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ظریف گفته های «ظریف»
در خراسان
«منزمانشاهرادیدهام،مقاومتشرطاصلیاست
با شعار نمی توان در مقابل دشمن ایستاد ،قدرت
تنهایکمولفهنداردبلکهچندمولفهایاست،نظام
ابرقدرتیفروریخته،نظامدوقطبیدرجهانوحتی
نظام چند قطبی بلکه «قطبیت» در هم شکسته و
وجودندارد».
این جمالت به نوعی اصلی ترین سخنان و کلید
واژه های سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف در
جمع اهالی «خراسان» در روز پنج شنبه گذشته
بود،جمعیکهبهمناسبتانتشاربیستهزارمین
شماره این رسانه مردمی ،قدیمی و پرمخاطب
گردهم آمده بودند رسانه ای که به لطف خداوند و
عنایتولینعمتمانحضرتثامنالحججاصلی
ترین پشتوانه خود را اقبال و حمایت مردمی می
داند آری حمایت و پشتوانه مردمی و این بزرگ

یادداشت

چرا دخل و خرج؟

یکی از شروط ماندگاری رسانه توجه به نیازها و
خواست های مخاطبانش است نیازهایی که از
تاریخ،جغرافیا،فرهنگ،اقتصاد،عرفواعتقادات
مردمانش نشئت می گیرد .براین اساس در سال
هــای اخیر که کشور درگیر جنگ اقتصادی ا
ست،کاهشدرآمدها،افزایشهزینههاوبیکاری
و رکود بازار باعث شده چگونگی کسب درآمد و
مدیریتهزینهها ازجملهاولویتهاودغدغههای
هرخانوادهایرانیباشد.
دخل و خرج و سوادمالی:اگر زمانی سواد به
معنای خواندن و نوشتن بود یا اگر زمانی سواد به
معنایسوادرایانهایبودامروزدرآغازینسالهای
هزاره سوم سواد را در شش دسته سواد عاطفی،
سواد ارتباطی ،سواد مالی ،سواد رسانه ای ،سواد
تربیتی و سواد رایانه ای تقسیم بندی کرده
اند به گونه ا ی که هرآن کس که یکی از این 6
سواد را نداشته باشد به همان اندازه کم سواد
یا بی سواد و طبیعتا آسیب پذیر است.براین

ایسنا-شهردارمنطقه 12تهرانارتباطبوینامطبوعروزچهارشنبهتهرانباساختمانپالسکوراتکذیبکرد.ویگفت:انبارفاضالبپالسکوروزگذشتهحوالیساعت 17درحینعملیات
عمرانیگشودهشدوانتشاربوینامطبوعدرروزچهارشنبهارتباطیبهاینموضوعدرروزپنجشنبهندارد.درخبرهاآمدهبودکهعصرسهشنبه وقتییکیازمقنیهادرعمقمنفی 21متری
درحالحفاریبود،ناگهاناعالمخطرکردومااورابیرونکشیدیموگازیبدبوبافشاربسیارزیادازچاهبهبیرونپرتابشدکه فقطبرای نیمساعتتا 45دقیقهباسرعتیزیادادامهیافت.

ترین سرمایه و حقیقتی است که مرد اول سیاست
خارجه کشورمان نیز در ُبعد کالن کشوری اصلی
ترینسرمایهایرانعزیزواستقاللآنرا«مردم»می
داند.ظریفحضوردرجمع«خراسان»یهارابهانه
خوبییافتبرایشمارهکردنمولفههای«قدرت»
،ویگرچه«مقاومت»وقدرتنظامیراشرطاصلی
می داند و شاهد مثال این واقعیت را دوران دفاع
مقدس ،مقاومت مردم فلسطین و غزه در مقابل
تهاجموتجاوزرژیمصهیونیستیذکرمیکندامابه
صراحتبراینمهمنیزپایفشردکه«قدرترسانه
ای»«،قدرتاجماعسازی»واقناعافکارعمومیاز
دیگر مولفه ها و لوازم قدرت در جهان امروز است.
از سخنان وزیر کامال روشن است او که عمری را در
عرصهسیاستخارجیگذراندهومویسپیدکرده
توان و قدرت دیپلماسی را از مولفه های قدرت و
یکی از «هم افزاهای» اساسی می داند  ،واقعیتی
که قابل انکار و کتمان نیست .او همچنین رسانه و
افکار عمومی را از دیگر مولفه های اساسی قدرت
دانست و دلیل تقلیل روزهای جنگ و تجاوز رژیم
صهیونیستیرادرتجاوزبهلبنانوغزهکهبهترتیب
 33روز و  22روز و  8روزه به پایان رسید افزون بر
مقاومت مردم ،به میدان آمدن برخی رسانه ها و
فشارافکارعمومیدرحمایتازمردممظلوملبنان
و فلسطین و غزه دانست .آقای وزیر دامنه تحلیل
خوددراینزمینهراتابهآنجاگسترشدادکهگفت

گاه حتی یک خبر یا مطلب یک روزنامه نگار می
تواند موجب ایجاد تحولی در کشور یا جهان شود
این ادعای ظریف شاهد مثال های فراوان از جمله
ماجرای «واتر گیت» در چند دهه پیش و ماجرای
قتل «خاشقچی» در همین چند ماه گذشته دارد.
ایندیپلماتباتجربهگریزیهمبهاتفاقاتداعش
و سوریه زد و آتش بس در این کشور را نشانی از
فروریختن انگاره «ابر قــدرت» بودن و حتی چند
قطبی بودن قدرت در جهان دانست و کشورمان
را از بازیگران اصلی پایان دادن به ماجرای پیچیده
سوریه برشمرد.شنیدن این حرف ها از زبان مرد
اول سیاست خارجی کشورمان که چندان اهل
شعارنیستآنقدرباورپذیربودکهسخناوخصوصا
خطاب به جوانان کشور درباره استقالل و قدرت و
عزت امروز ایران باورپذیرتر باشد و به دل بنشیند
و چند گاف ایشان را در اظهارات چند سال پیش
او تنها به عنوان گاف های ناخواسته برشمرد.اما
آن سخن حق و ظریف آقای وزیر در جمع پرشور
خراسانی ها خطاب به مردم و به ویژه جوانان آن
جا گل انداخت که گفت :من زمان شاه را و آن رژیم
منحوسرادیدهام،منخصوصابهجوانانمیگویم
«قدر بدانید»  ،افتخار کنید .ظریف با برشمردن
استقالل و امنیت و عزت کشور که به برکت خون
شهیدانانقالب،دفاعمقدس،شهیدانپیشرفت
های ملی و  ...به دست آمده با این «ظریف گفته»

ادامهدادکهامروزاستقالل،امنیتواقتصادایران
درون زاست .او در فراز دیگری از سخنانش ضمن
بیان این که مردم بزرگ ترین سرمایه و پشتوانه
کشور هستند افزود :همین مقاومت ها و پیشرفت
ها و استقالل وعزت ایران است که موجب قدرت و
اقتدار امروز ایران شده و کشورمان را به قدرت اول
منطقهتبدیلکردهاست.
مرداولسیاستخارجهکشورمانگریزظریفیهم
بهتوهینوتحقیررژیمسعودیتوسطبرخیمقامات
آمریکایی زد و این جمله آمریکایی ها را یادآوری
کردکههمینچندهفتهپیشگفتهاگرمایکهفته
حمایت مان را از آنان برداریم (از سعودی ها) به
جای «عربی» به «فارسی» حرف خواهند زد و چه
افتخاریباالترازاینکهماامروزبهخاطراستقالل
 ،عزت  ،امنیت و اقتدار کشورمان به هیچ زبانی نه
انگلیسی ،نه روسی  ،نه عربی نه هیچ زبان دیگری
جزایرانیوفارسیسخننمیگوییم«.ظریفگفته
های» ظریف خصوصا این فرازهای آخری فضای
جلسهراسرشارازشوقوامیدوغروروافتخارایرانی
بودنکرد.امیدواریمایندیپلماتارشدکشورمان
و همه خدمت گزاران به دین و میهن و وفاداران به
خونشهیدانوانقالبوامامورهبریماجوردرگاه
الهیواقبالمردمیباشندواماخائنانودشمنان
لباس دوست پوشیده در هر لباس و هیبتی رسوا
وذلیلشوند.

اساس سواد مالی عبارت است از ِ
درک مفاهیم و
مخاطراتمالی،توانبهکاربستنچنیندانشی،
بهمنظور گرفتن تصمیمهای اثربخش در طیفی
از زمینههای مالی به منظور بهبود رفاه مالی افراد
و جامعه و توانمندسازی در جهت مشارکت در
زندگی اقتصادی ،سوادی که براساس آن افرادی
میتوانندزندگیبهتریداشتهباشندبرایناساس
ضمیمه هفتگی دخل و خرج با پاسخگویی به این
نیاز جامعه در حوزه اقتصاد عمومی برای ارتقای
سوادمالیخانوادهایرانیدرجهتتواناییمدیریت
اقتصادیدرآمدوهزینههاتالشخواهدکرد.
دخل و خرج و صاحبان کسب و کار:واقعیت
آن است که از منظر صاحبان سرمایه و کسب و
کار نیزآگاهی افــراد جامعه از ابزارهای مالی،
یکیازپیشنیازهایرشداقتصادیاست.هرچه
سطح سواد مالی افراد یک جامعه بیشتر باشد،
رونق مبادالت مالی و سطح رفاه افراد آن جامعه
نیز افزایش می یابد و به تبع آن در بحران های
اقتصادی همچون تجربه های تلخ سوداگری

هایچندسالهاخیرموسساتمالیغیرمجازمی
تواندرفتارجامعهرابهسمتوسویانتخابرفتار
اقتصادی با ثبات تری ببرد .از این منظر ضمیمه
هفتگیدخلوخرجتالشخواهدکردبیناقتصاد
خانواده و صاحبان کسب وکار ارتباطی منطقی و
قابلفهمبرقرارکندبرایناساسارزیابیخدمات
و کاالهای بازار از خدمات سالمت تا ارزیابی بازار
خــودرو  ،نقد و بررسی کسب و کارها و ارزیابی
بازارهایسرمایهازبورستابیمهوخدماتبانکی
همهوهمهدردستورکاردخلوخرجخواهندبود.
دخل و خرج و ارزیابی خدمات و کاال:یکی
از دغدغه هــای صاحبان کسب و کــار معرفی
مناسب خدمات و کاالی شان به مصرف کننده
است معرفی که منجر به فروش حداکثری شود
از طرفی مهم ترین دغدغه مصرف کنندگان
تبلیغاتی است که بدون توجه به کیفیت خدمات
و محصوالت به صورتی اغواکننده تبلیغ می
شوند معادله ای که بازنده آن عموما مصرف
کنندگان و صاحبان کسب و کارهای استاندارد

هستند .درعین حال از این واقعیت نمی توان
چشم پوشید که فــروش خدمات و کاال نیازمند
معرفی و تبلیغ است براین اساس دخل و خرج
تالش دارد با ارزیابی کارشناسی و بهره مندی از
تیمی جوان،مستقل و متخصص اقدام با ارزیابی
خدمات و کاال های صاحبان کسب و کار از طرفی
بهمصرفکنندهقدرتتشخیصوانتخابکاالی
مرغوب را بدهد و از طرف دیگر در رقابت بین
صاحبان کسب و کــار با کیفیت و بی کیفیت
بتواند به توسعه و رشد صاحبان کسب و کارهای
مرغوبواستانداردایرانیکمککند.کوتاهسخن
این که امیدواریم این ضمیمه هفتگی در حوزه
اقتصاد عمومی که ازامروز همراه روزنامه منتشر
می شودبه ذائقه نکته سنج و سخت پسند شما
مقبولافتد.انشاءا...
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• دولت محترم هرچه شما گرانی را برمردم
تحمیل کنید ارزش پول کشور مان درجهان
بیشتر از بین خواهد رفت!
•• این جانب تحت پوشش بهزیستی ام و هیچ
مستمری دریافت نمی کنم .در این شرایط
سبد کاال هم به من تعلق نگرفته در صورتی که
همه کسانی که مستمری نمی گیرند سبد کاال
گرفتند .لطفا رسیدگی کنید.
•• آیــا کسانی که باوجود مه آلودگی اصــرار
بــر پـــرواز هواپیما دارنـــد از عــواقــب آن خبر
ندارند؟بعدکه فاجعه ای اتفاق افتاداعتراض
های غیرمنطقی شروع می شود.
•• دربرخی زایشگاه های دولتی پرستاران به
مادرانی که از دردزایمان ناله می کنند و داد
می زنند توهین می کنند و الفاظ رکیک به کار
می برند .واقعا" جای تاسف داره برای ما که به
این جا رسیدیم .به جای تشویق به فرزندآوری
آن چنان داغت می کنند که فکر بچه آوردن
هم دردآور می شود .اگرخواستید مصداقش
را که دیروز اتفاق افتاده بیان کنم؟!
•• در حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد تهران به نظر
من اون هایی مقصرند که برای بخش نقلیه
و ترابری مناقصه می گذارند و این هایی که
در مناقصه شرکت می کنند کمترین مبلغ
ممکن را می زنند تا برنده شوند .از طرفی چون
برایشان نمی صرفد هم به راننده ها حقوق
کمی می دهند وهم از ماشین های مستهلک
استفاده می کنند .این را نوشتم چون خود
من در بخش نقلیه یکی از ادارات کار می کنم،
کمترین حقوق را می گیرم و از شرایط آن خبر
دارم.
•• چرا هیچ مسئولی بر کار شرکت آب نظارت
نمیکند؟اوالپیمانکارهاشونهرجاازخیابون
هاو پیاده روهارو می کنند بازسازی نمی کنند

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

ثانیا شماره کنتورهارو هرطور دوست دارند
می زنند پیگیری هم که می کنی با پاس دادن
به این ور اون ور از سرشان باز می کنند و هیچ
کس پاسخ گو نیست.
•• متاسفانه هیچ مرجع و مسئولی توی ایران
وجود نــداره که پاسخ شکایت های مردم در
مورد ایران خودرو و سایپا را بده.
•• تامین اجتماعی مبالغ پرداختی برای مداوا
و آزمایش و ...را که کارگران بازنشسته نقدی
پرداخت کرده اند پس از طی هفت خان رستم
و دریافت چندین کیلو کاغذ و فتوکپی بعد
از حداقل چهار ماه به حساب بیمار مستاصل
بازنشسته واریز می کند!
•• مگر وزیر بهداشت می تواند خواسته هایش
را که همانا خواسته پزشکان است بر حکومت
تحمیلکند؟!
•• زمان اختصاص سهام عدالت به ما کارگران
تأمین اجتماعی کی خواهد بود؟ باز هم حق
کارگران ادا نشد!
•• پـــــاداش  34ســــال خــدمــتــم راگــرفــتــم
ودرخــردادســال قبل بــرای خودروثبت نام
کردم .قراربود فروردین 98خودروام را تحویل
دهند ولــی ســال داردتــمــام می شودخبری
نیست! بایدبه کی پناه ببریم که این شرکت
های خودرویی پاسخ مان را بدهند؟
••از خراسان خواهشمندم باتماسی تلفنی یا
تهیه گزارش یا ارسال نامه ای به پلیس محترم
پیشگیریاستانموضوعحقوقوبیمهوپاداش
نگهبانان مسلح مستقر در بانک ها را مطرح
کند تا شاید فکری برای افزایش حقوق وبیمه
مابکنند.
••خداکندبودجه  98مانند سال های گذشته
نباشد کــه یکی از سیری بمیرد و دیگری
ازگرسنگی!

