل برای تنظیم اظهارنامه

چون گفتیم که اظهارنامه راه قانونی مطالبه حق است پس سندی 

قانونی نیز در نظر گرفته می شود و لزوم تنظیم صحیح و مبتنی بر 

دانش حقوقی این امر را توجیه می کند که در تنظیم آن دقت کافی را 

به خرج بدهیم زیرا هامن طور که گفته شد ممکن است فرد ادعایی را 

مطرح کنیم که این به رضر خود ارسال کننده اظهارنامه باشد.به دلیل 

همین نکات است که الزم است فرد برای ارسال و تنظیم اظهارنامه از 

وکیل مشورت بگیرد وگرنه خود فرد هم می تواند اظهارنامه بنویسد.

نتیجه گیری

اظهارنامه نوعی مطالبه حق به صورت رسمی است قبل از تقدیم 

دادخواست که غالب موارد اختیاری است اما در برخی موارد که به آن 

اشاره شد ارسال آن اجباری است.در تنظیم اظهارنامه حساسیت هایی 

وجود دارد که در باال به آن اشاره کردیم و توصیه شد که برای تنظیم 

آن از دانش وکیل  دادگسرتی استفاده کنید تا از نحوه تنظیم آن 

خیال آسوده ای داشته باشید.

تقاطع رسالت ۱۰مشهد که به تقاطع 

رسالت و خیابان ابوذر، )ابراهیمی 

جدید(خوانده می شود بارها برای 

سواری  خودروهای  و   رهگذران 

و موتورسیکلت سواران دام مرگ پهن 

کرده و جان افراد را گرفته است. 

برای آخرین بار روز شنبه ۱۲ آذرماه 

 بود که یک رسنشین موتورسیکلت 

در این نقطه جان باخت اگر بخواهیم 

قبلی  فوت  به  منجر   تصادف های 

در این نقطه را یادآور شویم مثنوی پرداغ 

و درفش است که جراحات آن بدجوری 

رس وامی کند و تاثرها و خاطرات تلخ را 

تازه می مناید که البته رشح هر یک از 

این حوادث درس ها و عربت هایی نیز 

دارد.چند روز قبل از این حادثه نیز دو 

رسنشین موتورسوار در همین نقطه 

سیلی محکمی بر صورت یک خانم 

نواختند و گوشی موبایل او را به رسقت 

بردند که تا وقتی ماموران برای ضبط 

گزارش حادثه آمدند مالباخته که خامنی 

جوان بود با اشک ها و ضجه هایش محل 

اتفاق را اشک ریزان کرد. 

تقاطع مذکور که پشت سیلوی گندم 

مشهد واقع است ازنظر مهندسی 

ترافیک نقطه ای است که هر شخص 

و یا راننده ای برای برداشنت هریک قدم 

و یا راننده ها برای حرکت دادن هریک 

مرت خودرو،باید ۴ سمت محل که نه 

بلکه ۸ سمت محل تقاطع را باهوش 

 و حواس صددرصدی رصد منایند 

و قدم از قدم بردارند،

اهالی محل برای ایمن سازی تقاطع 

مذکور نظرهای متفاوتی دارند اما آنچه 

به راستی  این که  برتر است  و   مهم 

با اهتامم واجب و رضوری بایستی برای 

آن آینده نگری کرد و زمینه یک طرح 

مهندسی جامع را دید و مشکل آن را 

اساسی حل منود چراکه تاکنون اقداماتی 

از نوع تغییر مهندسی فیزیکی در این 

نقطه انجام شده اما چون جواب نداده  

دوباره تغییر وضعیت داده شده است 

به گونه ای که یک بار میدان کوچکی 

در این نقطه احداث شد و باز به تقاطع 

تبدیل گردیده است و نصب و برداشت 

چراغ راهنام نیز از این نوع است و لذا 

انجام یک طرح مهندسی و کارشناسی 

به روز رضورت دوچندان دارد،تا مانع 

حوادث مکرر شود.

 جـوان پراید سواری که با قمه کشی 

در خیابان، موجــب وحشت شـهرونـدان 

شــده بــود، در حالی با شلیک پلیس 

جان باخت که مقدار زیادی مواد مخـدر 

از نوع »گل« نیز از درون خودروی وی 

کشف شد.

فرمانده انتظامی مشهد در ترشیح ایــن 

ماجرا گفت: حدود  ساعت ۱9:۳۰ 

برخی شهروندان در متاس با پلیس 

۱۱۰؛ از قمه کشی یک جوان در بولوار 

امامت مشهد ابراز ناراحتی و اظهار 

کردند از فریادهای این » قداره بند 

جوان « دچار وحشت شده اند.

افزود: در  رسهنگ احمد نگهبان 

 پی دریــافــت ایــن خرب و بــا توجه 

بــه اهمیت موضوع، بی درنگ نیروهای 

گــشــت انــتــظــامــی کالنرتی سجاد  

به سوی بولوار امامت حــرکــت کــردنــد 

و در نبش خیابان امامت ۱6 به جوان 

قمه به دستی رسیدند که با فریادهای 

وحشتناک، آرامش و آسایش محله ای 

را به هم ریخته بود.

مقام ارشد انتظامی مشهد ترصیح کرد: 

به محض این که خــودروی ماموران 

انتظامی در محل متوقف شــد، جوان 

»قداره بند« به سوی خودروی پرایدی 

دویــد که در حاشیه خیابان پــارک 

کرده بــود. در این هنگام نیروهای 

انتظامی با مشاهده پالک مخدوش 

پراید که یکی از اعداد آن تغییریافته 

بود، به جوان مذکور دستور »ایست« 

دادند تا از فــرار وی جلوگیری کنند 

اما آن جوان با تهدید نیروهای گشت 

 انتظامی، پشت فرمان خــودرو پرید 

و مسافت کوتاهی را در حالی طی 

کرد که ماموران انتظامی با رسعت 

خود را به پراید رساندند و با شلیک 

تیر هوایی اخطار »توقف« دادند اما 

راننده جوان با پرتاب قمه به سوی 

افرسان گشت، فرمان خودرو را به طرف 

آن ها چرخاند و برای گریز از چنگ 

قانون، از روی انگشتان پای یکی از 

 نیروهای انتظامی عبور کرد و به فرار 

ادامه داد.

رسهنگ نگهبان با اشاره به شلیک 

آخرین تیر هوایی، گفت: در این هنگام 

بود که یکی از افرسان گشت کالنرتی 

سجاد، خودرو را هدف گرفت و گلوله ای 

را شلیک کرد اما این گلوله بر پیکر 

راننده فرود آمد و او در دم جان سپرد.

»کلیددار امنیت شهر« اضافه کــرد: 

در بازرسی از داخل خودروی پراید، 

مقادیری مواد مخدر از نوع »گل« که 

به صورت بسته های آمــاده فــروش 

جاساز شــده بــود، به همراه ترازوی 

دیجیتالی و ۲ قبضه کشف و ضبط شد. 

 یک مشکل در مشهد 

 دام مرگ در یک تقاطع

فرمانده انتظامی مشهد تشریح کرد:

شلیک مرگبار پلیس مشهد به ساقی قداره بند ! 

سرنوشت تلخ دختر دهه هشتادی 

فرزندانی که میان دعوای پدر و مادر فراموش شدند

ابراهیم ناظمی
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 تقدیر مدیرعامل موسسه اعتباری ملل 
از تالشگران صنعت بیمه

تکتمصابریمقدمتهرانی

سید امین جوادی،مدیرعامل موسسه اعتباری ملل درپیامی فرارسیدن 

روز بیمه را به کلیه عزیزان شاغل در صنعت بیمه تربیک گفت.

درپیامی که دکرت امین جوادی به همین مناسبت منترش کردند 

آمده است:

عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد

دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

به روزگار سالمت سالح جنگ بساز

وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست

هامن گونه که مستحرضید صنعت بیمه همواره بازویی حامیتی 

و غیرقابل انکار در جهت تامین آرامش جامعه و صاحبان صنایع 

و رسمایه های آن بوده است و در راس آن صنعت بیمه کشور در 

آزمون های بزرگ در عرصه های بین املللی باوجود فشار و تحریم های  

حداکرثی علیه کشور عزیزمان خوش درخشیده است. 

این مهم هیچ گاه حاصل منی شد جز با تالش حداکرثی متامی 

مدیران زحمتکش در این صنعت که  با برنامه ریزی های دقیق، 

هوشمند سازی در حوزه خدمات رسانی، و ایفای مسوولیت های 

قانونی و ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران خود که در پی آن 

پیام آور آرامش و امنیت خاطر برای بخش وسیعی از جامعه و فعاالن 

اقتصادی خواهند بود.

لذا اینجانب به رسم تقدیر و تشکر فراوان از زحامت تالشگران این 

عرصه ، فرارسیدن ۱۳ آذرماه  و روز بیمه را به کلیه عزیزان شاغل در 

صنعت بیمه تربیک عرض می کنم و توفیق روزافزونتان را از خالق 

متعال مسالت دارم.

و من الله توفیق

سید امین جوادی

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل

رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران:
نهاده هست، ولی نقدینگی نیست!

رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشاره به اینکه 

تاکنون دامی صادر نشده است، گفت: مشکلی در تامین نهاده دامی 

نداریم. در حقیقت نهاده به میزان کافی وجود دارد ولی نقدینگی 

نیست و چون صادراتی نیست دامداران تحت فشار قرارگرفته اند.

احمد مقدسی در گفت وگو با ایسنا، در ترشیح آخرین وضعیت 

صادرات دام سنگین گفت:به دلیل اینکه عوارض صادراتی دام 

سنگین کیلویی ۱6 هزار و ۷۰۰ تومان عمال صادرات رصفه 

اقتصادی ندارد و تاکنون نیز حتی یک راس دام صادر نشده است.

وی ادامه داد: این عوارض در بودجه سنواتی  و در مجلس دیده شده 

و حذف آن باید در مجلس صورت بگیرد. بنابراین تصور منی کنیم که 

امسال بتوان این عوارض را حذف کرد.رییس هیات مدیره انجمن 

صنفی گاوداران با اشاره به اینکه قیمت هرکیلو دام سنگین ۸۲ تا 

۸۵ هزارتومان است، گفت: در تامین نقدینگی مشکالت بسیاری 

داریم. زیرا وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شد قیمت نهاده ها نیز 

6 برابر شد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس 

منایندگان  اینکه  به  توجه  با   گفت: 

 در میان مردم حضور دارند و همچنین 

با جامعه حمل ونقل کشور اعم از رانندگان 

کامیون و همین طور صنایعی که از گازوئیل 

به عنوان سوخت اصلی استفاده می کنند 

و صنایعی که مرصف گازدارند، در ارتباط 

هستیم با مشکالت این حوزه آشنایی داریم 

و مطلع هستیم که هرگونه افزایش قیمت 

 در ایم حوزه چه مشکالتی در پی دارد 

و قطعا مجلس با هرگونه افزایش قیمت 

به ویژه در این دو محصول مخالف است.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه 

گفت وگو  در  اسالمی  شورای   مجلس 

با خربنگار ایلنا، در رابطه با برخی شائبه ها 

پیرامون گرانی گاز شهری و گازوئیل و اینکه 

آیا احتامل گرانی در این مقطع از سال 

وجود دارد؟، گفت: بنده هم این مساله را 

در حد همین شنیده ها و شائبه ها شنیده ام 

که در مقابل، مقامات وزارت نفت همواره 

این مساله را تکذیب می کنند اما قاعدتا 

ما در مجلس این مساله را رصد می کنیم 

و برای ما به عنوان منایندگان مردم این 

موضوع در این مقطع از سال حایز اهمیت 

است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه 

 منایندگان در میان مردم حضور دارند

 و همچنین با جامعه حمل ونقل کشور اعم 

از رانندگان کامیون و همین طور صنایعی 

که از گازوئیل به عنوان سوخت اصلی 

استفاده می کنند و صنایعی که مرصف 

گازدارند، در ارتباط هستیم با مشکالت 

این حوزه آشنایی داریم و مطلع هستیم 

که هرگونه افزایش قیمت در این حوزه چه 

مشکالتی در پی دارد و قطعا مجلس با 

هرگونه افزایش قیمت به ویژه در این دو 

محصول مخالف است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس 

افزود: اما طبیعتا با توجه به اینکه تا این 

لحظه مساله گرانی به صورت جدی مطرح 

نشده است، باید منتظر مبانیم و ببینیم 

در بودجه سال آینده، دولت قیمت قطعی 

فروش بنزین، گازوئیل و گاز را چه مبلغی 

پیش بینی خواهد کرد و روی آن جمع بندی 

و تصمیم گیری کنیم.

 وی تاکید گرد: اما در خصوص گرانی 

در این مقطع زمانی تا االن خربی به صورت 

رسمی اعالم نشده و مسووالن هم این 

مساله را تکذیب می کنند.

مناینده مردم نیشابور در مجلس در رابطه 

با افزایش بهای گاز واحدهای تولیدی 

و صنعتی طی سال های اخیر و اینکه 

چه حامیتی درازای این افزایش چند 

برابری صورت می گیرد؟، عنوان کرد: هیچ 

حامیتی در قبال واحدهای صنعتی و 

تولیدی صورت منی گیرد، ببینید االن 

در بحث گاز برای مثال مجتمع فوالد 

خراسان راداریم که در حوزه انتخابیه 

بنده است، بر اساس توافقات انجام شده 

یکی از تعهدات رشکت ملی گاز این است 

که 9 ماه از سال باید به این مجتمع 

گاز به عنوان سوخت اصلی تحویل دهد 

اما عمال شاید در سال به زور ۳ ماه این 

 کار را انجام می دهد. یعنی رشکت گاز 

به توافقات فی مابین با حوزه های صنعتی 

هم پایبند نیست چه برسد که بخواهند 

فراتر از توافق، اقدام خاصی انجام دهند.

 وی ادامه داد: اما درهرصورت بحث ما 

در راستای حامیت از تولید و جهش تولید 

این است که در هر حوزه ای به صورت یکسان 

نه اینکه رانتی باشد و یک بخش را ببینیم 

و یک بخش را نه، می توانیم کمک کنیم 

که مثال نرخ متام شده بهای گاز برای کل 

صنایع کاهش پیدا کند؛ در ابن صورت 

عملکرد هم قطعا مطلوب خواهد بود.

مجلس مخالف است 

تکذیب گرانی گازوئیل و گاز شهری 

استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس قراین موجود 

و آمار منترششده، رشایط کسب وکار در خراسان رضوی 

رو به بهبود است؛ بااین وجود الزم است با هامهنگی 

صنایع مشکالت واحدهای راکد نیز موردبررسی 

قرار گیرد تا با رفع آن، امکان بازگشت این واحدها 

به چرخه تولید فراهم شود.یعقوبعلی نظری اظهار 

کرد: بخش پالستیک و پلیمر در داخل و خارج کشور 

ظرفیت بسیار باالیی داشته و به همین دلیل از جایگاه 

ویژه ای در خراسان رضوی برخوردار است. از سوی 

دیگر مواد اولیه آن در داخل و توسط پاالیشگاه های 

پرتوشیمی تهیه می شود.  اکنون صنعت پالستیک 

و پلیمر این استان با داشنت 6۵۰ واحد صنعتی 

بعد از صنایع غذایی در جایگاه دوم صنایع خراسان 

رضوی قرار دارد.وی افزود: همچنین رسمایه بخش 

خصوصی به کمک صنعت پالستیک آمده و ظرفیت 

خوبی ازنظر کمیت و کیفیت در خراسان رضوی از 

این طریق ایجادشده است. این صنعت باید پویاتر از 

قبل در استان گسرتش یابد.استاندار خراسان رضوی 

بیان کرد: ایجاد شهرک تخصصی صنایع پالستیکی 

که مورد پیشنهاد فعاالن اقتصادی این صنعت است  

ازنظر ما پذیرفته شده و باید برای اجرای آن بررسی های 

 الزم صورت گیرد.وی ادامه داد: صنعت پالستیک 

در ایجاد اشتغال و افزایش سهم ارزش افزوده در خراسان 

رضوی نقش بسزایی دارد و گسرتش رسمایه گذاری 

در آن می تواند منجر به ایفای نقش بهرتی در آینده 

استان و کشور شود.استاندار خراسان رضوی اضافه 

کرد: بر این باوریم که همه ما در رونق اقتصادی کشور 

و استان سهم داریم و این نگاه در دولت سیزدهم با 

همکاری بخش خصوصی و مردمی به عنوان یک 

رسمایه مشرتک محسوب می شود.نظری خاطرنشان 

کرد: در حال حارض برای پیگیری موضوعات مختلف 

زیرساختی و اقتصادی استان نشست های مستمری 

در حال برگزاری است و در این جلسات ضمن حامیت 

از رسمایه گذاری برای حل مشکالت رسمایه گذاران 

تصمیم گیری شده است.میزان رسمایه گذاری بخش 

خصوصی در این استان حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.وی بابیان اینکه رسمایه گذاری 

بخش خصوصی در این استان اکنون حداقل ۱۵۰ 

هزار میلیارد تومان برآورد شده، گفت: ظرفیت بارگاه 

منور رضوی موجب شده رسمایه گذاران و صاحبان 

صنایع، این استان را برای فعالیت اقتصادی خود 

انتخاب کنند.استاندار خراسان رضوی ادامه داد: 

همچنین بخش های مختلفی از صنایع در خراسان 

رضوی نیاز به کارگر دارد که افراد جویای کار اگر 

تخصص بیاموزند، می توانند به رسعت جذب صنایع 

مختلف شوند.

دبیر شورای ملی زعفران گفت: از مقایسه 

آمار صادرات ماهانه هفت ماه نخست 

امسال با مدت مشابه در سال گذشته 

زعفران  صادرات  می شود   مشخص 

در این مدت در مقایسه با سال پیش 

هرماه با کاهش مواجه بوده است.

فرشید منوچهری در گفت وگو با ایسنا 

زعفران  به حجم صادرات  اشاره   با 

در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: میزان 

هفت  در  کشور  زعفران  صادرات 

ماه نخست امسال ۷۳ هزار و ۲۴۴ 

کیلوگرم به ارزش ۸۳ میلیون و ۵۷۲ 

هزار دالر بوده است. این میزان طی 

سال گذشته و در همین مدت بالغ بر 

۱۲۰ هزار و ۴۲۵ کیلو به ارزش ۵9 

میلیون و ۸۱6 هزار دالر بوده است. 

بر این اساس میزان صادرات زعفران 

در سال جاری ازنظر وزنی 6۱ درصد 

کاهش ولی ازنظر ارزشی ۲9.۵ درصد 

افزایش داشته است.

وی ادامه داد: البته ازآنجایی که قیمت 

زعفران صادراتی بر اساس نرخ پایه 

صادراتی گمرک اعالم می شود، این آمار 

منی تواند واقعی باشد و مبنای برنامه ریزی 

قرار گیرد.منوچهری با اشاره به ترکیب 

بسته بندی زعفران های صادره از کشور 

 در هفت ماه نخست امسال عنوان کرد: 

 ۷۵ درصد این بسته بندی ها بیش از 

۳۰ گرم، حدود ۱۲ درصد کمرت از ۱۰ گرم 

و کمی بیش از این هم بسته بندی های 

بین ۱۰ تا ۳۰ گرم بوده است.دبیر 

شورای ملی زعفران در خصوص علل 

کاهش حجم صادرات زعفران عنوان 

کرد: مهم ترین دلیل کاهش تولید 

زعفران طی سال زراعی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 

است. همچنین حضور فعال قاچاقچیان 

زعفران که ازنظر خرید با صادرکنندگان 

رسمی در رشایط یکسانی قرار دارند اما 

هزینه های استاندارد، گمرک و عوارض 

آب مجازی را پرداخت منی کنند، موضوع 

دیگری است که به کاهش صادرات 

زعفران دامن زده است. این قاچاقچیان 

در صورت صدور زعفران از کشورهای 

همسایه از معافیت های ورودی نیز 

برخوردارند و ارز حاصل از صادرات 

را هم با نرخ بازار عرضه می کنند.وی 

اضافه کرد: همه این ها در حالی است 

که صادرکننده واقعی ملزم به ارائه ارز 

حاصل از صادرات خویش با نرخ کمرت 

در سامانه نیامست. 

استاندار خراسان رضوی:

کسب وکار رو به بهبود است

دبیر شورای ملی خبر داد

صادرات زعفران هرسال کمتر از پارسال

  خبر

خبر




