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واریزمابهالتفاوتحقوقفروردین
بازنشستگانآغازشد
  مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین
اجتماعی از آغاز واریز مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین
بازنشستگان ایــن ســازمــان از دیـــروز یک شنبه خبر داد
و گفت :ایــن مبلغ تا 10روز آینده به همه بازنشستگان
پرداخت می شود .امیرعباس تقی پور به ایرنا افــزود :این
ما به التفاوت مربوط به افزایش حقوق فروردین برای سایر
سطوح است چون مستمری بگیران حداقل بگیر پیش از
این ،مابه التفاوت حقوق فروردین خود را دریافت کرده اند.
وی اظهار کرد :سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال
تاکنون تعهدات خود را درباره حداقل بگیران کامل کرده
که با پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمری بگیران در
دیگر سطوح ،این تعهدات نیز تکمیل می شــود .تقی پور
بــا اشـــاره بــه ایــن کــه تنها مابه الــتــفــاوت افــزایــش حقوق
فروردین بازنشستگان و مستمری بگیران باقی مانده بود،
ادامــه داد :با تامین اعتبار  300میلیارد تومانی از امروز
(دی ــروز) فرایند واریــز مابه التفاوت حقوق فروردین آغاز
شده است و تا  10روز آینده پرداخت آن به اتمام می رسد.
وی خــاطــرنــشــان کـــرد :زمـــان واریــــز حــقــوق مستمری
بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس حروف
الفباست امــا بــرای پرداخت ایــن مابه التفاوت عکس آن
عمل مــی شــود و کسانی کــه در روزهـــای پایانی هــر ماه
حقوق خود را دریافت می کردند به عنوان نفر اول ،آن را
دریافت خواهند کــرد .باید گفت که اولویت پرداخت با
کسانی است که دیرتر حقوق خود را دریافت می کنند.
سازمان تامین اجتماعی با حدود  42میلیون نفر بیمه شده
و مستمری بگیر 18 ،نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد
زیرپوشش ارائه می دهد .در مجموع سه میلیون نفر از این
افرادمستمریبگیروبازنشستههستندکهباتعدادافرادتحت
تکفلمجموعآنهابهپنجمیلیوننفرمیرسد.

عضویتبیشاز 5هزارشهرونددرسامانه
دسترسیآزادبهاطالعات
سرپرست معاونت دولــت الکترونیک ســازمــان فناوری
اطالعات بااشارهبهاینکهتاپایانمردادپنجهزارو596نفر
از شهروندان به عضویت سامانه دسترسی به اطالعات
درآمــده اند ،تصریح کرد:تاکنون  ۲۹۱۸درخواست در
ایــن سامانه ثبت شــده و از ایــن تعداد  ۲۴۴۵پاسخ ارائــه
شده است.به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
مهندسهادیپورهمچنینخاطرنشانکرد:بهطورمتوسط
ماهانه بین ۳۰۰تا ۴۰۰نفر عضو سامانه انتشار دسترسی
آزاد به اطالعات می شوند .وی راه اندازی و پشتیبانی فنی و
زیرساختیسامانهانتشاردسترسیآزادبهاطالعاترایکیاز
اقداماتدرحوزهدولتالکترونیکاعالمکردوافزود:ازبیش
از هزاردستگاه شناسایی شده در قوای سه گانه کشور ،هم
اکنون ۴۵۲دستگاهبهاینسامانهمتصلشدهاند.سرپرست
معاونتدولتالکترونیکسازمانفناوریاطالعاتبااشاره
به ارتقای ۲۰رتبه ای ایران در شاخص دولت الکترونیک در
جهان ،گفت :در طول برنامه ششم توسعه باید در شاخص
دولت الکترونیک  ۳۰رتبه ارتقا داشته باشیم این در حالی
است که فقط در دو سال نخست این برنامه  ۲۰رتبه ارتقا
داشته ایم .وی همچنین از ثبت رکورد ماهانه ۱۰میلیون
تراکنشدرمرکزملیتبادلاطالعاتخبردادوگفت:تاکنون
 ۳۵۹خدمت در این مرکز پیاده سازی شده که در این میان
ثبتاحوال،سازمانتنظیممقررات ،وزارتاقتصادوشرکت
ملیپست،بیشترینخدماترادرسال۹۷ازطریقمرکزملی
تبادلدادههاارائهکردهاند.

رئیسسومینکنگرهبینالمللیزخموترمیم
بافتاعالمکرد:

صرفساالنه 1000میلیاردتومانبرایدرمان
زخمهایمزمندرکشور
حاجیان  -رئیس سومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم
بافتگفت:طبقبرآوردهایانجامشده،ساالنهدردنیاحدود
 20میلیون دالرو در کشورما نیز حدود هزار میلیارد تومان
برایدرمانزخمهایمزمنهزینهمیشود.
دکترسید مهدی طبایی روز گذشته درنشست خبری
سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و
ترمیم بافت خاطرنشان کرد:متاسفانه با توجه به اهمیت
درمان زخم های مزمن ،اغلب درمان ها به صورت صحیح
وعلمی انجام نمی شود به همین دلیل این موضوع هزینه
باالیی به سیستم بهداشت ودرمان کشور ها تحمیل می
کندبه طــوری که طبق بــرآوردهــای انجام شــده ساالنه
دردنیا  ۲۰میلیون دالر هزینه زخم های مزمن است که
این میزان درکشور ماحدود هزار میلیارد تومان برآورد می
شوددرحالی که می توان با استفاده از روش های نوین و
بومی این هزینه ها را کاهش داد .
وییکیازشایعترینعواملایجادزخمهایمزمنرابیماری
دیابت اعالم کرد و افزود:طبق آمار رسمی درکشورما حدود
شش میلیون نفرمبتال به دیابت هستند حال آن که طبق
آمار های جهانی ۲۵درصد دیابتی ها دچار زخم می شوند.
بنابراین می توان چنین برداشت کرد که  1/5میلیون نفر
از جمعیت کشور ما در معرض زخم پای دیابتی هستند.به
عالوه طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی در هر یک دقیقه
یک نفر دیابتی دردنیا پای خود را به دلیل زخم از دست می
دهد .از این جهت ،درمان زخم  ،موضوعی است که نباید به
آنبیتوجهبود.

کتابهای درسی
تا سال  ۱۴۰۰تغییر نمیکند

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دیروز ابالغ شد

ازمیانخبرها

فقط  ۶۰روز تا بازنشستگی بازنشستگان

گــروه اجتماعی -قانون اصــاح قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان ،دیروز یک شنبه اول مهر برای
اجرا ابالغ و بر این اساس ،مهلت  ۶۰روزه بازنشستگان
بــرای ترک مشاغل خود از دیــروز آغــاز شد .به گزارش
خراسان ،قانون اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان ،دیــروز   برای اجرا   روی سایت روزنامه
رسمی قرار گرفت و بر اساس آن چه پیشتر ناصر سراج
رئیس ســازمــان بــازرســی کل کشور اعــام کــرده بود:
« دستگاههای مشمول مکلف اند ظرف مدت  60روز از
تاریخ ابالغ این قانون ،افرادی را که مشمول این قانون

میشوند ،از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند».
قانون اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
به این شرح است:
مــادهواحــده :تبصره یک ماده واحــده قانون ممنوعیت
بهکارگیری بازنشستگان مصوب  20اردیبهشت 1395
بهشرح ذیل اصالح میشود:تبصره یک :بهکارگیری
بازنشستگان ،در سمت های مذکور در بندهای (الف)،
(ب) و (ج) مــاده( )71قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب  1386.7.8مجاز است .همچنین بهکارگیری
بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم

شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.قانون فوق
مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ
ششم شهریور  1397مجلس شورای اسالمی تصویب
شــد و در تــاریــخ  21شهریور
 1397به تأیید
شـــــــــورای
نــگــهــبــان
رسید.

کل قوا مجاز است.بهکارگیری بازنشستگان وزارت
اطالعات تا سقف یکدرصد از مجموع نیروهای شاغل
رسمی ایــن وزارتــخــانــه در هر رده مدیریتی صرف ًا در
وزارتخانه مذکور
مـــجـــاز اســـــت و
جــانــبــازان بــاالی
 50درصـــــــــد،
آزادگان باالی سه
سال اسارت
و فــرزنــدان

مدیران بازنشسته ای که به دنبال درصد جانبازی هستند!
در پی تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
ظاهرا برخی آقایان مدیران به دنبال افزایش درصد
جانبازی افتاده اند تا بتوانند با توسل به این امتیاز
مجدد به کارشان اشتغال داشته باشند که پروانه مافی
ازنمایندگان مجلس خطاب به پزشکان و مسئوالن
بنیاد شهید تصریح کرد  :از تهدیدها نترسند.
مافی همچنین با نام بردن از بحثی به نام «هجوم مدیران
به بنیاد شهید برای افزایش درصد جانبازی» درخصوص
نظارت مجلس در بحث افزایش سهمیههای جانبازی
برخی از مــدیــران و مسئوالن ،اظهار کــرد  :بــا وجود
فشارهایی که در این مورد روی بنیاد شهید وجود دارد

ما در مجلس شورای اسالمی بعد نظارتی خود را فعالتر
کردهایم و نمایندگان روی کمیسیونهای پزشکی که
درصد تعیین میکنند دقت بیشتری خواهند داشت  .
▪تهدید با سالح ؟

بــنــابــرخــبــر ایــلــنــا ،وی گفته اســـت :پــزشــکــانــی که
در کمیسیو نهای پزشکی بنیاد شهید یــا دیگر
کمیسیونهایی که مسئول تعیین درصد جانبازی افراد
هستند فعالیت میکنند باید حاشیه امن داشته باشند؛
به طور مثال بارها مشاهده شده است افــرادی برای
تعیین درصد میآیند اما هنگامی که احراز نمیشوند با

...



کاخسفیدپیشنویسیکفرماناجراییراتهیهکردهکهبرمبنایدستوردونالدترامپرئیسجمهورآمریکابهمنظور
تحقیقاتضدانحصارازگوگلوفیسبوکآمادهشدهاست.بهگزارش مهر ،درفرماناجرایییادشدهگوگلوفیسبوک
بهغرضورزیسیاسیورعایتنشدنبیطرفیدرفعالیتهایشانهممتهمشدهاند.دربخشیازاینپیشنویس
با اشاره به استفاده گسترده افراد و سازمان ها از خدمات جست وجوی اینترنتی ،شبکه های اجتماعی و دیگر پلتفرم
هایآنالینبرایدسترسیبهاطالعاتمدنظربرایتصمیمگیری،خرید،رایدهیو...تصریحشدهاست:اینسایت
ها نقش حیاتی در جامعه آمریکا ایفا می کنند و ضروری است که از شهروندان این کشور در برابر اقدامات ضدرقابتی
ناشیازتسلطپلتفرمهایآنالینحفاظتشود.
پی

گیری

حرف

مردم

آموزش و پرورش :معلم نداریم ،مجبوریم!

▪چارهایجزایننداریم

اگرچه استفاده از «بسته حمایتی» و تبدیل برخی مدارس
دولتی به غیر دولتی در مدارس ابتدایی روندی قانونی
استولیبدونتردیدباتوجهبهاینکهدانشآموزانمقطع
ابتدایی در مقایسه با دیگر مقاطع آسیب پذیرتر هستند ،
این سوال مطرح می شود که آیا استفاده از معلمان بخش
خصوصیدرمقطعابتداییباحساسیتصورتمیگیرد؟
در این خصوص مشاور و دستیار اجرایی معاونت آموزش
ابتدایی آموزش و پرورش در گفت وگو با خراسان با تاکید بر
اینکهاستفادهازبستهحمایتیازچندسالپیشتاکنوندر
تمامکشوراجرامیشودگفت:آموزشوپرورشباکمبودنیرو
بهویژهنیرویمتخصصمواجهاستوماچارهاینداریمجز
آنکهازبستههایحمایتیاستفادهکنیم.محمدرضاسیفی

جلسات کمیسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد شهید و
امور ایثارگران را تکذیب کرد .به گزارش ایسنا به نقل
از بنیاد شهید،غالمرضا طائبی با تکذیب خبر «دستور
رئیس جمهور به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
مبنی بر توقف جلسات کمیسیونهای پزشکی تعیین
درصد تا دو ماه آینده» بیان کرد :هیچگونه افزایش تقاضا
و هجومی برای تجدیدنظر درصد جانبازی ثبت نشده و
دستورینیزمبنیبرتوقفکارکمیسیونپزشکیتعیین
درصد ابالغ نشده است و کمیسیونهای بنیاد مانند
سابق در تهران و استا نهای دیگر در حال برگزاری
هستند.

▪تکذیب یک خبر

در همین حال روز گذشته برخی رسانه ها از دستور
رئیس جمهور به شهیدی ،رئیس بنیاد شهید خبر دادند
مبنی بر این که در پی هجوم برخی مدیران بازنشسته به
بنیاد شهید برای افزایش درصد جانبازی تا دو ماه آینده
که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اجرا
میشود کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برگزار نشود.
به دنبال انتشار ایــن خبر مدیرکل کمیسیو نهای
پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر دستور توقف

...
نانو

ماسک تنفسی نانویی برای کودکان تولید شد

ترامپ دستور تحقیقات از گوگل و فیس بوک را صادر کرد

دانش پور -برخی از والدین
گله مندند که فرزندان آن ها
در مدرسه ای هستند که به
بخش خصوصی واگذار شده
است و وقتی هم که علت آن
را از مسئوالن مدرسه پرس و
جومیکنندپاسخمیشنوند
که:مدرسهاز"بستهحمایتی"
استفادهمیکند.اماهمینپاسخخودشابهاماتیداردکه
پدران و مادران را بیشتر نگران می کند .این موضوع طی
روزهای گذشته بارها از طریق والدین به روزنامه منتقل
شدودرنهایتپیگیریماازچندوچونماجرابهایننتیجه
رسید که مشاور و دستیار اجرایی معاون آموزش ابتدایی
وزیر آموزش و پرورش ضمن آن که تاکید کرد استفاده از
بسته حمایتی در مدارس تنها راهکار آموزش و پرورش
برای جبران کمبود معلم متخصص در مقطع ابتدایی
استاطمیناندادکهدرگزینشمعلمانبخشخصوصی
سخت گیری صورت می گیرد تا بهترین ها و کارآمدترین
هاانتخابشوند.

سالح سرد و گرم به پزشک حمله میکنند .
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ادامه داد :البته برای استفاده
از معلمان بخش خصوصی
گزینشهابهشکلیجدیانجام
می شــود و ما بــرای تایید این
نیروها خط قرمزهای پررنگی
داریــم.وی افزود :وقتی به یک
باره  80هزار نفر از  256هزار
معلم دوره ابتدایی بازنشسته
می شوند آیا برای ما چاره ای جز این باقی می ماند؟ حتی
مجلس در قانون جدید مربوط به بازنشستگان ،معلمان را
از این قانون مستثنا کرد تا کالس های درس خالی از معلم
نشود ولی مشکل کمبود معلم همچنان باقی است.وی
خاطرنشان کرد :سعی می کنیم با سخت گیری هایی که
در گزینش انجام می دهیم آسیب ها را کمتر کنیم ضمن آن
کهمعلمانبخشخصوصیکارآمدوگزینششدههستند.
▪اعتبارویژهتخصیصدادهشدهاست

دربــاره این موضوع مدیرکل آموزش و پرورش خراسان
رضوی نیز در گفت وگو با خراسان توضیح داد :موضوع
بسته حمایتی مصوبه مجلس است و برای آن اعتبار ویژه
تخصیصدادهشدهاست.قاسمعلیخدابندهادامهداد:بر
ایناساسدربرخیمناطقکهامکانتامیننیرویانسانی
وجود ندارد یا با مشکالتی در حوزه تامین نیروی انسانی
مواجه هستیم از طریق خرید خدمات آموزشی کمبودها
را جبران می کنیم .وی توضیح داد :یعنی با موسسه ای
قــرارداد می بندیم و آن موسسه بر اساس استانداردها و
گزینش هایی که آموزش و پرورش مشخص کرده ،نیروی
انسانی را تامین خواهد کرد یا براساس محتوا و سرفصل
هایی که با نظارت آموزش و پرورش انجام می شود خرید
خدمات صورت می گیرد .به گفته خدابنده در خراسان
رضوی در سال گذشته هزار و  ۱۵۵کالس درس خرید
خدمات شده و امسال حدود  ۱۵۰۰کالس به آن اضافه
خواهدشد.

محققان در یک شرکت ایرانی موفق به تولید ماسک سوپاپ دار حاوی نانو الیاف جاذب گرد و غبار ویژه کودکان
شدند.به گزارش مهر ،ماسک ویژه کودکان حاوی نانو الیاف ،از چندین الیه تشکیل شده که یکی از الیههای میانی
حاوی نانوالیافی با قطر نانومتری است .الیه حاوی نانوالیاف برای جلوگیری از ورود ذرات مضر میکرونی به دستگاه
تنفسی انسان است.با توجه به استفاده از نانو الیاف در ماسکهای تنفسی ،کارایی این نوع ماسکها در مقایسه با
انواع تجاری آن به صورت قابل مالحظهای بهبود مییابد.ماسکهای اصالح شده با نانو الیاف با توجه به کیفیت
باالیی که دارند ،برای استفاده در هوای آلوده کالن شهرها کارایی باالیی داشته و استفاده از آن ها توصیه می شود.
این محصول توسط ستاد توسعه فناوری نانو تاییدیه نانو مقیاس دریافت کرده است.

افزایش بی سروصدای تعرفه
مکالمات تلفن همراه !
حــاجــیــان  -در حــالــی که
اپراتور اول تلفن همراه تعرفه
تــمــاسهــای درون و بــرون
شبکهای خــود را از دی ــروز،
اول مهرماه ،یکسان کــرده،
بــه نظر م ـیرســد مکالمات
درونشبکه این اپراتور برای
سیمکارتهای اعتباری با
افزایش قیمت مواجه شدند .از طرفی ظاهرا اپراتور
دوم تلفن همراه نیز به تغییر تعرفههای خود اقدام کرده
است.به گــزارش ایسنا ،اپراتورهای اول و دوم تلفن
همراه ،به یکسانسازی تعرفههای خود اقدام کردهاند
که البته به نظر میرسد این یکسانسازی در برخی
از سیمکارتهای دایمی و اعتباری برای تماسهای
درون و برون شبکه ،با افزایش قیمت برای مشترکان
همراه است.هزینه برقراری تماس با سیمکارتهای
دایمی در اپــراتــور اول که  ۵۷تومان بــرای مکالمات
درونشبکه و  62.5تومان برای مکالمات برونشبکه
بــود ،به  59.9تومان رسیده اســت؛ ایــن مبلغ برای
مکالمات درونشبکه شامل  2.9تومان افزایش و برای
مکالمات برونشبکه شامل  2.6تومان کاهش میشود.
برای سیمکارتهای اعتباری نیز در حالی که هزینه
برقراری برای مکالمات درونشبکه  ۶۷تومان و برای
مکالمات برونشبکه  93.7تومان بود ،این هزینه به
 89.9تومانرسیدهاستکهشامل 22.9تومانافزایش
برای مکالمات درونشبکه و  3.8تومان کاهش برای
مکالمات برونشبکه میشود .همچنین در تعرفههای
اپراتور دوم همراه نیز تغییراتی رخ داده است؛ در حالی
که در اپراتور ایرانسل ،برقراری تماس با سیمکارتهای
دایمی بــرای تماسهای بــرون و درون شبکه33.3 ،
تومان برای هر دقیقه بوده و در سیمکارتهای اعتباری
نیز بــرای تماسهای درون شبکه ،این هزینه 66.9
تومان و برای دیگر خطوط  92.9تومان برای هر دقیقه و

تماس به خطوط ثابت79.9
تومان بوده است ،اکنون در
سیمکارتهای دایمی برای
تــمــاس بــا تــمــامــی خطوط
(خط ایرانسل دیگر ،دیگر
اپراتورها و خطوط ثابت) این
هزینه  59.9تومان و برای
ســیـمکــارتهــای اعتباری
 89.9تومان به ازای هر دقیقه شده اســت.در تماس
خبرنگارما با سازمان تنظیم مقررات بــرای پیگیری
موضوع تغییر تعرفه های درون شبکه ای دو اپراتور اول
و دوم  ،اعالم شد که تغییر تعرفه ها براساس چارچوب و
کف وسقف تعیین شده توسط رگوالتوری صورت گرفته و
باتوجهبهاینکهاینافزایشقیمت،بیشترازسقفتعیین
شدهازسویرگوالتورینیست؛بنابرایناپراتورهایتلفن
همراه تخلفی مرتکب نشده اند اما این مسئله در بازار
رقابتی می تواند به ایجاد نارضایتی و کاهش مشترکان
هر دو اپراتور بینجامد .همچنین اعالم شد که سازمان
تنظیم مقررات این موضوع را بیشتر بررسی خواهد کرد .

...

نیش و نوش
دکتررحمت ا ...فتاحی
نیش و نوش به رفتار های مطلوب و نامطلوب اجتماعی می پردازد

شما چرا احتکار نمی کنید؟!
به زبــان ســاده ،احتکار یعنی فــردی کــاالی مــورد نیاز و
ضـــروری م ــردم را ب ــرای ســود و منفعتی کــه در آیــنــده
خــواهــد داشـــت ،پنهان کــنــد   .هــدف ایــن رفــتــار «غیر
انسانی!» رسیدن به مقدار سود باد آورده در یک مقطع
زمانی است.
با این تعریف ،شما چرا احتکار نمی کنید تا به سود بادآورده
برسید؟ به بیان دیگر ،شما چرا اهل احتکار نیستید؟
رسیدن به یک پاسخ قانع کننده ،ساده نیست اما در یک
جمله کلی می توان گفت" :چون شما متفاوت هستید".
شما به لحاظ برخی ویژگی ها با افراد احتکار کننده تفاوت
دارید .اما تفاوت در چه؟
این جاست که باید توجه عمیقی به دالیل متفاوت بودن
شما داشت .این دالیل عبارتند از:
جهان بینی شما ،یعنی نگاه کــان شما بــه جهان و
مجموعه هستی .شما برای هر آن چه که در این مجموعه
وجود دارد ،اعم از انسان ها و حیوانات و حتی اشیا ارزش
قائل اید و مایل نیستید به آن ها آسیبی برسد .شما اعتقاد
دارید که هر موجودی حق حیات دارد و نباید این حق را
ضایع کرد .آنانی که احتکار و گاهی اختالس می کنند،
درواقع ،حق دیگران را به عنوان یکی از موجودات عالم
هستی نادیده می گیرند؛ آن ها حقی بیش از آن چه
شایسته آن هستند برای خود قائل اند و چون نمی توانند
از راه درست به این مقصد برسند ،تالش می کنند حق
دیگران را بخورند .احتکار کنندگان به لحاظ نوع جهان
بینی خود از این آگاهی برخوردار نیستند که تجاوز به
حق دیگران (حق الناس) ،باعث از بین رفتن تعادل در
جامعه و تضعیف بخشی از مردم می شود؛ آن ها هیچ
درکی از وخامت زندگی دیگران و آسیب به سالمت روانی
مردم ندارند.
* شما توقعات غیرواقعی از زندگی مادی خود ندارید.
شما اعتقاد ندارید که باید یک زندگی تجمل گرایانه داشته
باشید؛ شما حتی نمی توانید به گونه ای زندگی کنید که
از گران ترین خانه ،گران ترین وسایل منزل ،گران ترین
اتومبیل ،اشرافی ترین سفرهای خارجی و  ...استفاده
کنید .باورهای شما اجازه نمی دهد خود را برتر از دیگران
بدانید و به آن ها فخر بفروشید.
* شما متفاوت هستید چون میهن خود را دوست دارید
و مایل نیستید شاهد احتکارها ،مفاسد اقتصادی و
درنتیجه ،مشکالت جامعه باشید که شرایط زندگی را
برای همنوعان خودمان سخت کند .شما نمی توانید با
خوردن حق دیگران و اخالل در نظام اقتصادی کشور ،به
میهن خود خیانت کنید.
اکــنــون ،مشخص شد که احتکارکنندگان و اختالس
کنندگان عموما چه نوع افرادی با چه نوع جهان بینی هایی
هستند.
آن ها با شما متفاوت اند و همین تفاوت باعث شده که شما
دست به چنین رفتارهایی نزنید .اگر قرار است در جامعه
شاهد این گونه موارد نباشیم ،باید بر ارزش های معنوی
و اجتماعی تاکید کنیم ،آن ها را در برنامه های آموزشی
و تربیتی برجسته سازیم و مردم را از پیامد این آسیب ها
آگاه کنیم.
در این راستا ،رسانه های اجتماعی ،تریبون های رسمی
و غیررسمی جامعه ،برنامه های اجتماعی و فرهنگی
رسانه ها و مطبوعات باید فعال شوند؛ همان گونه که به
راحتی برخی کانال های تلویزیونی را با سرمایه گذاری
عظیم به امر ورزش اختصاص داده ایم (که آن هم برای
جامعه سودمند است) ،باید مقوله های کالن ،همچون
ارزش های فرهنگی و اخالقی را که می توانند بازدارنده
رفتارهای غلط اجتماعی   باشند مورد توجه جدی قرار
دهیم .باید کاری کنیم که عوامل گرایش دهنده بخشی از
مردم به ضایع کردن حق دیگران از بین برود .باید تالش
کنیم همه مردم مانند شما باشند ،یعنی اهل احتکار و
اختالس نباشند.
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