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برداشت 16 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن 
از جیب مردم؟

 رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان چناران؛

در گفتگوهایی با:

محسن داوودی؛ 
مدیرعامل کانون محبت چناران

علی حشمتی؛ 
عضو کانون محبت چناران

فاطمه بذری؛ مسئول امور اجرایی 
کانون محبت چناران

وقتی کارگران بیم بیمه دارند!

بی اعتمادی مردم 
به شهرداری و شورای شهر چناران

 را کاهش دهید

اقساط بازگشتی مسکن مهر 
کجا رفته است؟

فضای اشتغال جامعه، نیازمند افراد 
دارای مهارت است

ویژه این شماره:
ازدواج پایدار
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مجالی برای آزمون و خطا نیست

سرنوشت ناِن گران!

چناران و گلبهار در آستانه انتخاب شهردار

گزارش کالم تازه از نانوایی های چناران و گلبهار پس از افزایش قیمت نان؛

رئیس اتحادیه نانوایان: بدترین نان چناران و گلبهار، 
از بهترین نان مشهد باکیفیت تر است!
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یادداشت

17 مرداد در تقویم به نام »روز خبرنگار« ثبت شــده اســت و هر ساله به همین 
مناســبت طی مراسمی از ســوی نهادها و ارگان های مختلف در کشور و بالتبع 
آن در شــهرهای چناران و گلبهار نیز این روز گرامی داشــته می شود. منتخبین 
جدید شــورای اســامی شــهر چناران نیز در اقدامی قابل تامل و پسندیده در 
اولین مواجه رســمی با اصحاب رسانه شهرستان، به پاسخگویی شفاف و صریح 
ســئواالت خبرنگاران پرداختند. اما آنچه اینجانب را بر آن داشــت تا به نوشتن 

این ســطور اقدام کنم شامل چند مورد می شود:
اعام شــعار »شــفافیت و صداقت« از جانب منتخبین جدید شــورای شهر چناران 
نکته بارز این نشست خبری بود. شعاری که اعضای شورا تاکید عجیبی بر آن نشان 
دادند. آیا ابراز این شــعار توســط منتخبین جدید، ضمن تائید یکی از ریشه های بی 
اعتمادی مردم نسبت به عملکرد شورا در دوره های قبل، بیانگر این است که بازسازی 
اعتماد اجتماعی در دســتور کار منتخبین جدید شورا قرار گرفته است؟ آیا »شفافیت 

و صداقت« در عمل نیز نمایان خواهد شد یا فقط در حد شعار باقی خواهد ماند؟
به منتخبین شــورای ششم شــهر چناران توصیه می کنیم؛ عملکرد شورا در ادوار 
گر پشت درهای بسته بوده شــما خود را در اتاق شیشه ای قرار داده  گذشــته ا
و اجــازه دهید تا مردم بــه وضوح نظاره گر رفتارها و تصمیمات شــما در این 

باشند. شیشه ای  اتاق 
به جد بر این نکته پافشــاری می کنیم که اگر قانون ترک فعل به موقع و با صرف 
ماحظات قضایی خویش در زمان وقوع آن توسط مقامات محترم قضایی اعمال 
شود کسی جرات دروغ گفتن و بازی با افکار عمومی و سهل انگاری در ارائه خدمات 

به مردم بر حســب وظیفه قانونی خویش را بخود نداده و نخواهد داد.
شــورا نشینان و مســئولین کشوری از کان تا خرد باید باور کنند که مهمترین 
مســئله کشــور در حوزه اجتماعی »اعتماد« اســت. مقوله ای که متاسفانه در 
ســالیان اخیر در شــهر چناران، نسبت به شــورای این شهر به وضوح این بی 
اعتمادی مشــاهده  شــده که باعث اضمحــال »ســرمایه اجتماعی« آن نیز 

است.  شده 
بی اعتمادی مردم و مســئوالن به شورانشــینان، بی اعتمادی شــورا به مردم و 
مردم به مردم از نشــانه های بارز واکنش جامعه به عملکرد بعضی از مســئولین 
و اعضای شــورای شهر در دوره های گذشته می باشــد. از بین رفتن این اعتماد 
مردم به صداقت، شــفافیت و عملکرد شــورای پنجم، ضمن وارد آوردن ضربه 
مهلک به سرمایه های اجتماعی باعث کاهش مشارکت مردم خواهد شد. واضح 
اســت که وقتی اعتماد نباشــد مشارکت در توســعه و آبادانی شهر هم نخواهد 

بود و فرار ســرمایه و ... را در پی خواهد داشت. 
اکنــون باید بصراحت بر این نکته تاکید کرد که مهمترین راه بازســازی اجتماعی، 
یکســانی »وعده« و »عمل« توســط شورانشــینان است. شــورای ششم چناران 
می بایســت بشــدت از شعار دادن و هزینه کردن بودجه شــهرداری برای کارهای 
نمایشــی، سیاسی کاری، دو دســتگی در بدنه شهرداری و باند و باند بازی در آن، 
جلوگیــری نمایــد و انرژی خویش را معطوف به ســامت اخاقی، روانی و مالی 
اعضای شــورا و بدنه شهرداری و دوری جستن از بعضی از حاشیه های غیرعقانی 
که باعث کاهش اعتماد مردم نســبت به این نهاد تصمیم گیری شده است، نماید.
یکی دیگر از دالیل کاهش اعتماد مردم به خدمات ارائه شــده از سوی شهرداری و 
شــورای شهر چناران، اعمال سیاســی کاری در بعضی از مدیران مدیریت شهری و 
اعضای شــورای پنجم بود که مصالح شــهر در اکثر مواقع قربانی این نوع سیاسی 
بازی ها گردید. بنا به نظر اکثر کارشناســان و صاحب نظران، شوراهای اسامی به 
عنوان پارلمان های محلی بهترین مشــاور و بازوان فکری مجلس و نمایندگان آن 
هستند و هرگونه تقابل با نماینده مجلس، فرماندار و دیگر مسئولین شهری، نشان 

از ضعف بزرگ شــورا داشته که اجتناب از آن ضرورت دارد. 
شــاید شدت ضربه وارد شده به اعتماد عمومی مردم چناران، از بابت این سیاسی 
کاری ها و عدم اســتفاده درست و بهینه از توانمندی های نماینده مردم در مجلس 
شــورای اســامی و فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان در توسعه 
و آبادانی شــهر را منتخبین جدید شورا بخوبی درک کرده اند که در نشست خبری 
خویش با اصحاب رســانه خــود را از هرگونه سیاســی کاری پرهیز و بر تعامل با 

نماینده مجلس، فرماندار و دیگر مســئولین شهری تاکید ویژه داشتند.
کنون، همانطور که در نشست خبری با اصحاب رسانه وعده دادید که از هرنوع  ا
سیاســی کاری دوری خواهید کرد به مردم نیز قول دهید که سلیقه سیاسی تان 
را پشــت در شــورا بگذارید و جلوی افکار پوسیده و ادبیات چاله میدانی برخی 
را بگیرید. چرا که این سیاســی بازی ها در ادوار گذشــته شــورای شهر چناران، 
بهانه ای شده بود برای سر پوش نهادن به تمام کاستی های دوران خدمتگزاری؛ 
برای ســرپوش نهادن به همــه بی تفاوتی ها و سیاســتهای غلط و تصمیمات 

اشــتباهی که نتایج آن را میتوان در زندگی روز مره شــهروندان احساس کرد.

بی اعتمادی مردم به شهرداری 
و شورای شهر چناران را کاهش دهید

تحلیل

همایون طیاری آشتیانی | روزنامه نگار

کالم تازه | با پایان انتخابات و مشــخص شــدن اعضای شوراهای اسامی 
شــهر و روستا، انتخاب شــهرداران در صدر اخبار رســانه ها قرار گرفته و به 
دغدغه اصلی مدیران شــهری و حتی جریانات سیاســی تبدیل شده است. 
نگاه ها معطوف به شــوراها گردیده و رایزنی ها، البی گری ها و حمایت های 
پنهان و آشــکار در کنار نگاه حرفه ای، اخاقمدارانه و تخصصی به اوج خود 

است. رسیده 
ایــن روزها بســیاری خود را ناجی شــهرها معرفی کــرده و توانمندی حل 
مشــکات شــهروندان را در قامت مدیریت خود و در پس جلوس خویش 
بر صندلی شــهردار و در اختیار گرفتن اداره بلدیه می دانند و هر یک تحت 
لــوای حمایت جریان و گروهی خاص، تاش بی وقفه ای را برای تحت تاثیر 

قرار دادن اعضای شوراها آغاز کرده اند.
هرچند که تجربه ســالیان و دوره های گذشــته نشان داده که رشد و صعود 
فواره ای بســیاری از این ادعاهــا، خیلی زود رو به افول می گذارد و انتخاب 
اشــتباه، هزینه های گزافی را به شــهر و شــهروندان تحمیل می کند. تجربه 
ناگواری که متاســفانه مردم شــریف چناران و گلبهار نیز در دوره گذشــته 
تلخی آن را در مواردی احســاس کردند و همین امر سبب شد تا در آستانه 
انتخاب شــهرداران شهرهای گلبهار و چناران برخی مسائل پیرامون مدیریت 

را مرور کنیم.  شهری 
مســئولیت پذیری شورا در قبال انتخاب شهردار

نقــش موثر و محوری تصمیمات و عملکرد شــهردار و مدیران شــهری در 
کیفیت بخشــی به زندگی شــهروندان از طریق حل مشکات و ارائه مطلوب 
خدمات، سبب شده تا تصمیم اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم 
در انتخــاب شــهردار از اهمیت کم نظیری برخوردار باشــد. به همین دلیل 
مســئولیت پذیری و پاســخگو بودن در بازه زمانی 4 ســاله، نه تنها متوجه 
شــهردار بلکه با توجه به تداوم نظارت شــورا، اعضای شورای شهر را نیز در 
بر می گیرد و اعضای شــورا در تبعات مثبــت و منفی عملکرد منتخب خود، 
دخیــل خواهند بود و باید با درک درســت از مســئولیت پذیری و اهمیت 
جایگاهی که به واســطه رای مردم در آن قرار گرفته اند، خود را برای قبول 

کنند. آماده  پاسخگویی  و  مسئولیت 
شایســته ساالری در مقابل نگاه جناحی و باندی

اهمیت مدیریت شــهری در ساختار اداره کشــور به دلیل تاثیر مستقیم در 
زندگــی مردم و نقــش آن در کاهش یا افزایش اعتماد عمومی و ســرمایه 
اجتماعی و همچنین تصمیماتی با تبعات مالی بســیار باال، ســبب شــده تا 
جریانــات سیاســی و صاحبان قــدرت و ثروت، نگاه ویژه ای بــه انتخابات 

باشند.  شوراها و گزینش شهرداران داشته 
بــه همین دلیل، سیاســت زدگی، جناح بــازی و منافع شــخصی و باندی 
آسیب هایی است که انتخابی مبتنی بر شایسته ساالری و انتخاب شهرداری 
متخصص، متعهد، پاکدســت و اخاقمدار را با چالش جدی مواجه ســاخته 
اســت و اهمیت اســتقال فکری، حریت و وفاداری اعضای شورای شهر به 
رای شهروندان را بیش از پیش نمایان می سازد. در همین راستا توقع مردم 
گلبهار و چناران از اعضای شــوراهای این دو شهر، انتخاب شهردارانی است 
که توانمندی و شــاخصه های مدیریتی الزم برای اداره مطلوب و توسعه شهر 
و تحقق خواســته های مردم را داشته باشند و این انتخاب باید بدون توجه 
به منافع جناحی و شــخصی صورت گرفته و حل مشــکات شــهر و تحقق 

مطالبات به حق شــهروندان اولویت اصلی تلقی شود.
انتخاب اصلح، مطالبه مردم گلبهار و چناران از شــورا

درست است که انتخاب شهردار از اختیارات اعضای شورای شهر 
اســت اما مطالبه عمومی از شورا، انتخابی هوشمندانه و انتخاب 

فرد اصلح و پاســخگویی در خصوص این انتخاب است.
تخصــص، تعهد، توانمنــدی مدیریتی، کارنامــه موفق اجرایی، 
پاکدســتی، قانونمندی، اخاقمداری، نظارت پذیری، شــجاعت، 
باور به شفافیت و پاسخگویی، توانایی بهره مندی از خردجمعی، 
مشــارکت جویی و مردم محوری از مهمترین مولفه هایی اســت 
که شــهرداران آینده چناران و گلبهار باید از آن بهره مند باشند و 

تشــخیص این امر نیز از سوی مردم برعهده اعضای شورای اسامی این دو 
شــهر گذاشته شده است، اما این مهم به معنی دادن چک سفید به شهردار 
و اعضای شورا نیست و قطعا در طول فعالیت مدیریت شهری جدید، عاوه 
بر نهادهای نظارتی، مردم و رســانه ها نیز بیش از ادوار گذشــته برای تحقق 

کرد. خواهند  مطالبه گری  خود  خواسته های 
پیش گیری از بهانه جویی با شــناخت مشکالت و امکانات شهر

یکی از معضات نهادینه شــده در مدیریت کشــور در بســیاری از عرصه ها، 
تــاش بی وقفه برخی مدیــران برای بهانه تراشــی جهت توجیــه عملکرد 
ضعیف خود با تمســک به تخریب مدیــران قبلی، کمبود بودجه و امکانات 
و همچنین عدم همراهی نهادهای مرتبط اســت. در عرصه مدیریت شهری 
نیز به دفعات شــاهد چنین موضوعی بوده ایم. لذا شایسته است تا اعضای 
شــورای اســامی شــهرهای چناران و گلبهار، یکی از معیارهــای انتخاب 
شــهردار را شناخت کامل وی نســبت به مشکات شهر، مطالبات شهروندان 
و میزان امکانات و بودجه قرار دهند تا مدیر آینده شــهر با علم به شــرایط 
موجود قبول مســئولیت نماید و مفری برای بهانه جویی، فرار از شــفافیت 

نماند. باقی  پاسخگویی  و 
توانایی ایجاد و ارتقای تعامل با نهادها و ســازمان های مرتبط

فقدان مدیریت یکپارچه شــهری و عدم وجود وحدت رویه یکی از مهمترین 
معضات اداره شــهرها در ایران اســت. به همین دلیــل یکی از مولفه های 
شــهردار کارآمــد، توانایی ایجاد تعامل ســازنده با نهادها و ســازمان های 
مختلف، جهت بهره مندی از ظرفیت های حوزه های گوناگون در ســطح شهر، 
اســتان و حتی سطوح ملی اســت. به همین منظور ضروری است که یکی 
از شــاخصه های انتخاب شــهرداران جدید چناران و گلبهار، توانایی برقراری 
ارتباط موثر و تعامل ســازنده با نهادها، سازمان ها و شخصیت های صاحب 

نفوذ جهت حل مشــکات شهر و شهروندان باشد.
ارتبــاط با نهادهای دولتی، جلب حمایت و همراهــی نماینده مردم منطقه 
در مجلس شــورای اسامی و بهره مندی از ظرفیت های نهادهای حاکمیتی 
نکته قابل تاملی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. امکان 
همکاری تنگاتنگ با شــرکت عمران از ســوی مدیریت شهری گلبهار و جلب 
همراهی آســتان مقدس رضوی، شــهرک صنعتی و کارخانه قند چناران به 
منظور بهره مندی از ظرفیت های آنان در جهت توســعه و آبادانی شــهر، از 
ســوی شــهردار چناران باید به عنوان یکی از شــاخصه های مهم در انتخاب 

شهرداران این دو شهر تلقی شود.
آزمون و خطا نیست برای  مجالی 

مشــکات کنونی شــهرهای چناران و گلبهار، خواســته ها و مطالبات به حق 
مردم این دو شــهر و تخلفات صورت گرفته در شــهرداری و مدیریت شهری 
دوره گذشــته، شرایطی را پیش رو قرار داده که مجالی برای آزمون و خطا، 
تجربه اندوزی، مدیریت پشــت میز نشــینی و اداره شهر از داخل اتاق های 

در بسته باقی نمی گذارد. 
چناران و گلبهار تشــنه و نیازمند مدیرانی هســتند که در نهایت کارآمدی و 
با بهره مندی از خردجمعی و تجارب گذشــته، تــاش مضاعفی را برای حل 
مشــکات به کار بندند و با پرهیز نگاه از باال به شــهروندان، خود را خادم 
مردم صبور این دو شــهر بدانند که در غیراینصورت، فرجامی بیش از برخی 
کنون و به دلیل ترک فعل باید پاسخگوی  کارآمدانی که هم ا متخلفان و یا نا

قانون باشــند در انتظار آنان نخواهد بود.

چناران و گلبهار در آستانه انتخاب شهردار؛

مجالی برای آزمون و خطا نیست
چناران و گلبهار تشنه و نیازمند مدیرانی هستند که در نهایت کارآمدی و با بهره مندی از خردجمعی و تجارب گذشته، تالش مضاعفی را برای حل 
مشکالت به کار بندند و با پرهیز نگاه از باال به شهروندان، خود را خادم مردم صبور این دو شهر بدانند که در غیراینصورت، فرجامی بیش از 

برخی متخلفان و یا ناکارآمدانی که هم اکنون و به دلیل ترک فعل باید پاسخگوی قانون باشند در انتظار آنان نخواهد بود.

 امروز ساعت 13:30 داشتم از خیابان با ماشین می گذشتم 
که متأســفانه دیدم که درب یکــی از دریچه های فاضاب 
رو به ســرقت بــردن به پلیس هم گزارش کردم آدرســش 
گلبهار انتهای خیابان شــهید صیاد شــیرازی وسط سه راه. 
لطفا پیگیری کنین چرا اینقد ســرقت دریچه های فاضاب 

توی گلبهار زیاد شده؟
 آخــه یک فرد معلول با ویلچر یا یک خانم با کالســکه 
ن یا دوچرخه ســوار چطور باید  بچه اش یا پیرمرد و پیرز
از بهشــتی بیان طالقانی )چنــاران(؟ یا برعکس، چون 
پل هوایی اصال گزینه مناســبی نیســت واسه این افراد 

هست. مناسب  گذر  زیر  فقط 
 سام، درباره ســازمان آب و نحوه ی محاسبه ی قبض 
آب میخــوام بدونــم چجوریه بر چه اساســی آب بها رو 
تعییــن میکنن؟ مگه آبی کــه تو لوله های بعضی محات 
میــره با آب جاهای دیگه فرق داره؟ چرا قیمت آب اینقدر 
متفاوتــه؟ منزل پدرم که تمام دســترنج زندگیش بعد از 
ســی سال خدمت به این مملکت یه خونه اس تو خیابون 
ســرو گلبهار، با یک حقوق کارمندی و بیماری العاج دارن 
زندگــی میکنن قبض اب براشــون صادر شــده به مبلغ 
۹۹۹۰۰۰ ناموت کــه همون میزان مصرف تو قســمت مرکز 
شــهر ۸۰۰۰۰ تومن قبض صادر شده.آخه مگه تو لوله های 
آب اون قســمت شــهر آب هویج میره که اینقدر تفاوت 
ایجاد کردن؟ ســازمان آب طبق چه الگوریتمی آب بها رو 

میکنه؟  محاسبه 
 سالم چناران شهدا ۵ سر چهارراه لطفا اطالع رسانی کنید 
پیگیری شــود الاقل یک سطل زباله بزارن اینجا و همچنین 
آخر این کوچه تا نزدیک به مســجد چراغ برق نداره شــب 
آدم وحشت میکنه قدم بگذارد بیرون خونه، باید چراغ قوه 
روشــن کنیم بیایم بیرون اونم باهزار ترس و لرز خواهشــا 

پیگیری کنید  به امور شهری رسیدگی کنید.
 یکــم به داد ما برســین خیابان جمهوری 4 آســفالت 
نیســت هرچی هم پیگیر می شــیم میگن پول بدین بابا 
از کجا بدیم شــما به داد ما برســین به چناران خیابان 
جمهــوری 4 بیاین وضع مــا رو ببینین یکم رحم کنید ما 
فقــط تو آشــغال داریم زندگی می کنیم، همش آشــغال 

بدون آســفالت یکم پیگیری کنید.
 ســالم من چند بار دیگه هم بهتون پیــام دادم و ازتون 
خواهــش کــردم راجع به نرخ بــاالی اجاره بهــا در گلبهار 
پیگیــری کنین. واقعا اجاره ها خیلی بــاال رفته ما اگر پول 
درست و حسابی برای اجاره خونه داشتیم که همون مشهد 
میموندیم و نمیومدیم گلبهار. تازه امکانات بیشتری هم دم 
دســتمون بود. شما که با مسئولین در ارتباط هستین لطفا 
بهشون بگین یه فکری بردارن . هم اجاره خونه ها باالست 

و هم اجاره مغازه ها. واقعا انصاف نیست اینجوری.
سام وضعیت بهشتی ۱۴ در چناران را رسیدگی کنید لطفا، 
واقعا خیلی ســطح فرهنگ بعضی ها پایین اســت بخاطر 
اینکــه بچه کوچیک دارم از دســت این آشــغال ها خونه و 
زندگیم شــده پر مگس و پشــه اســت دیگه واقعا موندیم 

کنیم. چیکار 

کالم مردم

مشکالت، انتقادات و پیشنهادات خود را
برای ما ارسال کنید.

پیگیری می کنیم.
شماره پیامک: 30007477676767
@kalametaze:پیام رسان ها



کالم تــازه | می توان ادعــا کرد که وضعیت 
کارگــران ســاختمانی به لحــاظ وضعیت 
معیشــتی و بیمه بیکاری بدون چتر حمایتی 
دولت در بخشنامه ها و کاغذها فاقد ضمانت 
اجرائی خالصه می شــود کــه در عین حال 
حتی مرهمی اندک در قانون های فعلی برای 
بهبــود وضعیت زندگی این قشــر از جامعه 
زحمتکش و آبرومند جامعه وجود ندارد. برای 
بررسی بیشــتر وضعیت کارگران ساختمانی 
در شــهرهای چناران و گلبهار به سراغ عماد 
محمدزاده، رییــس انجمن صنفی کارگران و 
اســتادکاران و مدیرعامل شرکت تعاونی نیاز 
کارگران شهرستان چناران رفتیم. محمد زاده 
که همچنان عضو هیئت مدیره کانون کارگران 
خراســان رضوی نیز می باشد از دغدغه های 
اینــروزای کارگران چنــاران و گلبهار برایمان 
گفــت. آنچــه در ادامــه می خوانید حاصل 

گفتگوی ما با وی است. 
  عماد محمدزاده گفت: یکی از دغدغه های 
بســیار با اهمیت درحوزه مشاغل توجه به 
بیمه کارگران ســاختمانی است که در چند 
ساله اخیر با مشکالت و بایدها و نبایدها و 
قرارگرفتن در پیچ و خم اداری ســبب لطمه 
کارگران ساختمانی  به وضعیت معیشــتی 

شده است.
وی ادامــه داد: با توجه بــه اینکه کارگران 
ســاختمانی حــق بیمه کامــل می پردازند 
)بیســت درصــد ســهم کارفرمــا از طریق 
پروانه های ســاختمانی، هفت درصد سهم 
کارگر و ســه درصد ســهم دولت( متاسفانه 
تامین اجتماعی به بهانه اینکه در متن قانون 
بصراحت کلمه غرامت ایام بیماری نیامده، 
به این کارگران زحمتکش و ضعیف جامعه، 
غرامــت ایام بیماری پرداخــت نمی کند در 
صورتی که طبق قانون چون ســازمان ســی 
درصد حق بیمه را دریافت کرده اســت باید 

غرامت ایام بیماری را نیز پرداخت نماید.
محمدزاده افــزود: این قضیــه زمانی نمود 
بیشــتری پیدا می کند که کارگر ســاختمانی 
چنانچه در ســاختمان هایی که پروانه ندارند 
یا تعمیرات جزئی دارنــد اگر حادثه ببیند یا 
در مســیر رفت و برگشت به محل کار حادثه 
ببیند حتی غرامت حوادث ناشی از کار هم به 
آنان تعلق نمی گیرد. اینطور می شود گفت که 
سازمان فقط بازنشستگی و دفترچه درمان به 
کارگر می دهد و علی رغم دریافت ســی درصد 
حــق بیمه، خدمات دیگر را بــه کارگران ارائه 

نمی دهد در حالی که باید طبق قانون تمامی 
خدمات بجز بیمه بیکاری را به آنها تعلق گیرد.
رییس انجمن صنفی کارگران و استادکاران 
و مدیرعامل شــرکت تعاونــی نیاز کارگران 
شهرســتان چناران با بیــان اینکه کارگری 
ســاختمانی در دنیا  بعنوان یکی از مشاغل 
ســخت و زیان آور شناخته می شود تصریح 
کــرد: در کشــور ما هم  مشــاغلی همانند 
جوشکاری، عایق کاری، نقاشی، مشاغلی که 
در ارتفاع یا در فضای باز هستند که دائم در 
معرض تابش نور خورشید یا سرما و گرمای 
محیط بیرون هستند جزء مشاغل گروه ب 
یعنی مشــاغلی که ذاتا ســخت و زیان آور 

هست شناخته می شود. 
عماد محمدزاده ادامه داد: اختصاص پنجاه 
درصد از حوادث ناشــی از کار کشــور و 65 
درصــد فوتی های ناشــی از کار به کارگران 
ســاختمانی نشــان می دهد کــه کارگران 
ساختمانی بیشتر از همه مشاغل در معرض 

حوادث ناشی از کار هستند.

عضو هیئت مدیره کانون کارگران خراســان 
رضوی با تاکید بر اینکه کشــور ما متاسفانه 
یکــی از رکــورد داران حادثــه در بخــش 
ســاختمان در دنیا می باشد افزود: بصورت 
میانگین در ده ســال گذشــته ، ســالیانه 
حدود ده هزار حادثه ثبت شــده در بخش 
ســاختمان داریم که از ایــن میزان بصورت 
میانگین در هر سال شاهد بیش از هزار نفر 
فوتــی و به همین میزان قطع نخاع و قطع 
عضو در بخش ســاختمان هستیم. تمامی 
این موارد نشان دهنده این مورد هست که 
باید شــغل کارگران ساختمانی جزء مشاغل 

سخت و زیان آور تلقی گردد.
عماد محمدزاده خاطر نشــان کرد: بیماری 
کرونــا نیــز از جمله عواملی اســت که این 
مشــکالت را با بن بســت معیشتی مواجه 
کرده اســت که کاهش بودجه بیمه کارگران 
ساختمانی این قشــراز جامعه برای تأمین 
حداقل های معیشتی دچار دست اندازهائی 
از جنــس نبود حمایت هــا و امکانات برای 

آنان شده است از طرفی فعالیت 9000 کارگر 
ساختمانی در چناران و گلبهار و در عین حال 
بیمــه 1400 نفر از آنها  این نگرانی را ســبب 
می شــود که چرا تا به امروز و در شــرایط 
کرونایی نســبت به بیمه حداکثری کارگران 
ســاختمانی چناران و گلبهار اقدامات موثر 

صورت نگرفته است.  
محمدزاده، تاکید کرد: با توجه به اینکه تالش 
ما برای بیمه شدن 2هزار و 700 نفر از کارگران 
ســاختمانی چناران و گلبهاران بوده است اما 
تأمین اجتماعی تا به امروز فقط اقدام به بیمه 
1400 نفــر از کارگران کرده اســت در حالی که 

مطالبه ما بیشتراز این تعداد است.
وی کــم کاری ها در حوزه بیمه ســاختمانی 
کارگران چناران و گلبهــار، نیاز به بازخوانی 
و تکمیــل  قانون ماده 18 بهبود کســب و 
کار، غیر قانونی شــدن اعمال ســهمیه ها، 
عدم همخوانی تعداد ســهمیه ها و ساخت 
و ســازها، عدم همکاری شورای پنجم شهر 
چناران و گلبهــار را از جمله مهمترین دالیل 

بیمه ساختمانی  برطرف نشدن مشــکالت 
کارگران چناران و گلبهارعنوان کرد.

عمــاد محمدزاده بیان داشــت: یکی دیگر از 
مشکالتی که در حوزه بیمه کارگران ساختمانی 
در ایام کرونایی گریبانگیر این قشــر از جامعه 
شده است این است که در صورتی که کارگران 
ســه ماه حق بیمه خود را نپردازند حق بیمه 
آنان قطع می شــود واین درحالی است که از 
طرف تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حق 
بیمه کارفرما که 20 درصد و 3 درصد شــامل 

دولت است بی توجهی می شود.
وی ادامــه داد: فقط به دلیل 7 درصد عدم 
پرداختی از ســوی کارگران بیمه آنان قطع 
می شود در صورتی که تامین اجتماعی 23 
درصــد باقی مانده را مــی گیرد و در جیب 
خــود می گذارد و پاســخ تأمین اجتماعی 
در مقابــل اعتراضات به این قطع بیمه این 

است که ما فقط با بخشنامه کار می کنیم.
رییــس انجمن صنفی کارگران و اســتادکاران 
و مدیرعامــل شــرکت تعاونی نیــاز کارگران 
شهرستان چناران تصریح کرد: متأسفانه در ایام 
ســخت کرونایی هیچگونه حمایتی از جهت 
کمک معیشتی ویژه و حمایت های درمانی و 
بهداشتی از کارگران ساختمانی چناران و گلبهار 
صورت نگرفته اســت و این در حالی است که 
کارگران ســاختمانی با کارت مهارت موظف به 
پرداخت حق بیمه بمدت 35سال می شوند تا 

مشمول بازنشستگی شوند.
محمــدزاده افزود: از جملــه دیگر نواقص 
بیمه کارگران ســاختمانی این است که بیمه 
بیــکاری به آنان تعلق نمــی گیرد وبا توجه 
بــه اینکه قانون بازنگــری تأمین اجتماعی 
تصویب شــده اســت اما تأمین اجتماعی 
حاضــر به اجرای آن نیســت و این مصوبه 

ضمانت اجرایی الزم را ندارد.
وی ادامــه داد: قانون بازنگری بیمه کارگران 
ســاختمانی بدون ضمانت اجرائی در حال 
خاک خوردن اســت و از طرفی بیشــترین 
آمار فوتی های ناشــی از حوادث  مربوط به 
کارگران ساختمانی است که با رقم باالی 65 
درصد ثبت شده است و با وجود این که در 
گروه مشــاغل ســخت و زیان آور است اما 

جزو آنان به حساب نمی آید.
عمادمحمدزاده تصریح کــرد: در واقع می توان 
ادعا کرد که وضعیت کارگران ساختمانی به لحاظ 
وضعیت معیشــتی و بیمه بیکاری بدون چتر 
حمایتی دولت در همان بخشنامه ها و کاغذها 
فاقد ضمانت اجرائی خالصه می شود که در عین 
حال حتی مرهمی انــدک در قانون های فعلی 
برای بهبود وضعیت زندگی این قشــر از جامعه 

زحمتکش و آبرومند جامعه وجود ندارد.

3جامــعــه
گزارش

فاطمه ترزقان | خبرنگــار
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خبــــر

نماینــده مردم  کالم تــازه | 
شهرستان های چناران، گلبهار، 
طرقبه و شــاندیز در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: در 
تبصــره دو مــاده 18 قانون 
بهبود کسب و کار اختالفاتی 
وجود دارد که به نفع کارگران 
ساختمانی نیست  که تامین 
اجتماعی و فنی حرفه ای  آن 

را نمی پذیرد.
در  راد،  امامــی  حســین 

جلســه ای با حضــور عبدالملکی، وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت 
بیمه ای کارگران گفت: مدت زمان بیمه کارگران ســاختمانی برخالف 
ســایر کارگران 35 سال تعیین شــده است که نیاز به تغییر قانون در 

این زمینه وجود دارد.
وی درادامه با تأکید بر این مطلب که شــغل کارگران ساختمانی سخت 
و زیان آور اســت، ادامه داد: اما با وجود این امر بیمه بیکاری و غرامت 

ازکارافتادگی شامل کارگران ساختمانی نمی شود.
امامی راد درباره تصمیمات نادرســت درباره کارگران ســاختمانی در 
یکســال اخیر اظهارکرد: با وجود شرایط سخت کرونائی صدور کارت 
مهارت 10 برابر و از 5 به 50 هزار ناموت افزایش یافت و ثبت نام کارت 
مهارت هم قیمت افزایش صعودی داشــته اســت و مبلغ ورودی به 
آزمون نیز افزایش داشــته است  که در حد پرداخت کارگران نیست  
درعین حال در تبصره دو ماده 18 قانون بهبود کسب و کار اختالفاتی 
وجود دارد که به نفع کارگران ســاختمانی نیست  که تامین اجتماعی 

و فنی حرفه ای  آن را نمی پذیرد.
مالک اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی برنامه و کارنامه است

حسین امامی راد در ادامه درباره کلیت کابینه پیشنهادی به مجلس 
اظهار داشــت: کلیت وزرای پیشنهادی آیت اهلل رئیسی به مجلس به 

جز چند نفر دارای کارنامه قابل قبولی هستند.
وی با بیان اینکه معیشــت مردم باید در اولویت کاری وزرای کابینه 
ســیزدهم باشــد، گفت: انتظار از مجلس ســیزدهم این است که از 

هماهنگی و انسجام کامل برخوردار باشد.
امامی راد تاکید کرد: مجلس بر اساس برنامه ها و کارنامه  وزرای پیشنهادی 
به آنان رای خواهد داد و از انان کابینه انتظار این را دارد که با جدیت و بدون 

فوت وقت و ذره ای درنگ برای حل مشکالت مردم تالش کنند. 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم که 
وضعیت معیشتی مردم باید در دو مرحله کوتاه مدت و بلند مدت بهبود یابد و 
برای این امر همه کابینه باید اولویت نخست خود را به این امر اختصاص دهد. 

گزارش کالم تازه از ناهمخوانی بخشنامه ها با بیمه کارگران ساختمانی

وقتی کارگران بیم بیمه دارند!
رییس انجمن صنفی کارگران و استادکاران و مدیرعامل شرکت تعاونی نیاز کارگران شهرستان چناران : با توجه به اینکه کارگران 
ساختمانی حق بیمه کامل می پردازند )بیست درصد سهم کارفرما از طریق پروانه های ساختمانی، هفت درصد سهم کارگر و سه 
درصد سهم دولت( متاسفانه تامین اجتماعی به بهانه اینکه در متن قانون بصراحت کلمه غرامت ایام بیماری نیامده، به این 
کارگران زحمتکش و ضعیف جامعه، غرامت ایام بیماری پرداخت نمی کند در صورتی که طبق قانون چون سازمان سی درصد حق 

بیمه را دریافت کرده است باید غرامت ایام بیماری را نیز پرداخت نماید.

نماینده مردم چناران، گلبهار و طرقبه شاندیز
 در مجلس شورای اسالمی:

اختالفات ماده 18 قانون بهبود کسب و کار 
به نفع کارگران ساختمانی نیست  
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کالم تــازه - نگار دائمی  | عضو کانــون محبت چناران 
گفت: اگر قرار بود به سازمان های مردم نهاد اعتبار داده 
نشود پس چرا ایجاد شدند؟! اساسا برای همین ایجاد 
شــده اند که دولت یک ســری اعتبارات به آنها بدهد و 

آن ها هم بروند مشکالت را حل کنند.
علی حشمتی در گفت و گو با کالم تازه بیان کرد: به اعتقاد 
من اگر کانون محبت بتوانــد از طالق حتی یک خانواده 
جلوگیری کند، به نحو احســنت خدمتش را انجام داده 
است. چرا که شاید آن خانواده فرزندی به جامعه تحویل 

دهد که گره گشای بسیاری از مسائل دیگر باشد.
فعالیت گسترده تر  زیرســاخت های درســت، الزمه 

کانون محبت هستند
عضو کانــون محبت اظهار داشــت: کانــون محبت 
یک ســازمان مردم  نهاد اســت. اعضــای این کانون 
زیرســاخت ها را برنامه ریزی کردند اما دســتگاه های 
گــر ظرفیت های  دیگــر بایــد به آن ها کمــک کنند. ا
موجــود حاکیمــت و مــردم به کمــک کانون محبت 
بیاینــد می توان برای حل مشــکالت خانواده ها تا 5 

ســال آینده برنامه ریزی کرد و آن ها را رفع کرد. 
علی حشــمتی هــدف از فعالیــت کانــون محبت را 
پوشــش دهی بیشــتر خانواده هــا دانســت و گفت: 
شــاید عده ای اصال احســاس نیاز نکنند و به مجموعه 
وارد نشــوند. فرض کنید خانم و آقایی خودشــان را از 
نظر فرهنگی اســتاد این کانون تصور کنند و شــاید هم 
در واقعیــت همین طور باشــد و نیــازی به طی کردن 

دوره های آموزشی ما نداشته باشند.

حشمتی ادامه داد: اعضای کانون به دنبال این هستند 
کــه حداقل یک خانواده را پوشــش دهند، اما قطعا با 
کمــک خداوند متعال، تعداد خانواده ها خیلی بیشــتر 
خواهد شــد. اعضا در حال برنامه ریــزی این موضوع 
هســتند که کانون محبت برای کشــور الگو شــود زیرا 
می شود زیرســاخت ها را به نحوی فراهم کرد که عالوه 
بر شــهر چناران، بقیه شهر های کشور را هم پوشش داد. 
اما کمک ها الزمه کار ما هستند و به تناسب کارگروه های 

اجرایی مان به کمک نیاز داریم.
از هر کجا که کمک برسد، باعث عملکرد بهتر خواهد شد
ایــن عضو کانون محبــت درباره کمک های دســتگاه 
حاکمیت گفت: منظور از کمک چیزی اســت که قانون 
به عهده شــان گذاشته اســت و قرار نیست کاری غیر 
قانونــی برای کانون انجام دهند. بعضی از دســتگاه ها 
و ادارات برای ســمن ها اعتباراتی دارند. به عنوان مثال 
یکــی از ادارات، اعتباراتی که داشــته را بجای این که به 

ســمنی پرداخت نماید عودت داده اســت، چند اداره 
وجــود دارد که این می توانســتند به ســمن ها کمک 
نمایند؟ اداره بهزیســتی، فرمانداری و بسیاری از ادارات 
دیگر هم همین طور هستند. اگر قرار بود به سازمان های 
مردم نهاد اعتبار داده نشــود پس چرا ایجاد شــدند؟! 
اساســا برای همین ایجاد شده اند که دولت یک سری 
اعتبارات به آن ها بدهد و آن ها هم بروند مشــکالت را 
حل کنند . آیا بیشــتر مدارس، مساجد و بیمارستان ها 
در ایران، توســط مردم ساخته شــده یا حاکمیت؟ در 
بســیاری از نهاد های دیگر هم کمک های مردمی بیشتر 

از کمک های حاکمیتی شده است.
حشــمتی ادامه داد: اگر مردم کشــور ما بخواهند از 200 
ناموت تــا میلیاردها ناموت بــه ازدواج جوانان کمک کنند، 
کمک خود را باید به کدام اداره یا نهاد برسانند؟ مثال خود 
مردم از طریق ستاد  دیه، محکومین مالی که در زندان ها و 
بازداشتگاه ها حضور دارند را آزاد می کنند. وظیفه حکومت 
نیست این کار را انجام دهد اما مردم می آیند و به زندانی 
کمــک می کنند تا از قید بندگی یک نفر دیگر آزاد شــود. 
یکی از کارهایی که کانون محبت دارد انجام می دهد مثل 
این اســت. دولت به زوجین کمــک می کند و نفری 100 
ناموت و در مجمــوع 200 میلیــون ناموت وام 4 درصد به 
زوجین می دهد. وامی که من نمی دانم حتی به کارمندش 
داده است یا خیر! پس کمک دولت به زوجین کمک فوق 
العاده ای اســت، کمکی اســت که حتی به کارمند 20_30 
ســالش نکرده. اما ساز و کارها دیگر کنارش نیست و این 

کمک به تنهایی نمی تواند مشکل ازدواج را حل کند.

کالم تازه  | آغاز بــه فعالیت کانون محبت در نیمه اول 
سال گذشته به صورت نمادین در فرمانداری شهرستان 
چنــاران بــا حضــور رزم حســینی اســتاندار آن زمان 
خراسان رضوی انجام شد؛ فرماندار چناران در آن مراسم 
گفت: این طــرح برای اولین بار و به صورت پایلوت در 
این شهرســتان اجرا شده و هدف از فعالیت این کانون 
کاهش آســیب های اجتماعی جهت پیشگیری از طالق 
در سطح شهرســتان می باشد. اکنون بعد از گذشت دو 
ســال برای بررســی جزئیات اهداف این کانون گفت و 
گویی بــا مدیرعامل کانون محبت شــکل گرفت؛ آنچه 
می خوانید حاصل گفــت و گوی کالم تازه با مدیرعامل 

کانون محبت است.
مدیــر عامل کانون محبت شهرســتان چنــاران گفت: 
امیدواریــم با کمک مــردم، خانواده ها، مســئولین  با 
هیئت مدیره تشــکیل شــده، اهداف ایــن کانون را که 
مهم ترین آن تقویت بنیاد خانواده و پیشگیری از طالق 

است اجرا و عملی کنیم.
محسن داوودی در گفت و گو با کالم تازه اظهار داشت: 
کانون محبت با توجه به افزایش آمار طالق در ســطح 
کشــور، خصوصا دراستان خراســان رضوی و شهرستان 
چناران که طی ســال های اخیر آمار طالق افزایش پیدا 
کرده بود، بــرای تقویت بنیان خانواده خصوصا در پنج 

سال اول زندگی آن ها با هدف تحت پوشش قرار دادن 
زوجین جوان شکل گرفت.

داوودی افــزود: این کانــون خدماتی هم چون مباحث 
آموزشی و مشــاوره به خانواده ها ارائه می دهد و برای 
تشویق به شرکت در این کالس های آموزشی امتیازاتی 

به خانواده ها داده می شود.
مدیرعامــل کانون محبــت بیان کرد: طبق بررســی  و 
تحلیل های انجام شده توسط دادگستری، مرکز مشاوره 
بهزیستی و خانم بذری، چند عامل عمده طالق مباحثی 
از جمله بحث اقتصادی خانواده اســت؛ بحث معیشت 
خانواده هــا کــه زوج های جــوان به دلیل مشــکالت 
اقتصادی که اغلب علت بیکاری همســر است، ناشی از 
نداشتن برنامه الزم در اقتصاد خانواده هست و اولویت 

اول بحث اقتصاد عنوان بندی شده است.
محسن داوودی ادامه داد: اولویت بعدی نداشتن مهارت 
زندگی است، در مرحله سوم خیانت زوجین هست؛ حاال 
هرکدام از طرفیــن، آقا و خانم فرقی نمی کند و در مرحله 
آخر اعتیاد و آســیب های اجتماعی است که این عوامل، 
عنوان خانواده در شهر چناران را خصوصا، تهدید می کند.

داوودی مطرح کرد: در جهت پیشگیری و رفع مشکالتی 
از این قبیل، کانون کارگروه های مختص و مشــخصی را 
تشکیل داده است. اعضای هیئت مدیره کانون محبت 
به عالوه عضو هیئت مدیره، مســئول یک کارگروه هم 
هستند. برای مثال یک نفر مسئولیت کارگروه اشتغال را 
به منظور تدبیر و توسعه اشتغال زوجین جوان خصوصا 
آقایان به عهده دارد که مشــغول به کار شــوند و قطعا 
زمانی که اشتغال داشته باشند مشکالت اقتصادی شان 

هم برطرف می شود.
وی تصریــح کــرد: یک کارگروه دیگر، کارگروه مســکن 
هســت که تالش می کند با اداراتی که با مسکن مرتبط 
هســتند مراوده و تبــادل نظر کند تــا بتواند در تهیه 

مسکن، برای آن ها تسهیالت ایجاد کند. 
مدیرعامــل کانون محبت تاکید کرد:  منظور از این عمل 
اهدای مســکن به خانواده ها نیست؛ به طوری هست 
که اگر بنیاد مسکن بخواهد وام دهد اولویت با کسانی 
که از طریق کانون معرفی می شــوند باشد. و همین طور 
زمین شهری برای اعطای زمین کسانی را در اولویت قرار 

دهد که در کالس های کانون شرکت کرده اند.
محسن داوودی گفت: کانون محبت هیچ منبع درآمدی 
ندارد و یــک نهاد مردمی اســت. از طریق فرمانداری 
شهرســتان جهت فعالیت اجتماعــی مجوز گرفته و به 
ثبت رســیده اســت. و این مجوز از طریق فرمانداری و 
اداره صمت در شــرکت ها ثبت شده و یک نهاد رسمی 

محسوب می شود. 
داوودی اضافه کرد: این کانون در ســطح شــهر در حال 
فعالیت اســت و حدود سه هفته پیش رسما با حضور 
معاون کل دادگستری خراسان رضوی، مدیرکل ورزش و 
جوانان، نماینده های شــورای اسالمی مشهد و چناران، 
فرماندار و عده ای از مســئولین که از استان و شهرستان 

حضور داشتند، افتتاح و فعالیتش شروع شد .
وی اظهار کرد: کانون محبت از دو سال پیش بناگذاری 
شــده و یک سال است عمالً شکل گرفت. قرار بر شروع 
برنامه هــا در کانون بود که متاســفانه به علت شــیوع 
ویروس کرونا ما موفق به برگزاری امور عملی نشــده ایم.

مدیرعامل کانون مردمی محبت تشــریح کرد: مهم ترین 
دغدغه ما برگزاری کالس های مشاوره بود؛ و اگر ویروس 
کرونا وقفــه ایجاد نمی کرد، اهــداف و برنامه هایی که 

امسال داشتیم را سال گذشته اجرا می کردیم.
محسن داوودی افزود: طبق برنامه ریزی که ما داشتیم، 
مقصــد این بود کــه کالس های عملیات رســمی را از 
اردیبهشــت سال گذشــته آغاز کنیم و االن هم اهتمام 
همه بر این هســت که کالس ها ســریع تر برگزار شود و 
شرایط قرمز شهرستان چناران وقفه در کار ما ایجاد کرد.
داوودی ادامــه داد: فــارغ از همه ی ایــن چالش ها و 
مشکالت، زیرســاخت ها انجام شده، کارگروه ها تشکیل 

شدند و ارتباطات برقرار شده است.
وی مطــرح کرد: با کمک خیرین و مســئولینی که قرار 
است به بخش مالی و اقتصادی کانون کمک کنند تبادل 
نظر و تعامل شــده است و به محض از بین رفتن این 
معــزل ویروس کرونا، کانون محبت رســمًا کالس های 

حضوری اش را برگزار می کند
مدیرعامل کانون محبــت بیان کرد: در خصوص مکان 
هــم پیش بینی شــده، این جا به عنوان مــکان اداری 
اســتفاده می شود و ســالن آموزشی در اماکنی از جمله 

مدرسه آقای شاهچراغی قرار می گیرد.
محســن داوودی در پایــان اضافه کــرد: کالس ها به 
صورت رســمی و منظم برای خانواده ها برگزار می شود 
که امیدواریم با کمک مردم، خانواده ها، مســئولین و با 
هیئت مدیره ای که تشــکیل شده به اهدافی که داریم و 
مهم ترین آن تقویت بنیاد خانواده و پیشگیری از طالق 

است برسیم.

کالم تازه | مسئول اموراجرایی کانون محبت گفت: اساس 
تنظیم حضور زوجین در کانــون محبت ازدواج پایدار در 
کنــار آگاهی و مهارت های زندگی، حمایت های اقتصادی، 

اشتغال و رفاه به زوجین است.
فاطمه بذری در گفتگو با کالم تازه نحوه حضور زوجین  در 
کانون را چنین تشــریح کرد: در ابتدا زوجین  بنابر انتخاب 
خود می توانند وارد مجموعه ما بشوند و الزامی  بر حضور  

حتمی کسانی که ازدواج می کنند نیست.
بذری افزود: در مرحله اول ســامانه ای طراحی می شــود 
تحت عنوان ســامانه »ازدواج« که اطالعات اولیه زوجین 
در آن ثبت می شــود و به دو فیلــد تخصصی ورود پیدا 
می کنند که یک پرونده اساســی روانشــناختی و دیگری 

پرونده تخصصی جسمانی است.
وی در ادامه اظهار داشت: پرونده تخصصی روانشناختی 
با مدیریت بهزیســتی، پرســنل و نیروهایی که در بخش 
ســالمت روان فعالیت دارند ســاپورت می شود. در این 
صورت می توانیم اســکن روانی از وضعیت روانشناختی 
زوجیــن و روابط آن ها داشته باشــیم، که چه ویژگی های 
روانشــناختی و شخصیتی را دارا هستند چگونگی ارتباط 
زوجین بررسی می گردد و پارامترهای تًایرگذار مثل تناسب 
یا عدم تناســب سنی، ســنخیت اجتماعی و خانوادگی و 
...مــورد انالیــز واقع می شــود که منجر به شــکل گیری 

پرونده ای کامل خواهد شود.
ازدواج سالم و  خانواده سالم در بستر روان و جسم سالم 
مســئول امور اجرایی کانون محبــت تبیین کرد:  پرونده 
اســکن جســمانی تحت نظارت شــبکه بهداشت اتفاق 
خواهد افتاد که زوجین آیا به لحاظ مسائل جسمانی دچار 
مشکالت خاص و یا نارسایی ها هستند یا خیر، یک ازدواج 
ســالم و خانواده سالم در بستر این هست که زوجین یک 
روان و جسم سالم داشــته باشند و آیتم های یک ارتباط 

سالم را بدانند.
فاطمه بذری افزود: ما با تشکیل این پرونده ها به وضعیت 
روانشــناختی و جسمانی زوج ها اجهاف کامل داریم که به 
واسطه یک ســری پرسش نامه ها توســط کارگروه علمی 
اســتخراج شده و یک ســری مصاحبه و ارزیابی در قالب 
بررسی مسائل روانی اتفاق خواهد افتاد. پرسش نامه هایی 
توسط کارگروه علمی کانون استخراج و یک سری مصاحبه 
و ارزیابی در قالب بررسی مسائل روانی انجام شده است. 

طبق این سه روش ما اطالعات جامع و کاملی را به دست 
می آوریم.

او در ادامه بیان کرد: برای زوجین طبق اطالعات به دست 
آمده برنامه ریزی می کنیم و متناسب با شرایط، دوره های 
آموزشــی در قالب 20 جلســه با محوریت  و دیدگاه های 
مذهبی، حقوقی و مســائل جســمانی وسالمت در تمام 
واحد های درسی و دوره های آموزشی تعریف شده است.

بــذری افزود: زوجین بر اســاس دوره ای که طی می کنند، 
امتیازاتی به دســت می آورند که مجمــوع آن 100 امتیاز 
است و هر 10 و یا 20 امتیاز گین ها و پاداش  های مختلف 
را دریافــت می کنند که طبق این امتیازات در کارگروه های 
مختلف رفاه، اشتغال، مسکن و ...  خدمات دیگر دریافت 

می کنند.
خواستگاه این طرح این است که با کمک افزایش اگاهی 
و ارائــه حمایت های اقتصادی و اشــتغال، رفاه، خدمات 
پزشــکی و پیرا پزشــکی به زوجین کمک کنیم که روابط 

پایدار و رضایت مندی را تجربه کنند. 
او تشــریح کرد: برنامه ریزی انجام شــده از لحظه ازدواج 
تا یک ســال بعد ازدواج صورت می گیــرد، این فرایند را 
باید طــی بکنند، این دوره طالیی برای ما اســت و باید 
آموزش ها در آن بازه زمانی اتفاق بیافتد. پس از یک سال 
شــروع به جذب مراجعین و زوجیــن می کنیم و پس از 
گذراندن جلسات مشــاوره هرماه پشتیبان ما پیگیری و 
ارتباط زوجین را رصد می کند اگر با مشــکالت حاد مواجه 
و پرونده های قانونی ایجاد بشود ما پیگیری خواهیم کرد.
فاطمه بذری تصریح کرد: طی بررسی  ها و برنامه ریزی های 

اولیه دریک ســال اول ازدواج خدمات و حمایت ها انجام 
می شــود و بعد از آن در چهارســال پایانی ممکن است 

مواردی برحسب تغییرات کم یا اضافه گردد.
بذری در پاســخ به این ســئوال که اگر این گونه ازدواج ها 
منجر به طالق بشــود چه باید کرد، گفت: مسئله اساسی 
این هست که زوجین به ازای خدماتی که دریافت می کنند 
و وضعیت مناسبی که در رابطه آن ها ایجاد می شود امتیاز 
دریافت می کنند. زوجین دچار یک سری تعارضات اساسی 
می شــوند و اقدامات قانونــی انجام بدهند و برای طالق 
اقدام بکنند تمامی خدماتی که به آن ها داده شــده است 
دچار نمره منفی می شــود و ثبــت نمره منفی  برای آن ها 
باعث حذف خدمات آن ها اســت و این  تصور غلط برای 
افراد ایجاد نشــود که از ما خدمــات دریافت کند و بعد 

درخواست طالق بدهند.
اساس کار خانه محبت شناسایی وضعیت ارتباطی زوجین 
اســت و حمایت در جهت تعارضات و مشــکالت ولی اگر 
ازدواج نادرست بوده باشد یا همکاری از سمت زوجین جهت 
حل مشکالت وجود نداشته باشد امکان طالق و جدایی هم 
پیش رو خواهد بود و در این شــرایط تیم تخصصی خانه 
محبــت در جهت تصمیم گیری منطقــی و صورت گرفتن 

طالقی با آسیب کمتر زوجین را حمایت خواهد کرد.
بذری در پایان گفت: هــر اتفاقی که برای زوجین بیافتد 
ما تماما همراه آن ها هســتیم و وضعیت زوجین را رصد 
می کنیم. در تالش هســتیم اگر اتفاقی رخ بدهد، کار گروه 
آموزشــی ما مشــورت و تصمیم گیری می کنــد که چه 

مداخله ای را می توان انجام داد.

عضوکانونمحبتچناران:

مدیرعاملکانونمحبتچناراندرگفتوگوباکالمتازهمطرحکرد:

مسئولاموراجراییکانونمحبت:گاماولبرایماآگاهیازوضعیتزوجیناست

اگر قرار بود به سازمان های مردم نهاد 
اعتبار داده نشود پس چرا ایجاد شدند؟

ازدواج پایدار درکنار آگاهی و مهارت زندگی

مهم ترین هدف کانون محبت؛ 
تقویت بنیاد خانواده و پیشگیری از طالق

سمیرا ضیایی | روانشناس خانواده

یادداشت

در شماره قبلی راجع به ازدواج های ناسالم باهاتون صحبت کردم.
در این شماره می خوام راجع به ازدواج های سالم کمی حرف بزنیم. 
حتما این جمله به گوش شما خیلی آشناس که ازدواج کنید بعدش 
عشق به وجود میاد. اما اگه به وجود نیاد تکلیف چیه؟ چرا همین 
عشــقی رو که قبل ازدواج میشــه بدســت آورد باید در هاله ای از 
ابهام و تردید، در آینده منتظرش بود که آیا به وجود میاد یا خیر؟
ازدواج پدیده ای هست که هیجان و احساس در اون دخیل هست 
و اگــر در ابتدا این عامل نادیده گرفته بشــه فرقی با یک قرارداد 

تجاری بین دو فرد نداره. 
فردی به نام جان گاتمن که روان شناس و پژوهشگر هستش بیش 
از ۴۰ ســال مطالعاتی کامال علمی روی ۷۰۰ زوج انجام داده )شامل 
زوج هایی که تازه ازدواج کردن تا زوج هایی که ۴۰ تا ۷۰ سال زن 
و شوهر بودن( و در تحقیقاتش نتیجه گرفته شد که هوش عاطفی 
)هیجانی(، نقش بســزایی در بهتر بودن رابطه زناشویی داره و هر 
چه یک زوج از لحاظ عاطفی هوشــمندتر باشــن، بیشتر می تونن 
همدیگــه رو درک کنن و به هم احتــرام بذارن و از همدیگه تقدیر 
کنن و در نتیجه احتمال اینکه تا آخر عمر با خوبی و خوشی در کنار 

هم زندگی کنن بیشتر میشه. 
افــرادی که هوش هیجانی باالیی دارن، میدونن که خودشــون یا 
دیگران در یک لحظه خاص، در چه نوع حالت هیجانی هســتن و 
میتونن با دقِت تمام ، عواطف مختلف رو از هم تشــخیص بدن. 
مثل خشــم، ترس، احساس گناه، عشــق و... . همچنین می تونن 

هیجان ها رو در خودشون و دیگران کنترل کنن.
زوج های خوشــبخت، واکنش هایی مثل عشق و محبت رو نسبت 
به هم نشون میدن و همینطور افراد با هوش هیجانی باال میتونن 
مشــکالت و اختالفات رو حل کنن. مثال مردی که در یک موقعیت 
اســترس زا قرار گرفته و باید به موقع ســر جلسه مهم کاری حاضر 
بشه و دیر از خواب بیدار شده، وقتی همسرش ازش سوال میپرسه 
که کیف و موبایلت رو برداشــتی و بــا صدای بلند جواب میده که 
برداشــتم، در این لحظــه زن این برخورد رو خطاب به شــخص 
خــودش نمیدونه و اون رو موقتــی و گذرا تلقی میکنه و به خاطر 

شرایط استرس زا میدونه.
همانطور که پدر و مادر میتونن به فرزندشون هوش عاطفی رو یاد 
بدن، به زوج ها هم میشــه هوش عاطفی رو آموزش داد و احتمال 
طالق گرفتن یک زوج رو کاهش داد. دقت کنین که منظور از عشق 
در ازدواج ، این نیســت که درگیر و اسیر هیجانات بشین و راه هر 
گونه شناخت رو نســبت به طرف مقابلتون با هیجانات افراطی و 
ناآگاهانــه ببندین ، بلکه این عواطف و هیجانات زمانی در مســیر 

درســت حرکت میکنه که هم گام با شناخت و آگاهی باشه. 
شناخت و آگاهی هم فاکتورهای زیادی داره که یکی از فاکتورهای 
مهمش اینه که فرد رو در عمل و رفتارش بســنجین نه حرف هایی 

که میزنه. 
همین طور ازدواج راهی برای رها شدن از خالهای عاطفی، تنهایی، 
نامالیمات زندگی ، مشــکالت روحی و ... نیســت. اول باید این 
مســائل رو در خودمون حل کنیم بعد بریم ســراغ ازدواج. ازدواج 
درمانی برای زخم هامون نیست. به قول روان شناسی به نام یالوم، 
کســایی که احســاس خالی بودن میکنن هرگز با یکی شدن با فرِد 
ناکامل دیگه ای شفا پیدا نمیکنن، دو پرنده ی بال شکسته که یکی 
شــدن ، تنها پرواز دست و پا شکســته ای می تونن داشته باشن.
انتظار پرواز کشــیدن بی فایده خواهد بود تا زمانی که افراد، جدا 

از هم زخم هاشون رو درمان کنن.

بنابر آمار در ایران، بیشــتر طالق ها در ســال هــای اول تا پنجم 
زندگی رخ می دهد.

دوام زندگی )طول مدت ازدواج(
شــاخص طول مدت زندگــی بیانگر میــزان فراوانی طالق های 
ثبت شــده به حسب طول مدت زندگی مشترک است. به عبارت 
ســاده تر این شاخص نشان می دهد چه میزان از طالق های ثبت 
شــده مربوط به خانواده هایی اســت که کمتر از یک سال یا دو 
ســال و بیشتر، از تشــکیل زندگی مشــترک آن ها می گذرد. آن 
چیزی که برای ما در اینجا اهمیت دارد، درصد طالق هایی است 
که مربوط به خانواده های کمتر از ۴ ســال اســت. کارشناســان 
معتقدنــد؛ ۴ ســال ابتدایی زندگی مشــترک، نقــش مهمی در 
اســتحکام و دوام آن دارد. عالوه بر این؛ گونه شناســی طالق ها 
نشــان از تفاوت علت طالق هــا در خانواده های نوپا )کمتر از ۴ 

سال( از سایر طالق ها دارد.
با توجه به اینکه بسیاری از مردم با این ذهنیت طالق می گیرند که 
مشــکالت زندگی مشترکشان تمام شود و به آرامش نسبی دست 
یابند، اما باید دانست که در مواجهه با هرگونه نامالیمات در زندگی 
طالق تنها گزینه نیست، زیرا سال های اول زندگی مشترک به دلیل 
عدم شناخت کافی زوج ها از یکدیگر دوران بحرانی برای اغلب تازه 
عروس ها و تازه دامادها محســوب می شود و با سپری کردن این 

دوران زندگیشان از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد.
بــه طور معمول در ســال های اول زندگی به دلیــل اینکه زوج ها 
شــناخت کافی از یکدیگر ندارند یا برخی کم و کاســتی ها از لحاظ 
مادی در مقایســه با زندگی گذشته آنها به وجود می آید مشکالتی 

ایجاد می شــود، حال آنکه این کمبودها کامال طبیعی است.
اگر زوج هــای جوان بتوانند چند ســال اول زندگی را با آرامش و 
گذشــت طی کنند می توانند زندگی پایدارتر و همراه با آرامشــی 

داشته باشند.
اختالفات از کجا شروع می شود:

جوانان باید دســت از خواســته های بی حد و اندازه خود بردارند. 
آنهــا باید بپذیرند که وارد یک مرحله جدیدی از زندگی شــده اند. 
در جامعه شناســی به این مرحله از زندگی دوباره اجتماعی شــدن 
می گوینــد، آن هم به این معنا که وقتی افــراد به مرحله جدیدی 
از زندگی وارد می شــوند باید طی مراحل اجتماعی شدن خود را با 

شرایط و مسئولیت های موجود هماهنگ کنند.
افــراد در این مرحله از زندگی باید رفتارهای ویژه زندگی متاهلی از 
جمله کم و کیف خانه داری، کســب مهارت های زندگی، مهارت های 

همســرداری، چگونگی تامین مایحتاج زندگی و… را بیاموزند.
ایــن مهارت ها باید از دوران نوجوانی از ســوی خانواده و آموزش 
و پرورش به افراد آموزش داده شــود. آموزش هر یک از مهارت ها 

می تواند فرایند جامعه پذیری را در بین جوانان تســریع کند. 

دانستنی های ازدواج به زبان ساده

بحران سال های اول تا پنجم  زندگی مشترک 

قسمت دوم

یادداشت
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کالم تازه  | موسســه فواد یک ســازمان مردم نهاد است که 
در ســال 97 تاسیس شــده و عده ای از جوانان دغدغه مند 
چناران دســت به دســت هم داده اند تا با مشارکت هم در 
زمینه های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، امور بشــر دوستانه و 
خیریه فعالیت کنند. این موسسه در آستانه سه سالگی قادر به 
دریافت مجوز فعالیت استانی شده است و کالم تازه به همین 
مناسبت با مدیر عامل این موسسه به گفت و گو پرداخته است. 
مهدی ســرور از اردیبهشت ماه ســال 99 به مدیر عاملی این 
موسســه منصوب شده و دانشجوی سال آخر اقتصاد است. 
آنچــه در ادامه می خوانید حاصل گفت و گوی کالم تازه با وی 

می باشد. با ما همراه باشید.
از زمــان تاســیس موسســه تــا به امــروز چه 

است؟ شده  انجام  فعالیت هایی 

در بخــش فرهنگی، محــور فعالیت ما موضــوع کتاب و 
کتابخوانــی بــوده و فعالیت های مختلفــی پیرامون این 
موضوع انجام شــده، از قبیل برگزاری نشســت های نقد و 
بررســی کتاب، تولید پادکست، برپایی میز کتاب، مسابقات 
و پویش هــای کتابخوانی و غیــره. در این بخش فعالیت 
های دیگری هم انجام شــده، از قبیل مســابقه عکاســی، 
نشست های ادبی و شب شعر، معرفی و شناسایی مفاخر و 
معرفی مکان های تاریخی چناران که به شکل های مختلف 
اجرا شــده اســت. در بخش اجتماعی هــدف ما کاهش 
معضــالت اجتماعی و زیســت محیطی بــرای ارتقا حیات 
مدنی و داشتن جامعه ای پویاست و سعی کرده ایم با تولید 
محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه، به اندازه توانمان آگاهی 
اجتماعــی را افزایش داده و در نتیجه به این مهم دســت 

یابیــم. فعالیت های خیریه و مذهبی هم همیشــه بخش 
مهمی از کار ما بوده و ســعی کرده ایم در این زمینه به شکل 
متفاوتــی عمل کنیم. رنگ آمیزی مدارس دارای امکانات کم 
روســتایی، پویش های حمایتی متعدد جهت تهیه ی ارزاق، 
لباس، اسباب بازی، لوازم تحریر برای خانواده ها و مخصوصا 
کودکان کم برخوردار و برگزاری جشــن  های مفرح در مراکز 
بهزیســتی وهمچنین برای خانواده های کم برخوردار از اهم 

فعالیت های ما در این زمینه می باشد.
بعد از شــیوع ویروس کرونا فعالیت های موسسه 

پیدا کرد؟ ادامه  به چه صورت 
کرونا که پیش آمد مثل همه فعالیت های دیگر، فعالیت های 
موسسه فواد هم تحت تاثیر قرار گرفت و سعی شد فعالیت ها 
به سمت فضای  مجازی و همچنین فعالیت هایی که نیازمند 
حضور افراد زیادی نیســت ســوق پیدا کنــد. فعالیت هایی 
مثــل تولید ویدیو و پادکســت  معرفی کتــاب و ویدیوهای 
آگاهی بخشی اجتماعی. البته زمان هایی هم نیاز بود جلساتی 
بــه صورت حضوری با تعداد محدود و با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شود.
چه تعداد عضو با چه رده های ســنی عضو موسسه 

هستند؟ فواد 
در حــال حاضــر تقریبا 40 نفر به صورت مســتقیم عضو 
مجمع عمومی موسســه فواد هســتند که رده ســنی این 
افــراد هم تقریبــا بین 20 تا 30 ســال اســت. افراد با  
تحصیالت و مشــاغل گوناگون از لیسانس گرفته تا دکترا 

می کنند.   فعالیت  این موسسه  در 
بودجه موسسه فواد از چه منبعی تامین می شود؟
ســازمان های مردم نهــاد به این صورت تعریف می شــوند 
که فعالیت هایشــان غیر انتفاعی، غیر سیاســی و غیر دولتی 
هســتند. این سه، مولفه های اصلی هستند، بنابر این بودجه 
ســازمان های مردم نهاد از منبع خاصی به دست نمی آید و با 
هزینه شخصی اعضای موسسه اداره می شوند. در حال حاضر 
فعالیت هــای انجمن فواد با حق عضویت ماهانه ای که اعضا 

پرداخت می کنند انجام می شــود مگر اینکه طرح مشترکی با 
ادارات و فرمانــداری در برنامه کاری باشــد که در این صورت 
از بودجه اداره مربوطه اســتفاده خواهد شد. به عنوان مثال، 
اعضا به فرمانداری که متولی انجمن فواد اســت طرح را ارائه 
می کنند و پس از بررســی، اگر توسط فرمانداری توجیه شود 

طرح عملی خواهد شد.
در حال حاضر چه اقداماتی در دست انجام است؟
موسســه فواد، طرحــی را تحت عنوان خیر مانــدگار دارد که 
می خواست آن را از اول مرداد شروع کند اما متاسفانه وضعیت 
کرونا خیلی بحرانی شد و انجام کار به تاخیر افتاد اما در اولین 
فرصتی که بعد از موج جدید کرونا بوجود آید عملی می شود. 
اعضای موسسه قصد دارند در روستای خیر آباد فعالیت های 
فرهنگــی، هنری و اجتماعی انجام دهند و همچنین برگزاری 
کارگاه بهداشــت زنان، مهارت آموزی و کتابخوانی را در برنامه 
دارند. موسســه فواد قصد دارد در صــورت امکان هفته ای 
یک بــار به آنجا برود و این کارگاه هــا را برگزار کند که مناطق 
روستایی هم بتوانند از مزایای این کارهای فرهنگی بهره مند 
شوند. چون در چناران افراد مختلفی هستند که در این زمینه 
فعالیت می کنند ولی در روســتاها خالهای جدی و زیادی در 

این زمینه وجود دارد.
علتی که باعث تاســیس چنین موسســه ای شده 

چیست؟ است 
سال 97 وقتی تصمیم گرفته شد موسسه فواد ایجاد بشود 
فعالیت های فرهنگی در چناران خیلی کم بود و دوســتان 
هیئت موســس به این فکر افتادند که فضایی را ایجاد کنند 
که در درجه اول افراد بتوانند در آن خود سازی داشته باشند، 
کار گروهی را یاد بگیرند و رشــد فردی داشــته باشند. در 
درجه دوم می خواســتیم در فضــای اطرافمان تاثیر مثبتی 
ایجاد کنیم و به قــدر توان خودمان تالش کنیم که جامعه 
بهتری بسازیم. نتایج خیلی از کار های فرهنگی در بلند مدت 
مشــخص می شود، به عنوان مثال ممکن است به صورت 
مداوم نشست های کتاب برگزار شود و اثرش را در چند سال 

آینده نشــان دهد، بنابر این استمرار عمل باید حفظ شود تا 
اثرش بعد تر نمایان شود.

مشــکالت موسســه فــواد در طول این مســیر 
؟ چیست

تعریف سازمان مردم نهاد در شهر های کوچک جا نیفتاده است 
و ایــن درک وجود ندارد که یک نفــر به صورت داوطلبانه و 
بدون نفع مالی بخواهد کار فرهنگی انجام دهد. این مسئله 
از همان ســال 97 وجود داشــته و همین االن هم هست که 
ما در تالشیم این ناشناس بودن سازمان های مردم نهاد برای 

مردم را رفع کنیم.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که در شهرستان فضای 
فیزیکی مشخصی برای سازمان های مردم نهاد وجود ندارد که 
بتوانند به شــکل متمرکز در آنجا فعالیت هایشان را پیگیری 
کنند و اگر کســی عالقه مند بــه  فعالیت اجتماعی داوطلبانه 
هســت به آنجا مراجعه کند. واقعا زیبنده نیست که جوانان 
دغدغه مند این شــهر ناچار باشــند که نشست کتاب و سایر 
فعالیت های فرهنگی شــان را در فضاهای غیررســمی مثل 

کافی شاپ انجام دهند.
آخر کالم 

به عنوان عضوی کوچک از خانواده موسســه فواد تشکر می 
کنم از همه کسانی که در این سازمان مردم نهاد فعالیت کردند 
و قدردان همه شان هستم. دعوت می کنم از جوانان شهرستان 
چناران و حتی شهرستان گلبهار که اگر دغدغه اجتماعی دارند 
به مجموعه ما بپیوندند و متناســب با تخصص و عالقه ای 
که دارند در این موسســه فعالیت کنند. شاید در سازمان های 
مردم نهاد هیچ نفع اقتصادی و مالی به دست نیاید اما قطعا 
تجربیاتی ســازنده به دســت می آید کــه در آینده می تواند 
اثر بخش باشد. تشکر می کنم از مسئولین و اداراتی که در این 
سه سال ما را همراهی کردند و به خوبی با ما همکاری داشتند. 
همچنین اعالم آمادگی می کنم که با ادارات مختلف به صورت 
مشترک در راســتای فعالیت هایی که داریم همکاری داشته 

باشیم که ان شاهلل بتوانیم تاثیر مثبتی ایجاد کنیم.

فواد، تالش می کند مشکل ناشناس بودن 
سازمان های مردم نهاد را در میان مردم رفع کند

مدیرعامل موسسه فواد چناران در گفتگو با کالم تازه؛

مدیرعامل موسســه فواد چناران: ســال 97 وقتی تصمیم گرفته شــد موسسه فواد ایجاد بشود 
فعالیت های فرهنگی در چناران خیلی کم بود و دوســتان هیئت موســس به این فکر افتادند که 
فضایی را ایجاد کنند که در درجه اول افراد بتوانند در آن خود ســازی داشــته باشند، کار گروهی 
را یاد بگیرند و رشــد فردی داشــته باشــند. در درجه دوم می خواستیم در فضای اطرافمان تاثیر 

مثبتــی ایجــاد کنیم و به قدر توان خودمان تالش کنیم که جامعه بهتری بســازیم. نتایج خیلی از 
کار های فرهنگی در بلند مدت مشــخص می شــود، به عنوان مثال ممکن اســت به صورت مداوم 
نشست های کتاب برگزار شود و اثرش را در چند سال آینده نشان دهد، بنابر این استمرار عمل 

باید حفظ شود تا اثرش بعد تر نمایان شود.

تصویری از مراسم یکسالگی موسسه فواد - سال 98



12 مــرداد ماه خبرگزاری فارس با انتشــار یک گزارش و 
سپس مصاحبه ای با یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس 
شورای اســامی از برداشت 16 هزارمیلیارد تومانی بانک 
مسکن از جیب مردم خبر داد که پس از آن بانک مسکن  
به این خبر واکنش نشان داد و پاسخ خود را مطرح کرد. 
اما آیا این پاســخ، به قدر کافی شفاف و قانع کننده بود؟ 

جزییات بیشتر ماجرا را در ادامه بخوانید.
بزرگترین پروژه ساخت مسکن در کشور با عنوان مسکن 
مهر فراز و نشــیب های گســترده ای را در سال های اخیر 

تجربه کرده است.
ایــن پروژه که با هدف صاحب خانــه کردن 4.2 میلیون 
خانوار فاقد واحد مســکونی کلید، خورد از اوایل دهه نود 
به طور رســمی شروع به کار کرد و قرار بود تا انتهای سال 

95 شاهد تکمیل این پروژه باشیم.
با وجود اینکه پروژه مســکن مهر با پیشرفت 80 درصد 
به دولت یازدهم تحویل داده شــد، اما در طول 8 ســال 
گذشته همچنان وعده های تکمیل آن ادامه دارد و حکایت 

واحدهای مسکونی این پروژه باقی مانده است.
یکی از چالــش  برانگیزترین اجزای پروژه مســکن مهر 
مباحث مرتبط با تامین مالی این پروژه است که از محل 

خط اعتباری در نظر گرفته شــده بانک مرکزی تامین شد. 
بسیاری از مسئوالن دولت یازدهم و دوازدهم، به دفعات 
تامین مالی این پروژه را سنگین و تورم زا خطاب کرده و 
آن را ریشه افزایش قیمت های اوایل دهه 90 تلقی کردند.
البته بخشی از بدنه کارشناس اقتصادی نیز شیوه تامین 
مالی پروژه مســکن مهر به واســطه افزایش قابل توجه 
رونق در صنایع مرتبط با ساختمان و اشتغال ایجاد شده 
به عنوان ضربه گیر و لنگر تورمی بازه زمانی دهه 90 دانسته 
و معتقدند، افزایش نقدینگی به شــرط تخلیه در تولید 

همانند پروژه مسکن مهر به 
بزرگ شــدن کیک اقتصاد و 

بهبود شرایط کمک می کند.
بررسی سیر تاریخی خط 

اعتباری مسکن مهر
ســاخت  پروژه  مالی  تامین 
4.2 میلیون مســکن معادل 
حدود 20 درصد از واحدهای 
کشور  سکنه  دارای  مسکونی 
یک اتفاق نقطه ای و محدود 
در فضــای اقتصادی کشــور 
نیست، بلکه خط سیر طوالنی 
مدت است که تحلیل درست 
پیرامون آن مستلزم آگاهی از 

این روند است.
راه  بر اساس اطاعات وزارت 
اعتباری  خط  شهرســازی،  و 

مسکن مهر در دولت دهم با مبلغ 45 هزار میلیارد ناموت 
کار خــود آغاز کرد. تا انتهای دولت دهم 39 هزار میلیارد 
ناموت از 45 هزار میلیارد ناموت در نظر گرفته شده، معادل 
86 درصد از مبلغ مذکور در قالب تسهیات ساخت مسکن 

به خانوارهای فاقد واحد مسکونی داده شد.
پس از اســتقرار دولت یازدهم، مبلــغ 10.5 هزار میلیارد 
ناموت از محل اقســاط بازگشتی به خط اعتباری 45 هزار 

میلیارد تومانی اضافه شد.
با توجه به اینکه این مبلغ از محل اقساط بازگشتی تامین 
شــد، لذا عنوان کردن این مسئله که خط اعتباری پروژه 
مسکن مهر 55.5 هزار میلیارد ناموت است، صحیح نبوده 
و میــزان خط اعتباری همــان مبلغ 45 هزار میلیار ناموت 

است.
با گذشت 8 سال از فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم از 45 
هزار میلیارد ناموت خط اعتباری به اضافه 10.5 هزار میلیارد 
ناموت اقســاط بازگشتی، تاکنون 54.5 هزار میلیارد تومن 
قرارداد تسهیات با متقاضیان مسکن مهر منعقد شده و 
تا این لحظه 52.5 هزار میلیارد ناموت از این تسهیات به 

خانوارهای مذکور پرداخت شده است.
انحــراف 27.5 هــزار میلیارد تومانی اقســاط 

بازگشتی مسکن مهر
نکته قابل توجه پیرامون تامین مالی پروژه مســکن مهر، 
اقساط بازگشتی 35 هزار میلیارد تومانی این پروژه است 
که بر اســاس مصوبه هیئت وزیــران در دولت دهم قرار 
بود، بار دیگر در قالب تســهیات ساخت مسکن به مردم 

پرداخت شود.
توجــه به آمــار پرداخت تســهیات توســط دولت 
یازدهــم و دوازدهم، تاکنون تنهــا 7.5 هزار میلیارد 
ناموت از اقســاط بازگشــتی مســکن مهر بار دیگر در 

قالب تســهیات ســاخت به متقاضیان فاقد مسکن 
پرداخت شــده و 27.5 هزار میلیارد ناموت از اقســاط 
بازگشــتی پروژه مســکن مهر بر خاف مصوبه هیئت 
وزیران در محل های به غیر از تسهیات ساخت واحد 
مسکونی توسط بانک عامل مسکن در دولت یازدهم 

و دوازدهم هزینه شده است.
بر اساس اطاعات موجود، دو مقصد پرداخت تسهیات 
خرید مسکن در قالب صندوق پس انداز یکم و همچنین 
پرداخت تسهیات بین بانکی به عنوان مقصدهای 27.5 
هزار میلیارد ناموت اقساط بازگشتی مسکن مهر معادل 80 
درصد از کل اقساط بازگشتی این پروژه نام برده می شود، 
اما بانک مســکن تاکنون اطاعاتی پیرامون این مسئله 

منتشر نکرده است.
فرصت خط اعتباری مســکن مهر توسط دولت 

تدبیر و امید به تهدید تبدیل شد
در همین راستا کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، خارج 
شدن اقساط بازگشتی مسکن مهر از مسیر تولید و تغییر 
جهت حرکت به سمت مقاصد غیر تولیدی توسط دولت 
یازدهــم و دوازدهم منجر به تورم زا شــدن خط اعتباری 
این پروژه شده و متولیان مسکن دولت تدبیر و امید به 

دلیل تخطی از مصوبه هیئت وزیران مسئول این موضوع 
. هستند

 فــارغ از اینکه متولیان مســکن دولــت تدبیر و امید 
فرصت خط اعتباری مســکن مهر برای ایجاد اشتغال و 
رونق اقتصادی را به شــرایط تورمی و افزایش قیمت ها 
تبدیل کردند، بررسی برخی گزارشات تاریخی از تصمیمات 
پیرامون این خط اعتباری از سوء مدیریت های دیگری در 

این حوزه پرده برداری می کند.
بدهی ساختگی 16 هزار میلیاردی بانک مسکن 

روی دست دولت
از  یکــی  مثــال،  بــرای 
ســوء  تعجب برانگیزترین 
مدیریت هــا پیرامون خط 
اعتبــاری مســکن مهر در 
مرداد ماه سال 96 و در حد 
فاصل تغییر دولت یازدهم 

و دوزادهم رخ داد.
در همیــن ارتبــاط، بــه 
منعقد  قــرارداد  اســتناد 
شــده بین بانک مرکزی و 
بانک عامل مســکن، سود 
مسکن  ساخت  تسهیات 
مهــر از محل خط اعتباری 
معادل  بازگشتی  اقساط  و 
5.23 درصد تعیین شد. از 
این نرخ سود 2 درصد برای 
بانک مســکن و 3.23 درصد بــرای بانک مرکزی در نظر 

گرفته شده بود.
با وجود نرخ سود مصوب قرارداد، بانک عامل مسکن در 
ترازنامه منتهی به تابســتان سال 96، در اقدام غیر قانونی 
و بر خاف قرارداد با بانک مرکزی، ســود این تسهیات را 
معادل 12  درصد تعیین کرد و با مد نظر قراردادن همین 

نرخ 12 درصدی در اسناد خود سود افشا کرد.
به اســتناد اطاعات بدست آمده، ما به تفاوت نرخ سود 
5.23 درصد و نرخ سود 12 درصد در ترازنامه بانک مسکن 
مبلغی نزدیک به 16 هزار میلیارد ناموت برآورد می شود که 
برخاف قانون در ترازنامه بانک مسکن تحت عنوان سود 

افشا شده بود.
با وجود برگزاری جلســات چالشی میان، بانک مسکن، 
بانک مرکزی و دو وزارت خانه دولت در نهایت سود 16 هزار 
میلیارد تومانی ساختگی و بر خاف قرارداد بانک مسکن 
با بانک مرکزی مورد تایید کمیسیون اقتصادی دولت قرار 
گرفت و این مبلغ در قالب بدهی دولت به بانک مسکن 

به دولت و جیب همه مردم تحمیل شد.
به طــور کلی خط اعتباری درنظر گرفته شــده در دولت 
دهــم زمینه بزرگ شــدن کیک اقتصاد کشــور و حرکت 
لوکوتیو اقتصادی به نام مســکن را مهیا کرد اما اقدام و 
سوءمدیریت ها اتفاق افتاده در دولت تدبیر و امید سبب 
شــد تا این فرصت به تهدید تبدیل شده و تسهیاتی که 
می توانســت زمینه خانه دار شــدن مردم را مهیا کند به 
بخش غیر مولد اقتصاد و در نهایت ایجاد تورم تبدیل شد.

مجلس خواســتار شــفافیت هزینه کرد اقساط 
بازگشتی مسکن مهر

حجت االســام علیرضا ســلیمی عضو هیات رئیسه 
مجلس شــورای اســامی در گفت وگو بــا خبرنگار 

پارلمانی خبرگزاری فارس با اشــاره به برداشــت 16 
هزار میلیارد تومانی بانک مســکن از جیب مردم در 
قالب تخلف در ثبت ســود تسهیات ترازنامه اظهار 
داشت: به اســتناد قرارداد منعقد شــده بین بانک 
مرکزی و بانک عامل مسکن، سود تسهیات ساخت 
مســکن مهر از محل خط اعتباری و اقساط بازگشتی 
معادل 5.23 درصد تعیین شــد اما بانک مسکن در 
ترازنامه منتهی به تابســتان ســال 96، در اقدام غیر 
قانونی و بر خاف قرارداد با بانک مرکزی، سود این 
تســهیات را معادل 12  درصــد تعیین کرد و همین 

16 هزار میلیارد تومانی دولت  مســئله زمینه بدهی 
شد. مسکن  بانک  به 

عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اسامی با اشاره به 
اینکه متولیان این مســئله از جمله وزرای اقتصاد و راه و 
شهرســازی به همراه روسای بانک مرکزی و بانک مسکن 
باید علت حاتم بخشــی 16 هزار میلیارد تومانی از جیب 
مردم را شــفاف کنند، گفت: ایــن مبلغ کان معادل 35 
درصد از کل خط اعتباری مســکن مهر است و با توجه به 
اینکه آقایان از کیســه مردم و بیت المال به بانک مسکن 

بخشیده اند، باید  نسبت به این مسئله پاسخگو باشند.
بانک مسکن مقاصد هزینه کرد اقساط بازگشتی 

مسکن مهر را شفاف کند
وی در تشــریح اینکه بانک مســکن نزدیک به 28 هزار 
میلیارد ناموت از اقساط بازگشتی مسکن مهر را در ساخت 
مسکن ســرمایه گذاری نکرده اســت، افزود: با توجه به 
مصوبه هیئت وزیران تمامی اقساط بازگشتی مسکن مهر 
باید در ساخت مسکن ســرمایه گذاری می شد اما بانک 
مسکن نزدیک به 80 درصد از این اقساط را در محلی غیر 
از ساخت هزینه نموده و همین مسئله زمینه رکود مسکن 

و افزایش نقدینگی را تشدید کرده است.
سلیمی در بیان اینکه مردم از نحوه عملکرد بانک مسکن 
در حوزه تســهیات مســکن مهر و اقساط بازگشتی آن 
متضرر شده اند گفت: شخص آقای روحانی، وزرای اقتصاد 
و راه و شهرســازی به همراه روسای بانک مرکزی و بانک 
مســکن باید توضیح دهند، اقساط بازگشتی مسکن مهر 
کجا هزینه شــده است و آیا این فرصت ساخت مسکن 
به تهدید ســرمایه گذاری در سوداگری تبدیل شده است 

یا خیر.
مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
شورای اسامی ضمن اشاره 
بــه پیگیری مجلــس برای 
پاسخگو کردن متولیان این 
مسئله نســبت به برداشت 
16 هــزار ملیــارد تومانی از 
جیب مردم و هزینه نکردن 
اقساط بازگشتی مسکن مهر 
در حوزه ســاخت مســکن، 
تاکید کــرد: تاش می کنیم 
از ابــزار نظارتــی مجلــس 
برای تعییــن تکلیف این 2 
موضوع اســتفاده کنیم و از 
قوه قضاییه نیز خواســتاریم 
به این مســئله ورود کند تا 

حق مردم احیاء شود.
بانک مســکن گزارشــی از هزینه کرد اقســاط 

بازگشتی مسکن مهر ارائه نداد
ســپس بانــک مســکن در واکنش به گــزارش فوق 
توضیحاتی ارائه داد ولی از دادن پاســخ به ســواالت 

مطرح شده در این گزارش خودداری کرد.
مشروح این پاسخ به شرح زیر است:

بانک مسکن از همان آغاز به کار طرح مسکن مهر تاکنون، 
به عنوان تنها بانک تخصصی عملیات پرداخت تسهیات 
ســاخت واحدهای مشــمول این طرح را برعهده داشته 

است.
این بانک چه در مقاطع اوج ســاخت و سازهای مسکن 

مهر، چه هنگام تنگنای مالی شــدید پروژه های مسکن 
مهر ناشــی از کمبود آورده نقدی واجدین شــرایط و چه 
در ســال  های اخیر که مدل مستقل از خط اعتباری بانک 
مرکــزی با ابتکار عمل بانک مســکن بــرای تامین مالی 
پروژه های باقی مانده به کار گرفته شد. همواره بدون فوت 
وقت، جریان پرداخت تسهیات مسکن مهر را ادامه داد 
و هم اکنون با همت مدیران و کارکنان خود به اتمام این 

پروژه عظیم ملی نزدیک شده است.
بدیهی است ساخت بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
مسکونی در سراسر کشور در قالب طرح مسکن مهر جز با 
حمایت های مداوم اعتباری بانک مسکن غیرممکن بود.

در این دوره، عاوه بر انجام ماموریت تامین تسهیات 
برای تکمیل طرح مسکن مهر، وظیفه تامین مالی پروژه 
های نوسازی بافت فرسوده پرداخت تسهیات یکم به 
خانه اولی ها با کمک گرفتن از منابع بازگشــتی مسکن 
مهر بوده اســت به ترتیبی که سود تسهیات این طرح 
به ۶ درصد کاهــش یافت و تعداد زیادی از خانه اولی 
ها با این طرح صاحب خانه شــدند و همچنین تامین 
مالی طرح اقدام ملی مســکن نیز توسط بانک مسکن 

به اجرا درآمد.
بانک مســکن تمــام اقدامــات مالــی، اعتباری و 
فعالیت هــای خود را تحت نظــارت کامل نهادهای 
باالدســت همچون شــورای پــول و اعتبــار، بانک 
مرکزی، وزارت امــور اقتصادی و دارایی و همچنین 

وزارت راه و شهرســازی، به اجرا در می آورد.
در این مسیر، همه فعالیت ها نیز به صورت شفاف صورت 
گرفته است که البته خروجی آن، چیزی جز حمایت مالی 
از جریان ساخت و عرضه مسکن ارزان و کمک اعتباری به 

خانه دار کردن اقشار فاقد مسکن نبوده است.
همچنین طی ســال های گذشته بانک مسکن در تکمیل 
پروژه عظیم مســکن مهر نسبت به ایجاد و امور زیربنایی 
شــهرهای پردیس و پرند نیز اقدام نموده است. درضمن 
میزان کارمزد دریافتی بانک با توجه به ابعاد و پیچیدگی ها 
در حد ناچیزی اســت و با امــور اجرای این پروژه عظیم 

همخوانی ندارد.
امید می رود، همه آحاد جامعه در ســال که از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« نامگذاری شــده از هر نوع حرکت ضد تولید و 

مخرب در فضای رسانه ای خودداری کنند.
بانک مســکن گزارشــی از هزینه کرد اقســاط 

بازگشتی مسکن مهر ارائه نکرد
به گزارش فارس، در توضیحات ارائه شــده بانک مسکن، 
هیچ اشــاره ای به موارد مندرج در گزارش نشده و به نظر 
می رســد، بانک مسکن عاقه ای به صحبت پیرامون این 
مســائل ندارد. به عبارت دیگر، تعیین تکلیف 80 درصد از 
اقساط بازگشتی مسکن مهر و همچنین برداشت 16 هزار 
میلیارد ناموت بر خاف قرار داد خط اعتباری بانک مسکن 

و بانک مرکزی باید توسط بانک مسکن رسیدگی شود.
نکته قابل توجه پیرامون جوابیه بانک مســکن، اشــتباه 
فاحش در بیان آمار واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر 
است. در شرایطی که 4.3 میلیون واحد مسکونی در این 
طرح اجرا شــده اما بانک مســکن عنوان می کند که این 
طرح تنها 2.3 میلیون مســکن را در بر گرفته است. این 
اشــتباه می تواند ناشی از این مسئله تلقی شود که بانک 
مسکن بدیهیات مسکن مهر را به فراموشی سپرده است.

2 هزار میلیارد ناموت از خط اعتباری مسکن مهر 
کجا هزینه شد؟

عــاوه بر این در شــرایطی 
که بانــک مســکن ادعای 
تامین مالی مســکن مهر در 
مدل های مســتقل از خطر 
اعتبــاری را دارد، باید گفت، 
همچنان 2 هزار میلیارد ناموت 
از مجموع خــط اعتباری و 
اقســاط بازگشــتی 10 هزار 
میلیارد تومانی این طرح به  
متقاضیان پرداخت نشــده 
است. حال سوال اینجاست 
که چرا بانک مسکن به جای 
طراحی مدل های مســتقل، 
ســهم مســکن مهر از خط 
اعتباری و اقساط بازگشتی را 

پرداخت نمی کند.
نحوه مواجهه بانک مسکن به مسئله سواالت طرح شده 
در گزارش از جمله منابع هزینه کرد مسکن مهر، بیانگر این 
امر است که این بانک دولتی بنای توضیح در فضای رسانه 
کشور را نداشته و به نظر می رسد، ورود نهادهای نظارتی 

و حقوقی برای شفاف سازی این مطلب ضروری است.
در پایــان باید گفت، امید مــی رود همه آحاد جامعه به 
خصوص نظام بانکی در ســالی که از ســوی مقام معظم 
رهبری به عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها« نامگذاری شده در این مسیر گام بردارند و از هر نوع 
حرکت ضد تولیــد و مخرب از جمله هزینه خط اعتباری 
مسکن مهر و اقساط بازگشتی این پروژه در مقاصد غیر از 

ساخت مسکن خودداری کنند.

  احسان محمدی

داوود محمدی | نایب رئیس و سخنگوی انجمن صنفی سراسری روزنامه نگاران

یادداشت

یادداشت

پانزده سال پیش زیر شیشۀ میز اتاق کارم این جمله را نوشته بودم: »هر روز 
صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند یک غزال شروع به دویدن می کند 

و می داند سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا خورده نشود.
هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می کند یک شیر شروع به دویدن 
می کند و می داند که باید سریع تر از آن غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد«.  پانزده 
سال جوان تر بودم و آینده انگار یک تصویر محو در افق بود. نوشته بودم که 

هر روز چشمم به آن بیفتد و توقف نکنم، بدوم. 
حاال آن کاغذ زیر شیشــه میزم نیست، در عوض تعداد غزال هایی که هر روز 
می دوند تا شیر تورم آنها را نخورد بسیار بیشتر شده است. غزال های کم امید، 

غزال های خسته، غزال های جان به لب آمده ... فقط می دوند. 
غزال هایی که از نفس می افتند، جا می مانند، خورده می شوند.

 امیدوارم این مقایســه موجب خشــم کارکنان پارک ملی سرنگیتی تانزانیا، 
غزال های محترم، عالیجنابان شیر و برخی در داخل نشود اما غیر از این است 
که هر روز صبح بسیاری از ما برای فقیرتر نشدن، برای له نشدن زیر فشار تورم، 
برای بقا، برای بدهکار نشدن به بانک ها و ... بیدار می شویم و شروع به دویدن 
می کنیم؟ اســم این کار هر چه هســت »زندگی« نیست. تاش برای »زنده 
ماندن« است.  قصه، قصۀ اقتصاد است و زندگی. نیم قرن پیش ِتد رابرت ِگر، 
در کتابی تحِت عنواِن »چرا انسان ها عصیان می کنند؟« نوشت، ریشۀ خشونت 
و عصیان، در به  ستوه آمدگی، محرومیت و تجمیع عقده هاست.  این بی ثباتی 
اقتصادی ُخردکننده است. آدم ها را به ستوه آورده. دکتر محمود سریع القلم در 
یادداشتی می نویسد طی ۲۵ سال نرخ تورم در کشوری مثل آلمان بین یک 
تا سه درصد بود. یعنی هم دولت و هم بخش خصوصی تکلیف خودشان را 
می دانند.  در چنین فضایی کمتر کسی دنبال یک شبه ثروتمند شدن است. نه 
کسی از ترس گران شدن، پوشک و رب گوجه انبار می کند،  نه در صف خرید 
دالر و پراید می ایستد، نه شب با رؤیای میلیاردر شدن می خوابد، نه صبح از 
سقوط بورس تا مرز سکته پیش می رود. کسی از حال و روز آنها که در سقوط 

بورس زندگی شان متاشی شد آماری دارد؟ 
قصدم دفاع از طماع های فرصت طلب نیست اما بسیاری از آنها که در بورس 
زمین خوردند می خواستند پای اضافی قرض بگیرند تا سریع تر بدوند. تا خورده 
نشــوند.  این بی ثباتی اقتصادی، این شب خوابیدن و صبح چند برابر شدن 
قیمت ها، این جهش ترسناک بهای زمین و مسکن و اجاره  و خودرو و مواد 
غذایی، این آب شــدن ارزش پول ملی، این هر روز بیدار شــدن و یک نفس 
دویدن و شــب تِن خسته و افســرده را به رخت خواب کشاندن، مگر مجال 
زندگی هم به آدم می دهد که کســی بخواهد به آینده فکر کند، دست کسی 

را بگیرد و توی زندگی اش بیاورد، فرزندی اضافه کند، لبخندی ذخیره کند؟
 تا روزی که ثبات به یک کلیدواژه طایی در سیاست و اقتصاد و اجتماع تبدیل 
نشود و جای تصمیمات فردی هیجان زده و حزبی و جناحی را نگیرد، زندگی 
معنایی ندارد، ممکن است زنده بمانیم اما زندگی نمی کنیم. فقط هر روز صبح 

باید سریع تر بدویم تا خورده نشویم ... همین! 

»به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار و به شیوه مرسوم هر سال، تعریف و تمجیدهای 
پرشماری در مدح خبرنگاران، رسالت سنگین آنان و ضرورت بهبود وضعیت شغلی 
ـ معیشتی شان منتشر شده است. برخی از این گرامیداشت ها، صادقانه و از سر 
همدلی است اما بخش دیگری از این پیام ها و موضع گیری ها، از جنس تعارف و 
از باب خالی نبودن عریضه بیان می شود و از قضا، گویندگان آن ها، نه  فقط در مسیر 
حمایت از خبرنگاران، کوچک ترین گامی برنمی دارند بلکه در بزنگاه ها، عامان اعمال 

فشارهای مرئی و نامرئی بر اهل قلم رسانه هستند.
دهه هاســت، روزنامه نگاری ایران با چالش های عدیده ای دست به گریبان است 
که تدبیر مؤثری برای مهار آن ها اندیشیده و اجرایی نشده است. مصائبی چون 
سانسور، خودسانسوری، نبود امنیت شغلی و تنگناهای معیشتی موجب شده 
تا خبرنگاران و رسانه ها، اغلب، نتوانند در فرایندی مستمر و پایدار، نقش خود را 
به عنوان چشمان بینا و گوش های شنوای مردم ایفا کنند.برخی مشکات موجود 
در حوزه رسانه ای کشور، عامدانه و تحمیلی استو به این واقعیت اعتنایی نمی کنند 
که تضعیف جایگاه رسانه ها و شرایط خبرنگاران، برنده ای ندارد و مصداق بازی 
ـ باخت« اســت؛ زیرا با تضعیف رسانه های داخلی، مخاطبان میلیونی  »باخت 
برای رفع نیازهای خود، به رسانه های آن سوی مرزها روی می آورند و اغلب این 
رسانه های بیگانه نیز الزاماً، رویکردی مبتنی بر منافع ملی و اطاع رسانی صادقانه 
ندارند و مرجعیت یافتن آن ها به تعمیق شکاف و واگرایی ملی منتهی می شود که 

دود آن به چشم ایران و همه ایرانیان خواهد رفت.«
بخش دیگری از چالش های رسانه ای ایران، هرچند، عامدانه نیست اما در جدی 
نگرفتــن »الزامات حداقلی« فعالیت خبرنگاران، ریشــه دارد و خروجی آن نیز 

بحرانی تر شدن اوضاع رسانه ها و رسانه ای هاست.
مجموع دو عامل فوق، موجب شده تا در شرایطی که ایرانیان با مشکات عدیده ای 
و به ویژه تورم کم سابقه، دست وپنجه نرم می کنند، خبرنگاران حتی در مقایسه با 
میانگین جامعه، وضعیت وخیم تری داشته و روزگار طاقت فرسایی را سپری کنند 
و شوربختانه، چشم انداز پیش رو نیز نه  فقط نویدبخش نیست، بلکه آینده ای 
نگران کننده تر را ترسیم می کند. پرداختی های ناچیز به اغلب خبرنگاران که کفاف 
دخل وخرج حداقلی آنان را نمی دهد، اقدام برخی مســئوالن رسانه ها که ضمن 
استناد به بحران مالی خود، از افزایش حقوق های اندک ساالنه خودداری می کنند 
و خبرنگاران را بر سر دو راهی تن دادن به کاهش همان حقوق نامکفی شان یا 
قطع همکاری و بیکاری قرار می دهند، جهش آمار تعدیل خبرنگاران در تحریریه های 
مختلف و گریز برخی گردانندگان رسانه ها و حتی رسانه های دولتی، از بیمه کردن 
خبرنگاران که مرهمی بر انبوه زخم های اهل قلم است، از جمله نشانه هایی فراگیر 
و گویا از بحران های جدی روزنامه نگاران است و با ادامه روند کنونی، پیش بینی 
تشدید این بحران ها، واقعیتی دور از انتظار نیست، به ویژه آنکه با آغاز فعالیت 
دولت ســیزدهم و تکرار تأسف آور عرف سیاســی ایران در زمینه اخراج و قطع 
همکاری با خبرنگاران فعال در رسانه های دولتی که با هدف استقرار تیم جدید و 
معتمد انجام می شود، گستره و عمق فشارها را افزایش خواهد داد. انجمن صنفی 
سراسری روزنامه نگاران« از ابتدای فعالیت خود، دفاع از منافع صنفی روزنامه نگاران 
و خبرنگاران و تقویت و توسعه آن را فارغ از گرایش های سیاسی متنوع اعضا، 
در اولویت نخست خود قرار داده و به سهم خود، کوشیده تا از دشواری های اهل 
رسانه بکاهد و با همگرایی اعضا و پیگیری های متعدد، موفقیت هایی نیز داشته، 
اما صادقانه باید اذعان کرد که کماکان شکاف قابل توجهی بین »وضعیت موجود« 
و »وضعیت مطلوب« وجود دارد که ناشــی از تعدد متغیرهای دخیل در بهبود 
اوضاع است، متغیرهایی که اغلب، خارج از دایره توان و اراده انجمن هستند و 
بدون هم افزایی و همراهی آن ها، اصاح بنیادین اوضاع ناخوشایند فعلی، پیچیده 

و سخت خواهد بود.
»انجمن صنفی سراسری روزنامه نگاران«، معتقد است بخش زیادی از مطالبات 
فعاالن تحریریه ها، از چنان مشروعیت و منطقی برخوردار است که تحقق آن ها را 
امکان پذیر می سازد و در این چارچوب، ضمن نگاه واقع بینانه به شرایط کلی کشور 
درصدد است از طریق برقراری تعامل سازنده با نهادهای مؤثر در بهبود وضعیت 
رسانه ای کشور، تفاهم الزم برای ارتقای وضعیت آزادی رسانه ای، امنیت شغلی، 
فزایش عادالنه مزد خبرنگاران، رفع مشکل بیمه آنان و اموری ازاین دست را از طریق 
پیگیری جدی مطالبات صنفی محقق سازد و برنامه ها و اقداماتی نیز در همین 

زمینه تدوین و در مرحله اجرا قرار داده است.   

اینجاآفریقانیست،امامنیکغزالام!

خبرنگاریدر»کما«!
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اقتصــــاد 6
برداشت 16 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن از جیب مردم؟

اقساط بازگشتی مسکن مهر کجا رفته است؟
عضو هیئت رئیسه مجلس: با توجه به مصوبه هیئت وزیران تمامی اقساط بازگشتی مسکن مهر باید در 
ساخت مسکن سرمایه گذاری می شد اما بانک مسکن نزدیک به 80 درصد از این اقساط را در محلی غیر 

از ساخت هزینه نموده و همین مسئله زمینه رکود مسکن و افزایش نقدینگی را تشدید کرده است.

بر اساس اطالعات موجود، دو 
مقصد پرداخت تسهیالت خرید 

مسکن در قالب صندوق پس انداز 
یکم و همچنین پرداخت تسهیالت 

بین بانکی به عنوان مقصدهای 
27.5 هزار میلیارد تومان اقساط 
بازگشتی مسکن مهر معادل 80 
درصد از کل اقساط بازگشتی این 
پروژه نام برده می شود، اما بانک 

مسکن تاکنون اطالعاتی پیرامون 
این مسئله منتشر نکرده است.

نکته قابل توجه پیرامون جوابیه 
بانک مسکن، اشتباه فاحش در 

بیان آمار واحدهای مسکونی طرح 
مسکن مهر است. در شرایطی که 

4.3 میلیون واحد مسکونی در 
این طرح اجرا شده اما بانک مسکن 

عنوان می کند که این طرح تنها 
2.3 میلیون مسکن را در بر گرفته 

است. این اشتباه می تواند ناشی 
از این مسئله تلقی شود که بانک 

مسکن بدیهیات مسکن مهر را به 
فراموشی سپرده است.



کالم تازه - معصومه سلیمی | رئیس مرکز فنی و حرفه ای 
شهرســتان چناران گفت: در حال حاضر فضای اشتغال 

جامعه نیازمند افراد دارای مهارت اســت.
ســیدمجتبی جلیلی محتشم در گفت و گو با کالم تازه 
بیــان کرد: امروزه جنگ نرم دشــمن، جنگ اقتصادی 
و معیشــت خانواده هاســت، زیرا همه می دانیم که از 
مهمتریــن عوامل تهدیدکننــده جامعه بیکاری بوده و 
بیکاری منشــأ بسیاری از مشــکالت و بزهکاری های 
جامعــه از جمله اعتیاد، اختالفــات خانوادگی، طالق، 

می باشد. و...  نامناسب  مسکن 
جلیلی محتشــم افزود: در حال حاضر فضای اشــتغال 
جامعه نیازمند افراد دارای مهارت اســت، لذا می توان 
گفــت جهــش تولیــد و تقویــت بــازارکار و ایجاد 
فرصت های شــغلی، با جهش مهــارت آموزی محقق 

شد. خواهد 
وی در ادامه اظهار داشــت: در راســتای تحقق ســند 
چشم انداز سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری 
با هدف مهارت آموزی در سطح شهرستان، مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرســتان چناران رســمًا در سال 1388 
در شــهر چناران افتتاح گردید. و در حال حاضر این مرکز 
به عنوان یکی از 34 مرکز آموزشــی اســتان و700 مرکز 
آموزشی کشور، کوشــش دارد تا استراتژی ها و اهداف 
ســازمانی خود را در جهــت آموزش و تربیت نیروی کار 
ماهر مورد نیاز بخش های مختلف صنعتی، کشــاورزی 
و خدماتی و با اســتفاده از دانش و تجربه مربیان درون 
و برون ســازمانی با بهره-گیری از اســتاندارد های ملی 
و بین المللــی )حدود4000 اســتاندارد در کشــور و 100 

استاندارد در شهرستان( دنبال نماید. 
ســید مجتبی جلیلی محتشم ادامه داد: این مجموعه 
عالوه بر مرکز ثابت در شــهر چناران، دارای 4 شــعبه 
ســیار در شهر گلمکان، شهرک صنعتی چناران، روستای 

ســرک و اردوگاه مهارت آموزی چناران و 27 آموزشگاه 
آزاد دارای مجــوز و فعال در ســطح شهرســتان های 
چناران و گلبهار می باشد؛ که از این تعداد 11 آموزشگاه 

در شــهر چناران و 14 آموزشگاه در شهر گلبهار است.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای چناران آموزش های مهارتی 
را به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم کرد و گفت: 
بخــش دولتی شــامل »مرکز ثابت، واحدهای ســیار 
شــهری، زندان، پادگان ، صنایع و صنوف، روســتایی 
و عشــایری، کارآموزی در محیــط کار واقعی، مهارت 

می باشد. و...«  جوارکارگاه  دوگانه،  آموزی 
سیدمجتبی جلیلی محتشم افزود: کلیه مهارت آموختگان 
پس از طی دوره آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی، به 
آزمون تئوری و عملی معرفی و پس از طی فرآیند ارزشیابی 
تئوری و عملی و در صورت قبولی، گواهینامه مهارت دارای 

اعتبار بین المللی به آنان اعطاء می گردد.
این  کرد: رشــته های«بخش دولتی«  او خاطرنشــان 
مرکز شــامل، جوشــکاری، بــرق، مکانیــک، عمران، 
کشــاورزی، دام و طیــور، ایمنی و بهداشــت، صنایع 
چوب، طراحی دوخت و قالی بافی و رشته های«بخش 
غیردولتی« آموزشــگاه های آزاد فنــی و حرفه ای، در 
شهرستان های چناران و گلبهار شامل، طراحی دوخت، 
فناوری  دوخت های ســنتی، فرش، خدمــات تغذیه، 
اطالعات، حســابداری، امور مالــی و بازرگانی، طال و 
جواهر، مراقبت و زیبایی، هنرهای نمایشــی، هنرهای 
تجســمی، خدمات آموزشــی، امور اداری، گردشگری، 
کشــاورزی و شیالت، ســاختمان و معماری، بهداشت 

می باشد. ایمنی  و 
جلیلی محتشــم از دیگــر فعالیت های مســتمر مرکز، 
تعییــن صالحیــت فنــی متقاضیان پروانه کســب 
در راســتای قانــون نظام صنفــی، افزایش دانش و 
مهارت کارکنان اداری و آموزشــی از طریق شرکت در 

آزمون های صنفی  برگــزاری  ارتقاء مهارت،  دوره های 
و المپیــاد ملی مهارت )ویژه جوانان زیر 23 ســال( 
دانســت و گفت: براســاس تعهدات ساالنه در سال 
99 مرکــز آموزش فنــی وحرفه ای چنــاران در بخش 
دولتی 540 هزار نفرســاعت آموزش در 20 رشته و 90 
حرفه )130% اجرای تعهدات آموزشی( اجرا شده و در 
بخش غیردولتی )آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای 
تابعــه( در 15 رشــته و 40 حرفه، آموزش های مهارتی 
را به متقاضیان در ســطح شهرســتان ارائه داده اند. 
همچنیــن 436 نفــر از متقاضیان پروانه کســب در 
شهرســتان، تعیین صالحیت فنــی گردیده و کارکنان 
اداری و آموزشــی در دوره های بازآمــوزی به میزان  

5000 نفرســاعت شرکت نموده اند.

وی خاطر نشــان کرد امســال همزمان با هفته  ملی 
مهــارت 3 طــرح آمــوزش مهارتی شهرســتان های 
چنــاران و گلبهــار بــا حضــور مســئولین محتــرم 
شهرســتان و معــاون مدیرکل محتــرم آموزش فنی  

و حرفه ای اســتان افتتاح و به بهره برداری رسید.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرســتان چناران در پایان 
از همــه عالقمندان جویای مهــارت دعوت نمود تا به 
مرکز فنــی و حرفه ای چناران یا آموزشــگاه های آزاد 
سطح شهرســتان های چناران و گلبهار مراجعه نمایند 
و از آموزش هــای مورد نیاز بــازار کار بهره مند گردند. 
همچنیــن جهت ارتقاء ســطح کیفی آموزش ها و بروز 
نمــودن آنها، از همه صاحبان صنایع، اصناف و خیرین 

نمود. آموزشی  همکاری  به  دعوت 
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فضای اشتغال جامعه، 
نیازمند افراد دارای مهارت است

 رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان چناران؛

رئیس فنی و حرفه ای شهرستان چناران گفت: امروزه جنگ نرم دشمن، جنگ اقتصادی و معیشت خانواده هاست، زیرا همه می دانیم که از مهمترین عوامل تهدیدکننده جامعه بیکاری بوده و بیکاری 
منشأ بسیاری از مشکالت و بزهکاری های جامعه از جمله اعتیاد، اختالفات خانوادگی، طالق، مسکن نامناسب، و... می باشد.

خبــــر

مدیر کل دفتر امور شــهری و شوراهای اســتانداری خراسان رضوی 
با اشــاره به این که شــهرهای جدید به عنوان یــک تجربه در نظام 
شهرنشینی ایران با هدف جذب سرریز جمعیتی شهرهای بزرگ مکان 
یابی و احداث شدند، گفت: شهرهای جدید گلبهار و بینالود نیز برای 
کاستن از مشکالت جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مادرشهر 
مشــهد ساخته شده است، اما در عمل نتوانسته اند از مشکالت شهر 

مشهد با توجه به اهداف آنها بکاهند.  
علیرضــا خــادم پیر در خصوص شــهر جدید گلبهار گفت: شــهر 
جدیــد گلبهار با وســعت چهار هــزار هکتــار در ۳۵ کیلومتری 
شــمال غربی مشــهد در امتداد جاده مشهد - چناران واقع است 
کــه باهدف جلوگیــری از حاشیه نشــینی و همچنین پذیرا بودن 
جمعیت ســرریز در کالن شــهر مشــهد ایجاد شــده است، شهر 
جدید گلبهار ظرفیت ســکونت ۵۰۰ هزار نفر را دارد، اما به دلیل 
مشــکالت زیرساختی هم اینک حدود ۸۰ هزار نفر در آن سکونت 

دارند که اغلب آنها نیز از شــهرها و اســتان های دیگر هستند.
گرچه شــهر گلبهار با  وی دربــاره مشــکالت گلبهار اظهار کــرد: ا
برخــورداری از دریاچه مصنوعی، خانه هــای ویالیی و هم چنین 
باند فرودگاه هواپیماهای آموزشــی در نگاه نخســت ظاهر یک 
شــهر توریستی و گردشــگری را تداعی می کند، اما واقعیت این 
اســت که این شهر با کمبودها و کاســتی هایی همراه است که با 

ضریــب جمعیت پذیری آن همخوانی ندارد.
خادم پیــر ادامــه داد: از ۳۹ هزار و ۸۳۳ واحد مســکن مهر که 
کنــون ۳۱ هزار و  ســاخت آن در شــهر جدید گلبهار آغاز شــد تا
۳۶۰ واحد افتتاح شــده و یک هزار و ۱۰ واحد جدید دیگر آماده 
بهره برداری اســت، همچنین هفت هزار و ۴۶۳ واحد مسکن مهر 
در این شــهر هنوز ساخته نشده که اغلب این واحدها مربوط به 

هستند. تعاونی  شرکت های 
وی افــزود: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و گســتردگی 
شــهر گلبهار و اعالم نیاز و نارضایتی مردم، اســتقرار و اســتقالل 
ادارات، مؤسســات عمومی و بانک ها در شهر گلبهار باید از سوی 
مســئوالن جدی تر گرفته شــود تا از حجــم ترددهای بی مورد و 
هزینه ســاز برای مردم جلوگیری شــود و هم چنین افزایش تعداد 
نیروهــای خدوم انتظامی با توجه به وســعت و جمعیت شــهر 

نیازی ضروری اســت. /همشهری آنالین

شهر جدید گلبهار؛ زیبا اما محروم



ماهنامه اجتماعی، سیاسی کالم تازه
نشریه مردم چناران، گلبهار و گلمکان
www.kalametazenews . i r

نشانی:
تلفن:
رایانامه:
پایگاه خبری:
شبکه های اجتماعی و پیام رسان:
سامانه پیامک: 

جعفری مجتبی 
جعفری حمیدرضا 

سپیده نقدی - مائده غالمپور - معصومه سلیمی
نگار دائمی - ســــمیرا ضیایی - فاطمه ترزفان 

هدیــــه رجب نیا - وجیهه یعقوبیان
حسین زارع - محمدمهدی محمدزاده

نوید

خراسان رضوی . شهر گلبهار . خیابان بهار . خیابان نرگس . مقابل نرگس7. پالک 24
38322110 - 38326866 - 38328070 - 38326887

info@kalametazenews.ir   -   kalametaze@gmail.com
www.kalametazenews.ir - www.kalam-news.ir

@kalamonline :ارتباط مستقیم                     @kalametaze
30007477676767

مطالبدرجشدهدرماهنامهوضمائمآنالزامابهمعنایتائیدمحتوایآنازجانبکالمتازهنمیباشد.

| در روزهایــی که پیک پنجــم کرونا بر  ه  ز تــا م  کال
کشور و خصوصا خراســان رضوی سایه افکنده است، 
مشــاهده هر نوع صف و ازدحام جمعیت، ترســی به 
جانمــان می انــدازد. ترس از اینکه نکند فردا کســی 
از ایــن جمع در میانمان نباشــد. نکند خانواده ای به 
اندوه بیفتد. یکی از مواردی که ازدحام جمعیت را در 
نانوایی هاست.  به وضوح می توان دید، صف های  آن 
صف هایی که بعضی مســئولین گفته بودند با افزایش 
قیمت نان، از بین می روند. اما نان گران شــد و تغییر 
نانوایی، علی الخصوص در شــهر  خاصی در صف های 
گلبهار مشــاهده نشد. با گزارش کالم تازه از وضعیت 

نانوایی ها در چناران و گلبهار همراه باشــید.

مدت هاســت کــه تهیــه راحت نــان بــا کیفیت، به 
کنین گلبهــار و چناران تبدیل  یکی از دغدغه های ســا
شــده. این موضوع از طریــق پیام هایی که از جانب 
شــهروندان به نشریه ارســال می شود به وضوح قابل 
درک اســت. عده ای از کیفیت پایین نان گالیه مندند. 
عــده ای معترضند که چرا نانوایی محلشــان ســاعت 
کاری اش را کاهــش داده و یــا حتی در روزهایی غیر 
از تعطیلی رســمی اش، پخت نمی کند و تعطیل است 
و البته پــای ثابت تمام گالیه ها، شــلوغی صف های 
نانوایی هاســت. ازدحــام جمعیت شــهروندان برای 
تهیه نان عالوه بر اینکه خطری بزرگ از بابت شــیوع 
نارضایتی  کرونا محســوب می شــود، موجب شــده 
شهروندان به شــدت افزایش یابد و به این وضعیت 

باشند. گالیه مند 
نرسید!  دولت  زور 

پس از اینکه خبر گرانی نان اعالم شــد، ابتدا مانند تمام 
اخبــار مربوط به گران شــدن ها آهی از نهاد برآوردیم اما 
نهایتا اندکی امیدوار شــدیم که شاید الاقل این موضوع 
باعــث شــود کیفیت نان باالتر برود و دسترســی به آن 

راحت تر شــود. البته همین گران شدن هم بدون حاشیه 
نبــود. چرا که ابتدا ابالغیــه ای مبنی بر افزایش نرخ نان 
توســط کارگروه گندم، آرد و نان به تصویب رسید و تمام 
خبرگزاری ها تیتر زدند که: »نان گران شــد!«. پس از آن 
دولت بــا این موضوع مخالفت کرد و شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران در اطالعیــه ای هرگونه افزایش قیمت نان 
قبل از تصویب در ســتاد اقتصادی دولت را ممنوع بیان 

کرد. اما گویا صدایشــان به جایی نرســید و نان رســما 
گران شد.

یک روز بعد هم رییس اتحادیه نانوایان شهرستان های 
چنــاران و گلبهــار از افزایش ۳۸ تــا ۴۴ درصدی نرخ 
نــان در این شهرســتان ها خبــر داد و افزایش قیمت 

نــان را راهی برای کاهش حدودی شــلوغی صف های 
نانوایی هــا عنــوان کرد و گفــت: »با توجه بــه اینکه 
هنوز قیمت خوراک دام از قیمت نان بیشــتر اســت، 
نمی توانیم انتظار داشته باشــیم که مشکالت صف های 
نانوایی ها صد در صد برطرف شــود.« گویا برای خلوت 
شدن صف نانوایی ها باید پیگیر کاهش قیمت خوراک 

باشیم! دام 

می خرند نان  کمتر  مردم  نشــده،  خلوت تر 
برای بررســی بهتر موضوع تصمیم گرفتیم تا گزارشــی 
را بصورت میدانی از ســطح شــهرهای چناران و گلبهار 
تهیــه کنیم و به ســراغ نانوایی های چنــاران و گلبهار 
رفتیــم تا ببینیــم افزایش قیمت نان چــه تاثیری در 
شــلوغی صف ها و افزایش کیفیت نان در این شــهرها 

است. داشته 
مشــاهدات ما از برخی محالت گلبهار اعم از خیابان های 
پرند، ترنج، بهار، جامی، امام خمینی و... ناشی از شلوغی 
بیــش از حد صف در نانوایی ها بود. حدود 10 نانوایی در 
گلبهار مورد بررســی قرار گرفت و به جرئت می توان گفت 
تقریبــا تمامی آن ها از ازدحام و شــلوغی رنج می بردند. 
خصوصــا آن  دســته از نانوایی هایی کــه مردم رضایت 

بیشتری نسبت به کیفیت نانشان داشتند.
به شــلوغی محدود نمی شــد.  لبتــه موضوع فقط  ا
ز نانوایی ها، قیمت پالســتیک  بــرای مثــال یکــی ا
را هــم همزمان بــا قیمت نــان افزایش داده بود 
700 ناموت به  و پالســتیک همــراه نان را دانــه ای 

می رساند.  فروش 
از دیگر تخلفات مشــاهده شــده نیز فروش و توزیع 
نان بســته بندی شــده بــه قیمت باالتــری از نرخ 
مصوب نــان بود. و این در حالی اســت که چندی 
پیش مســئولین مربوطه در چناران و گلبهار، فروش 
نــان در نانوایی ها به صورت بســته بندی شــده را 
ممنــوع و غیرمجاز اعالم کــرده بودند و گفته بودند 

برخورد خواهد شــد. متخلفین  با 
یکی دیگر از موارد قابل توجه این بود که تعداد بســیار 
اندکــی از نانوایی هــا مجهز به سیســتم نوبت دهی 
بودنــد. موضوعی که با راه اندازی آن می توان تا حدی 
از ازدحام در صف نانوایی ها کاســت و البته از بحث و 

دعواهای رایج در این شــرایط جلوگیری کرد. 
یکــی از بانوان گلبهاری که در صــف یکی از نانوایی ها 
حضور داشت می گفت: »این نانوایی همیشه همینطور 

شــلوغ بوده و گران شدن نان هم تاثیری در خلوتی آن 
است!«  نداشته 

همچنیــن یکــی از نانواهای گلبهار گران شــدن نان را 
بی تاثیر در کاهش صف ها دانســت و گفت: »افزایش 
قیمت نان فقط باعث شــده که مردم تعداد نان کمتری 
تهیــه کنند، وگرنــه تغییری در شــلوغی صف ها ایجاد 

است«. نشده 
یکی دیگر از شــهروندان گلبهاری که در صف شلوغ یکی 
از نانوایی ها حضور داشــت، به نانوایی اشاره ای کرد و 
گفت: »مشــکل این اســت که کیفیت بقیه نانوایی ها 
خیلی پایین اســت و ما مجبور می شویم که دو ساعت 

توی صــف این نانوایــی منتظر بمانیم تــا نان خوب 
گر نان بگیریم، باید  گیرمــان بیاید! چون از جای دیگر ا

دور!« بریزیم  را  نصفش 
خانــم دیگری نیز مدعی شــد: »من دیــروز به یکی از 
نانوایی هــای محــدوده پرند رفتم ولی وقتی رســیدم 
نانــوا صدا زد و گفت که کســی دیگر بــه صف اضافه 
نشود! وقتی علت را جویا شدم پاسخ داد که ما موظف 
هستیم یک ساعت و نیم پخت داشته باشیم. االن هم 

زمان رو به پایان است!«
وضعیت چناران بهتر شــده؟

مشــاهدات ما از برخی نقاط شــهر چنــاران از جمله 
خیابان های طالقانی، بهشــتی، امام خمینی، شــهدا، 
کی از حضــور جمعیت کمتری  میدان بســیج و... حا
به  نانوایی های چناران نســبت  از مشــتریان، مقابل 

بود. گلبهار  نانوایی های 
گر چه ایــن کاهش جمعیت حاضــر در صف ها نکته  ا
مثبتی محســوب می شــود امــا یکی از مــواردی که 
در چنــاران به چشــم می خــورد میزان نســبتا باالی 
تعطیلــی نانوایی ها بود. در محــدوده طالقانی تقریبا 
گر خالف  ســه نانوایی نزدیک به هم تعطیــل بودند. ا
روز مجاز تعطیلی شــان اقدام بــه تعطیلی کرده اند که 
گر روز مجاز تعطیلی هر سه با یکدیگر  تخلف اســت و ا
مصادف اســت که اتحادیه مربوطه باید در زمان بندی 

روز تعطیلی نانوایی ها دقت بیشــتری به خرج دهد.
یکــی دیگر از مســائلی که هــم در چناران و هم در 
گلبهار به چشــم می خــورد، کمبود نیروی انســانی 
ز نانوایی هــا بــود. به گونــه ای که در  در برخــی ا

برخــی مواقع یک نفــر همزمان نــان در می آورد، 
را  نانوایی  پــول می گیرد و امــور دیگر مربوط بــه 
کنون کــه قیمت نان  هم خــودش انجام می دهد. ا
تــا 44 درصــد افزایش پیدا کرده زمان آن نیســت 
لزامی بر افزایش نیروی انســانی در نانوایی ها  کــه ا

شود؟ تعیین 
نکتــه ی دیگری کــه می توانــد از اهمیت بســزایی 
برخوردار باشــد، بحث نوبت دهی در نانوایی هاست. 
بخــش عمده ای از نانوایی ها به سیســتم نوبت دهی 
مجهــز نیســتند که قطعا تهیه این سیســتم می تواند 
کم بر صف  تا حــد زیادی از شــلوغی و اســترس حا
نانوایی هــا بکاهــد. برخــی دیگر هــم از نوبت های 
چوبــی یا کارتنی اســتفاده می کردند کــه با توجه به 
شــرایط بحرانی کرونا اقدام مناسبی به نظر نمی آید.

50 درصدی شــلوغی  30 تا  رییــس اتحادیه: کاهش 
یی ها ا نو نا

در ادامه این گزارش برای بررســی بیشــتر زوایای این 
موضــوع به ســراغ مســئول مربوطــه رفتیم. رییس 
اتحادیــه نانوایــان شهرســتان های چنــاران و گلبهار 
حرف های شــنیدنی در خصــوص کیفیت نان و دالیل 

شــلوغی و ازدحام جمعیت در نانوایی ها دارد.
او به خبرنگار کالم تازه چنین گفت:  بر اساس بازرسی های 
انجام شــده توســط اتاق اصناف، صنعت معدن و شبکه 
بهداشــت در گلبهار تا 30 درصد و در چناران تا 50 درصد 
شــلوغی نانوایی ها کاهش یافته و همچنین کیفیت نان 

بطور کلی افزایش پیدا کرده است.
حمیدرضــا دهقانــی مطرح کرد: بارهــا گفته ام و باز 
هــم تکرار می کنم تــا زمانی کــه قیمت خوراک دام 
از قیمت نان بیشــتر باشــد، صف ها همچنان شلوغ 

بود. خواهد 
وی ادامــه داد: من دیروز حدود ســاعت های پنج و نیم 
بود که بــدون هماهنگی و اطالع دادن بــه نانوایی  ، از 
وضعیــت یکــی از نانوایی های چناران بازرســی کردم و 
تعداد نفرات حاضر در صف بین 7 تا 10 نفر بود و کیفیت 
نان بسیار خوبی مشاهده کردم که نسبت به قبل، پخت 

بسیار بهتری از نظر کیفیت داشت.
بدتریــن نان در چناران و گلبهــار، از بهترین نان در 

است! بهتر  مشهد 

دهقانــی مدعی شــد: بــه جرئــت می توانــم بگویم 
نانوایی هــای ما در چناران و گلبهار جزو نانوایی های برتر 
کشــور از نظر کیفیت نان محســوب می شوند و بدترین 
نان چنــاران و گلبهار هم باز از بهترین نان مشــهد بهتر 

است و باهم رقابت می کنند.
رییس اتحادیــه نانوایان چناران و گلبهار در خصوص 
بیــان کرد: تردد  گلبهار  نانوایی هــای  علت شــلوغی 
مشــهدی ها بــه گلبهار، خصوصا در تابســتان و حتی 
بــه قصد در امــان ماندن از وضعیــت قرمز کرونایی 
مشــهد، یکی از دالیل این شــلوغی و ازدحام است و 
بر شــلوغی صف نانوایی ها افزوده است. این مشکل 
تا مهر ماه ادامه دارد و بعد از آن بی شــک با خلوتی 
صــف نانوایی ها مواجه خواهیم شــد و تنها یک ماه 

دیگر تحمل کنیم شــلوغی از بین می رود! 
دهقانی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اقدامات انجام 
شــده درخصوص دســتگاه های نوبت دهی نانوایی ها 
گفت: برای دریافت دســتگاه نوبت دهی در نانوایی ها 
مدتی اســت اعالم کرده و درخواست داده  ایم و حتی 
پیامک ارســال کردیم. البته نانوایی ها به خوبی شرایط 
و قوانیــن را رعایت می کنند و نســبت به دیگر اصناف 

دارند. بهتری  بسیار  وضعیت 
او در پایان خاطر نشــان کرد: خواهش بنده این است 
که کادر نانوایی ها در همین روزها واکســینه شــوند تا 
امنیت بیشــتری در نانوایی ها ایجاد شود. در این باره 
هم بــرای مســئولین مربوطه پیامک ارســال کرده ام 
و منتظر پاســخ هســتم. تــا با انجام واکسیناســیون 

نانوایان بتوانیــم یکی از عوامل خطر را از بین ببریم.

سرنوشت ناِن گران!
گزارش کالم تازه از نانوایی های چناران و گلبهار پس از افزایش قیمت نان؛

مدت هاســت کــه تهیــه راحــت نــان با کیفیــت به یکــی از دغدغه های ســاکنین گلبهــار و چناران تبدیل شــده. این موضــوع از طریق 
پیام هایی که از جانب شــهروندان به نشــریه ارســال می شــود به وضوح قابل درک اســت. عده ای از کیفیت پایین نان گالیه مندند. 
عــده ای معترضنــد کــه چــرا نانوایی محلشــان ســاعت کاری اش را کاهــش داده و یا حتی در روزهایــی غیر از تعطیلی رســمی اش، پخت 

نمی کند و تعطیل اســت و البته پای ثابت تمام گالیه ها، شــلوغی صف های نانوایی هاســت. ازدحام جمعیت شــهروندان برای تهیه نان 
عالوه بر اینکه خطری بزرگ از بابت شــیوع کرونا محســوب می شــود، موجب شــده نارضایتی شــهروندان به شــدت افزایش یابد و به 

این وضعیت گالیه مند باشــند. 

گـــزارش

مائدهغالمپور | خبرنگار

رئیس اتحادیه نانوایان: بدترین نان چناران و گلبهار، از بهترین نان مشهد باکیفیت تر است!
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