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با سالم خدمت امام عصر( ج)

تحلیل روز
زنان بعد از مجلس ششم دستشان
از هیات رئیسه کوتاه ماند
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سه شنبه

سی و یکمین سالگرد
رحلت امام خمینی(ره) تسلیت باد

2

محمودی :ما میدانســتیم مردان مجلــس یازدهم به زنان رای
نخواهند داد اما نخواستیم صحنه را خالی کنیم.
یکی از زنان مجلس یازدهم که کاندیدای حضور در هیات رئیسه
نیز شــده بود می گوید :انتخابات روز پنجشنبه یک البی پشت
پــرده بود اما از آنجا که آقایان اعتقادی به حضور زنان در هیات
رئیســه ندارند در دایره رایزنیهایشــان خبری از حضور یک زن
نبود.
فائزه عباســی :برای شعار دادن و پر کردن سبد رای ،صحبت از
حق و حقوق زنان و لزوم حضورشان در مسندهای قدرت در خط
اول ســخنرانیها قرار میگیرد اما همینکه تعداد آرا به حد نصاب
رسید دیگر نه خبری از آن شعارها هست و نه قدمی در این مسیر
برداشته میشود.
سهم حداقلی زنان در پارلمان

 ۴۱ســال است که از آغاز مجلس شورای اسالمیمیگذرد و در
طول این سالها در حالی که بیشترین رای دهندگان زنان بودند
اما سهمشــان از تصمیمگیریهای تقنینی چیزی حدود  ۳درصد
بوده است یعنی از جمع حدود  ۳۱۹۰نمایندهای که در طول یازده
دوره مجلس در خانه ملت حضور پیدا کردهاند تنها  ۱۱۱نفر آنها
زن بود ه اســت .این آمار وقتی به مسئله انتخابات هیات رئیسه
میرسد وضعیت اســفناکتری به خود میگیرد به طوری که در
طول چهل و یک انتخابات هیات رئیسهای که برگزار شده تنها
در چهار ســال دو کرســی به دو زن اختصاص پیدا کرد؛ سهیال
جلودارزاده و شهربانو امانی ...

زاگرس چرا میسوزد؟

عاملانسانی

گزارش روز
در گفت و گو با رئیس انجمن علمی
طبیعت گردی ایران:
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هفت حوض آینده
گردشگری طبیعی مشهد

آخرین اخبار از آتشسوزی جنگلهای غرب به روایت «صبحامروز»
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هفت حوض منطقهای در کنار مشهد که به لحاظ تقسیمات کشوری
در محدوده شهرســتان بینالود قرار گرفته است اما به صورت پیوسته
در جنوب مشــهد بخشــی از مناطق تفرجگاهی مشهد  3.5میلیونی
محسوب می شود ،اگر چه تاکنون نیز به عنوان منطقه گردشگر پذر
مورد توجه بود اما با قرار گرفتن منظر طبیعی  7حوض در فهرســت
میراث طبیعی کشور ســدی در برابر دست اندازی ها و تخریب این
محیط زیســت طبیعی ایجاد شده است .به گفته رئیس انجمن علمی
طبیعت گردی ایران هفت حوض آینده گردشگری طبیعی مشهد است
و باعث تغییر مسیر رفت و آمد گردشگری از طرقبه و شاندیز به جنوب
مشهد و به صورت خاص منطقه نمونه گردشگری هفت حوض خواهد
شــد.فرید جواهر زاده در گفت و گــو با صبح امروز با بیان این که به
بهانه ثبت ملی منظر طبیعی هفت حوض فرصتی دست داد تا از این
منطقه نمونه گردشــگری و جاذبه های آن بازدید بعمل آورم ،اظهار
کرد :در گام نخست بایستی به این نکنه اشاره کرد که افزایش تقاضا
برای تعامل با محیط های طبیعی برای فرار از زندگی ماشینی ،جهت
آرامش روانی و جســمی از سویی و توسعه گردشگری بین المللی و
عمومیت یافتن آن از سویی دیگر ،دیدگاه جامعه درباره محیط و ارتباط
آن با گردشگری را دچار تحول کرده است...

در این شماره میخوانید
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بیان نظریه وزیر بهداشت در خصوص اتمام
اپیدمی کرونا:

کرونا چموش تر
شده است
نیاز فعالیتهای هنری
در روزهای اپیدمی؛
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مجسمهای که
کرونا گرفت
ادعای یک رسانه قطری
از معرفی  ۴نامزد میزبانی

جو بایدن در پی بهره برداری انتخاباتی از شکاف های نژادی

آراء سیاه و سفید
در2020
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جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷
خبری از ایران نیست!
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جو بایدن در پی بهره برداری انتخاباتی از شکاف های نژادی
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برنامههای ســیویکمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) در خراسان
رضوی اعالم شد.
محمدصادق براتی در جلســه ســتاد بزرگداشت ســیویکمین سالگرد عروج
ملکوتــی حضرت امام خمینی (ره) ،اظهار کرد :امام خمینی(ره) در طول دوران
حیات پربرکت خود آنچنان تأثیرات بزرگی را در اذهان و افکار عمومی جهان
به جای گذاشته که تا همیشه از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد.
وی افزود :تأثیرات افکار و اقدامات امام خمینی (ره) تا آنجا پیش رفته که حتی
شخصیتهای برجســته جهان در مقابل عظمت و حیات طیبه امام راحل سر
تعظیم فرود آورده و از او بهنیکی یاد میکنند.
جانشــین رئیس ستاد بزرگداشت مراســم ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) با
اشاره به ویژهبرنامههای سالگرد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای
 ۱۵خرداد ،تصریح کرد :امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا تجمع و برنامهای
در حرم مطهر حضرت رضا(ع) نخواهیم داشت ،اما ویژه برنامههای خوبی برای
گرامیداشت  ۱۴و  ۱۵خرداد ماه در استان در نظر گرفته شده است.
براتی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی در روز  ۱۴خرداد ماه سخنرانی
خواهند کرد ،عنوان کرد :امسال سخنرانی معظم له همزمان با پخش در سراسر
کشور و رسانههای فارسیزبان بینالمللی از طریق صداوسیمای مرکز استان و
ســایتهای مختلف ،بلندگوهای بقاع متبرکه و هیئات مذهبی به صورت زنده
پخش خواهد شد.
وی ادامه داد :همچنین ســتادهای شهرستانی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام
خمینی(ره) با همکاری ســازمان تبلیغات اسالمی با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشــتی برنامههایی در شهرهای سفید استان از لحاظ شیوع ویروس کرونا،
برگزار خواهند کرد.
جانشــین رئیس ستاد بزرگداشت مراسم ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بیان
کرد :یکی از اولویتهای اساسی برنامههای ستاد ،آگاهیبخشی به نسل جوان
و آشــنایی این نسل با ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) و شهدای  ۱۵خرداد به
وسیله تولید محتوا و بازخوانی اندیشههای حضرت امام راحل و نشر و گسترش
آن در فضای مجازی و رسانهای استان توسط فعاالن این عرصه است.
براتی خاطرنشان کرد :امسال عالوه بر برنامههای سخنرانی که در گرامیداشت
ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و شــهدای  ۱۵خرداد توسط آستان
قــدس رضوی در اماکن و صحنهای حرم مطهــر بدون تجمع زائران برگزار
میشــود ،بیانات رهبر فرزانه انقالب اســامی در سالروز ارتحال حضرت امام
راحل نیز به صورت زنده از نمایشگرهای صحنهای حرم مطهر رضوی برای
زائران و مجاوران حضرت پخش خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی ویژهبرنامههایی را در فضای مجازی
به سه زبان عربی ،انگلیسی و اردو برگزار میکند ،عنوان کرد :این برنامهها به
شکل تصویری و با حضور سخنرانان و شخصیتهای علمی و دینی برجستهای
از کشورهای ایران ،لبنان و پاکستان برگزار خواهد شد.
جانشین رئیس ستاد بزرگداشت مراسم ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) گفت:
برگزاری نشســتهای علمی در خصوص بررسی ابعاد شخصیتی امام راحل با
دانشــگاههای مالزی ،تانزانیا و اوگاندا و برگزاری شب شعر به زبان اردو در ۱۵
خردادماه از دیگر برنامههای ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) است.
براتی اضافه کرد :فضاســازی و تبلیغات محیطی توســط شهرداری مشهد و
توزیع پوســتر و اقالم تبلیغی این ایام نیز از فردا در سراسر نقاط استان توزیع
خواهد شد.

مجلسبان

سرنوشت اعتراض به اعتبارنامه
تاجگردون به کجا رسید؟

ســخنگوی شعبه  ۱۲مجلس شورای اسالمی آخرین وضعیت بررسی اعتراض
به اعتبارنامه تاجگردون را تشریح کرد.
محمد علیپور در خصوص جلسه امروز دوشنبه ( 12خردادماه) شعبه  12پیرامون
بررســی اعتراض برخی نمایندگان نســبت به اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون،
اظهارداشــت :مطابق آئین نامه داخلی مجلس در این زمینه با شورای نگهبان
مکاتبه کردهایم.
سخنگوی شــعبه  12مجلس شورای اســامی بیان کرد :براساس مستنداتی
که برخی نمایندگان در خصــوص اعتراض به اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون
به شــعبه ارائه کردهاند ،موظفیم این اســناد را به شورای نگهبان ارائه کنیم تا
مشخص شود این اسناد را قبال شورای نگهبان بررسی کرده یا خیر؟
وی افزود :اگر این مدارک همان مدارکی باشد که قبال شورای نگهبان بررسی
کرده و صالحیت غالمرضا تاجگردون تایید شــده ،شــعبه رســیدگی به این
اعتراضات را ادامه نمیدهد.
علیپور گفت :اگر اســناد همین باشد که ارائه شده ،در شعبه پیرامون اعتبارنامه
تاجگردون تصمیمگیری میکنیم و به کمیسیون تحقیق نمیرود.

راه تحقــق اولویت هــای چهارگانه مجلــس یازدهم ،اســتفاده از تخصص
نمایندگان است
نماینده تربت جام ،تایباد ،باخرز و صالح آباد در مجلس شــورای اسالمی گفت:
راه تحقق اولویت های مجلس یازدهم استفاده از تخصص نمایندگان است که
دارای تجارب ارزشمندی هستند.
جلیــل رحیمــی جهان آبادی ،در خصوص راه های تحقق شــفاف ســازی،
هوشمندسازی ،مردمی سازی و کار آمدسازی در مجلس یازدهم گفت:مجلس
شــورای اســامی در مرحله اول باید اصالح خود را آغــاز کند و منطبق بر
سیاســت های کلی ترسیم شده از سوی ریاست مجلس افراد الزم و نیرو های
متخصص در بخش اداری جمع کند.
وی با تاکید بر اســتفاده کاربردی و تخصصی از نمایندگان ادامه داد :در بین
 290نفــر نماینده بخش عمده ای از آن ها دارای تجربه ارزشــمند در حیطه
اجرایی،دانشــگاهی و بحث های تخصصی هســتند اگر در کنار آن ها از توان
متخصصان ســایر بخش ها بهره گیری شود می توان اولویت های چهار گانه
را با ایجاد زیر ساخت،تامین ابزار های الزم محقق کرد.
نماینده تربت جام ،تایباد ،باخرز و صالح آباد در مجلس شــورای اسالمی بیان
کرد :خون تازه ای در رگ مجلس شــورای اســامی جاری شده که می تواند
مشکالت موجود در کشور را حل کند.
وی خاطرنشــان کرد:مرکــز پژوهــش هــا به عنــوان اتاق فکــر مجلس
گــزارش هــای خوب و کاربردی و دقیقــی در دوره دهم ارائــه داد و در این
دوره بایــد از متخصصــان دانشــگاهی و نامینــدگان متخصص اســتفاده
کند.

خبرنگار

اعالم برنامههای سیویکمین سالگرد
ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)

علی روغنگران

رویداد

جورج فلویــد ،که تا
همین یــک هفته
پیــش شــهروند
گمنامی بود ،به یک
عامل مهم و تاثیرگذار
در انتخابــات آمریکا
تبدیــل شــد .قتل او
جامعه ســیاه پوستان
آمریــکا را برآشــفته
کرد و به جنبش دفاع
از ایــن جامعــه جان
تازهای داد .حدود یک هفته پیش ،فلوید
توسط یک افسر پلیس سفیدپوست به نام
درک شــووین در شهر مینیاپولیس ایالت
مینه سوتا به قتل رســید .در واکنش به
ایــن قتل ،مینیاپولیــس صحنه اعتراض
و آشــوب شــد .معترضان به خودروهای
پلیــس حملهور شــده و آنهــا را آتش
زدند .همچنین بــه برخی اماکن عمومی
آســیب زدند .اعتراضات بــه ایالت مینه
ســوتا محدود نماند و به سراســر آمریکا
ســرایت کرد .در برخی ایالتها ،با خروج
اوضاع از کنتــرل ،عمال حکومت نظامی
اعالم شد .در ایالت مینه سوتا برای اولین
بار بعد از جنگ جهانــی دوم ،گارد ملی
فعال شــد .مقامات محلــی اعالم کردند
که افرادی خــارج از ایالت به اعتراضات
پیوســته و قصد تخریب دارند .از این رو،
در شــهرهای بزرگ آمریــکا نظیر لس
آنجلس ،فیالدلفیا ،دنور ،پرتلند ،اورگون،
کنتاکی و ...مقررات منع آمد و شد اعالم
شــد .اعتراضات به حوالی کاخ سفید نیز
رســید .دونالد ترامپ روز شنبه گفته بود
که اگر معترضان از دیوارهای اطراف کاخ
ســفید عبور میکردند ،با «وحشیترین
ســگها و شومترین اســلحهها» مواجه
میشــدند .این اظهارنظر به خوبی نشان
دهنده موضع رئیس جمهور آمریکا درباره
اعتراضات فعلی این کشور است .همانطور
که انتظــار میرفت ،ترامپ و رقیبش جو
بایدن بــرای بهره بــردای انتخاباتی از
ناآرامیها اقدام کردند .اما اقدامات آنها
اهداف متفاوتی داشت .ترامپ و بایدن هر
دو با خانواده جــورج فلوید ،تلفنی گفتگو
کردند .بایــدن به خانواده جــورج فلوید
گفته اســت که او برای تحقق عدالت در
خصوص مرگ جورج تالش خواهد کرد.

آراء سیاه و سفید در 2020

بردار جورج فلوید اعالم کرده که ترامپ
در تماس تلفنی با وی ،اصال به او فرصتی
بــرای صحبت کردن نداده اســت .برادر
جورج فلوید درباره گفتگوی تلفنیاش با
ترامپ گفت« :او حتی به من فرصت نداد
صحبت کنم .سخت بود .سعی کردم با او
صحبت کنم ،اما فقط مدام به من فشــار
میآورد (و میگفت) که «نمیخواهم این
چیزی که داری در موردش حرف میزنی
را بشنوم»».
ترامپ پیــش از این ،معترضان را «اراذل
و اوباش» خوانده بــود و حتی تهدید به
اســتفاده از نیروی نظامی و شــلیک به
آنها کــرده بود .به اعتقاد برخی ناظران،
ترامپ میتوانســت از اعتراضات ســیاه
پوســتان برای جلب آرای آنها استفاده
کند .اما تــاش خاصی در ایــن زمینه
نکرد .بلکــه به عکــس ،اظهاراتی بیان
کرد که ممکن اســت بیش از پیش سیاه
پوستان را از ترامپ دور کند .ظاهرا ،دلیل
ایــن امر ناامیدی ترامــپ از جذب آرای
سیاه پوستان اســت .با این حال ،ترامپ
اعتراضات فعلــی را فرصتی برای جذب
آرای سفیدپوســتان میانهرو میبیند .این
اعتراضات در بسیاری از شهرها به آشوب
و اغتشاش تبدیل شد .امری که بسیاری
از شــهروندان را ناراحت کرد .درســت
است که مسئله تبعیض نژادی علیه سیاه
پوســتان ،یک مســئله فرانژادی است و
بسیاری از سفیدپوستان نیز خواهان رفع
این تبعیض هستند ،اما واقعیت این است
که برای سفید پوســتان ،برقراری امنیت
بر رفع این تبعیض ارجحیت دارد .در یک
تقسیم بندی کلی ،ســفید پوستان به دو
گروه کلی تقسیم میشــوند :یک گروه،
محافظهکار و «ســفیدبرترپندار» هستند
که اینها عموما طرفدار ترامپ به شــمار
میروند .گروه دوم ،سفیدپوستان میانه رو
هســتند که برخی از آنها طرفدار بایدن
و برخــی دیگر طرفدار ترامپ هســتند.
ترامپ با تاکید بر برخورد قاطع و برقراری
امنیت در شــهرهایی که صحنه آشوب و
اعتراض هســتند ،دنبال کسب آرای هر
دو گروه اســت .از همیــن رو ،ترامپ در
عین همدردی بــا خانواده فلوید ،قاطعانه
از مداخله نیروهای امنیتی و نظامی برای
جمع کردن ناآرامیها حمایت کرده است.

,,

بایدن که با رای سیاه پوستان در ایالت کارولینای جنوبی ،به عنوان یک نامزد پیشتاز حزب دموکرات مطرح شد ،دنبال
این است که بیش از پیش ،جایگاه خود را در میان سیاه پوستان تقویت کند .اعتراضات فعلی ،این فرصت را در اختیار

بایدن قرار داد تا گاف چند روز پیش خود درباره سیاه پوستان را اصالح کند .بایدن چندی پیش در اظهاراتی که مورد
بهره برداری ستاد ترامپ قرار گرفت ،گفته بود که سیاه پوستانی که به ترامپ رای بدهند ،سیاه پوست نیستند .این
موضع ،انتقادات گستردهای را متوجه بایدن کرد؛ به نحوی که بایدن مجبور به عذرخواهی شد .با این حال ،گاف
بایدن ،دیدگاه او درباره گرایش سیاسی سیاه پوستان را برمال کرد

در واقــع ،ترامپ در مقابــل اعتراضات
دنبال جلوگیری از تمایل بیشــتر ســیاه
پوستان به بایدن و جذب حداکثری سفید
پوستان است .ترامپ در این راه از تجارب
تاریخی در آمریکا اســتفاده میکند .پس
از کشــته شــدن مارتین لوتر کینگ در
سال  1968و بروز ناآرامی و اغتشاش در
برخی شهرهای آمریکا ،ریچارد نیکسون،
نامزد وقت جمهوریخــواه ،قول داد نظم
و قانــون را بازگرداند و از سفیدپوســتان
میانه رو خواســت که به وی رای دهند.
سفیدپوســتان نیز چنیــن کردند .ترامپ
حاال ،با تاکید بر لزوم بازگرداندن امنیت،
امیدوار اســت که این تجربــه تاریخی
تکرار شــود .اصــوال ،ناآرامیهای دهه
 1960در آمریــکا ،مقوله برقراری نظم و
امنیت را به یکی از کارتهای انتخاباتی
حزب جمهوریخواه تبدیل کرد .به هنگام
آشوب و اغتشــاش ،جمهوریخواهان در

مقایســه با دموکراتها تاکید بیشتری بر
لزوم برخورد قاطع و جدی با آشــوبگران
میکنند .خصوصا اگر اغتشاشــات ،جنبه
نژادی داشــته باشند .در مقابل ،بایدن که
با رای ســیاه پوستان در ایالت کارولینای
جنوبی ،به عنوان یک نامزد پیشتاز حزب
دموکرات مطرح شد ،دنبال این است که
بیش از پیش ،جایگاه خود را در میان سیاه
پوســتان تقویت کنــد .اعتراضات فعلی،
این فرصت را در اختیــار بایدن قرار داد
تا گاف چند روز پیش خود درباره ســیاه
پوســتان را اصالح کنــد .بایدن چندی
پیش در اظهاراتی که مورد بهره برداری
ســتاد ترامپ قرار گرفــت ،گفته بود که
سیاه پوســتانی که به ترامپ رای بدهند،
سیاه پوست نیستند .این موضع ،انتقادات
گستردهای را متوجه بایدن کرد؛ به نحوی
که بایدن مجبور به عذرخواهی شد .با این
حال ،گاف بایدن ،دیدگاه او درباره گرایش

سیاسی سیاه پوستان را برمال کرد .او در
واقع معتقد اســت که ســیاه پوستان ذاتا
بایــد طرفدار حزب دموکرات باشــدند و
اگر از حزب دموکــرات طرفداری نکنند
دیگر سیاه پوست به شمار نمیروند .این
دیدگاه با همه اشکاالتش ،یک حقیقت را
نشــان میدهد و آن اینکه سیاه پوستان
به طور تاریخی به حزب دموکرات نسبت
به حزب جمهوریخواه نزدیکترند .به هر
حال ،اعتراضات فعلی آمریکا ،شکافی که
در ســال  2016با انتخاب دونالد ترامپ
شکل گرفت را تعمیق کرد .مواضع ترامپ
در خصوص اعتراضات ســیاه پوستان به
وضوح عمق شکافهای نژادی در آمریکا
را نشان داد .ترامپ در سال  2016عموما
با رای سفیدپوســتان تندرو روی کار آمد
و حاال نیز امیدوار اســت کــه عالوه بر
تندروها ،میانهروهای سفیدپوســت را نیز
جذب کند.

زنان بعد از مجلس ششم دستشان از هیات رئیسه کوتاه ماند
محمودی :ما میدانستیم مردان مجلس یازدهم به زنان
رای نخواهند داد اما نخواستیم صحنه را خالی کنیم
یکــی از زنان مجلــس یازدهم که کاندیــدای حضور
در هیات رئیســه نیز شــده بود می گوید :انتخابات روز
پنجشــنبه یک البی پشــت پــرده بود امــا از آنجا که
آقایان اعتقادی به حضور زنان در هیات رئیســه ندارند
در دایــره رایزنیهایشــان خبــری از حضــور یک زن
نبود.
فائزه عباســی :برای شــعار دادن و پر کردن سبد رای،
صحبــت از حــق و حقوق زنان و لزوم حضورشــان در
مســندهای قدرت در خط اول سخنرانیها قرار میگیرد
اما همینکه تعداد آرا به حد نصاب رســید دیگر نه خبری
از آن شــعارها هســت و نه قدمی در این مسیر برداشته
میشود.
سهم حداقلی زنان در پارلمان

 ۴۱ســال اســت که از آغاز مجلس شــورای اسالمی
میگذرد و در طول این سالها در حالی که بیشترین رای
دهندگان زنان بودند اما سهمشــان از تصمیمگیریهای
تقنینــی چیزی حدود  ۳درصد بوده اســت یعنی از جمع
حــدود  ۳۱۹۰نمایندهای که در طول یازده دوره مجلس
در خانــه ملت حضور پیدا کردهاند تنها  ۱۱۱نفر آنها زن
بوده اســت .این آمار وقتی به مســئله انتخابات هیات
رئیسه میرسد وضعیت اسفناکتری به خود میگیرد به
طوری که در طول چهل و یک انتخابات هیات رئیسهای
که برگزار شــده تنها در چهار سال دو کرسی به دو زن
اختصاص پیدا کرد؛ ســهیال جلودارزاده و شهربانو امانی
تنها زنانی هستند که در مجلس ششم سهمی از سکوی
هیات رئیسه مجلس به دست آوردند پس از آن حتی در
مجلس دهم که برای اولین بار رکورد بیشــترین حضور
زنان در مجلس شکســته شد هیچ زنی به هیات رئیسه
راه پیدا نکرد.
مجلــس یازدهم هم که کار خود را هفته پیش آغاز کرد
و اولین انتخابات هیات رئیســه را برگــزار کرد با وجود
کاندیدا شــدن دو زن برای کرســی دبیران اما باز این
طلسم چندساله شکسته نشــد و هیات رئیسهای مردانه
تشکیل شد.
کاهش  ۵۰درصدی آرا زنان

در جریان انتخابات اســفند  ۹۴اصالحطلبان تقریبا ۳۰
درصد لیستشــان را به زنان اختصــاص دادند و همین
موضوع موجب شد برای اولین بار  ۱۷زن به مجلس راه
پیدا کند .خرداد  ۹۵درســت وقتی اولین انتخابات هیات
رئیســه تشکیل شد اکثریت برای راه پیدا کردن زنان به
هیات رئیسه مجلس امید زیادی داشتند اما طولی نکشید
که این روزنه این امید بســته شد هیچ زنی برای رسیدن
به سکوی بهارســتان نتوانست رای الزم را کسب کند.
در همان مقطع نمایندگانی مانند طیبه سیاوشــی ،پروانه
سلحشــوری و فاطمه ذوالقدر لب به انتقاد باز کردند که
نمایندگان مرد با وجود آنکــه قول داده بودند یک رای
خود را به زنــان اختصاص دهند اما در لحظه رایگیری
قول و قرارشــان را فراموش کردند و روح مرد ساالرانه

هیات رئیسه مردانه

مجلس مانع حضور زنان در هیات رئیسه شد.
در اولین اجالســیه مجلس دهم پروانه مافی و ســهیال
جلودارزاده برای کرســی دبیران کاندیدا شــدند که در
جریان انتخابات مافی توانســت  ۱۰۰رای و جلودارزاده
 ۱۰۷رای به خود اختصاص دهند .هرچند امیدها نسبت
به حضور زنان در هیات رئیســه مجلس یازدهم با توجه
به ترکیــب آن به مراتب کمتر از مجلــس دهم بود اما
کمتر کســی تصور میکرد تعداد رای به زنان با کاهش
 ۶۰درصدی روبهرو شود؛ اما واقعیت آن بود که با وجود
کاندیدا شدن ســمیه محمودی و معصومه پاشایی برای
کرســی دبیران تعداد آرایی که در ســبد آنها ریخته شد
حــدود  ۴۰رای بــود و این یعنی بعد به نظر می رســد
زنان در مجلس یازدهم هم سمهی از هیات رئیسه داشته
باشند.
چینش از پیش تعیین شده هیات رئیسه
بدون حضور زنان

مجلس یازدهم مجلســی یک دســت از یــک جریان
سیاســی است که از مدتها قبل برای تعیین هیات رئیسه
آن رایزنــی میکردند و در این رایزنیها اگر اعتقادی به
حضور زنان داشتند و سهمی برای آنها در نظر میگرفتند
رقیبی وجود نداشــت که برنامههای آنها را بخواهد بهم
بزند اما این اتفاق نیفتاد.
«سمیه محمودی» نماینده مردم شهرضا یکی از افرادی
بود که در جریان انتخابات هیات رئیســه برای کرســی
دبیــران اعالم کاندیداتوری کرد امــا آنطور که خودش
میگوید باز هم یکی نبودن حرف و عمل مردان مجلس
اجازه نداد که هیچ زنی به هیات رئیســه راه پیدا کند .او
به خبرآنالین گفت :آنچه روز هشــتم خرداد رقم خورد
نمایی از روال مردســاالرانه مجلس بود؛ آنها میگویند
میخواهیم یک زن در هیات رئیســه حضور داشته باشد
اما هیچ کدام اعتقادی به این موضوع ندارند.
می دانستیم مردان مجلس به ما زنان
رأی نمی دهند اما...

محمودی ادامه داد :ما میدانستیم مردان مجلس یازدهم
به زنان رای نخواهند داد اما نخواســتیم صحنه را خالی
کنیم.

او گفت :انتخابات روز پنجشنبه یک البی پشت پرده بود
اما از آنجا که آقایــان اعتقادی به حضور زنان در هیات
رئیســه ندارند در دایره رایزنیهایشــان خبری از حضور
یک زن نبود درحالی که اگر میخواستند میتوانستند این
موضوع را هم در نظر بگیرند.
محمــودی ادامه داد :بارهــا به آقایــان نماینده گفتیم
بیشترین رای را در انتخابات زنان به شما دادهاند حداقل
به رای آنها احترام میگذاشتید و از جامعه زنان سهمی را
در هیات رئیسه قائل میشدید.
چه زمانی مردان مجلس از رفتار تمامیت خواهانه
خود دست برمیدارند

ایــن نماینده مجلس بــا بیان اینکه مــا هیچگاه عقب

نمیکشــیم و برای هیات رئیســه مجلس در اجالسیه
دوم،سوم و چهارم حتما کاندیدایی را معرفی خواهیم کرد
گفت :در جریان انتخابات هیات رئیســه کمیسیونها نیز
به همین روال رفتار خواهیم کرد و در همه کمیسیونها
برای هیات رئیسه کاندیدای زن خواهیم داشت تا ببینیم
کی مردان مجلس از رفتار تمامیتخواهانه خود دســت
برمیدارند.
ســمیه محمــودی بــا تشــکر از همه مردانــی که به
کاندیداهای زن رای داده بودند گفت :کســانی که رای
خود را از مــا دریغ کردند اگر دلیلشــان تجربه بود که
مــا تجربه یک دوره مجلس را در کارنامه داشــتیم و به
امور اشــنا بودیم؛ اگر دلیلشــان حرکت در مسیر گام
دوم انقــاب و توجه به زنان بود کــه باز هم ما از دهه
شصتیها بودیم و از خیلیها که در این انتخابات شرکت
کردند و رای آوردند جوانتر بودیم.
چینش هیات رئیسه مجلس یازدهم از قبل تعیین
شده بود

نماینده شــهرضا با بیان اینکه کار نمایندگان زن بسیار
ســختتر از مردان است و بیشتر مورد هجمه و تخریب
قرار میگیرند گفت :وقتی زنان با وجود این موانع موفق
میشوند این یعنی توانایی قابل توجهی دارند.
او گفت :چینش هیات رئیســه مجلــس یازدهم ار قبل
تعیین شده بود اما در اَرنج این ترکیب هیچ سهمی برای
زنان قائل نبودند.
در جدول زیر به ادوار مختلف حضور زنان و ســهم شان
از هیات رئیسه مجلس اشاره شده است؛

توضیحات جدول * :در مجلس دهم  18زن در انتخابات اســفند  94توانســتند رای الزم را برای
حضور در بهارستان بدست بیاورند اما «مینو خالقی» منتخب مردم اصفهان در روزهای آخر سال 94
از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شد و وزارت کشور نیز اعتبارنامه او را صادر نکرد.
* «فاطمه رهبر» منتخب تهران در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی در تاریخ  17اسفند
 98به دلیل ابتال به ویروس کرونا دار فانی را وداع گفت.

آتش سوزی زاگرس؛ عمدی یا طبیعی؟

به گزارش صبخامروز ،سرهنگ علی عباس
نژاد ،فرمانده یگان حفاظــت منابع طبیعی
کشــور در برنامه صبح و گفتگو با اشاره به
اینکه متأســفانه هرســال با افزایش دما و
افزایش حضــور افراد مختلــف در مناطق
جنگلی و مراتع شــاهد آتش ســوزیهایی
هستیم ،گفت :امسال آتش سوزیها زودتر
از سالهای قبل شروع شده است ،به طوری
که تاکنون صد مورد آتش سوزی جنگلها و
مراتع گزارش شده است.
وی افزود :با وجود این آتش سوزیها تمام
استانهای کشــور آمادگی مقابله با ایجاد
چنین شرایطی را دارند.
پرونده قضایی برای آتشسوزی خوزستان
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشــور
تأکید کرد :در  ۹۵درصد از آتش سوزیهای
به وقوع پیوســته در جنگلها و مراتع کشور
این عامل انسانی اســت که مقصر شناخته
میشــود .از ایــن میزان بخشــی آتش
سوزیهای عمدی هستند و در مقابل بخش
دیگری به دلیل بی توجهی افرادی است که
در یک منطقه آتش افروزی کردهاند.

بی توجهی زاگرس نشینان یک دلیل ایجاد
آتش سوزی

این استاد دانشگاه تصریح کرد :درباره آتش
ســوزی منطقه زاگرس هم به این دلیل که
بخشی از مردم غرب آن زراعت و دامداری
میکنند از جمله عوامل ایجاد آتش ســوزی
میتوان بی احتیاطیهای اهالی اشاره کرد.
وی با طرح گالیهای در بخش پایانی گفت:
بــه صراحت در قانون حفاظــت از جنگلها

رحمانی :تحقیقات

اثبات کردند که تمام آتش
سوزیها در ایران ناشی

از رفتار عامل انسانی است

و به شکلی که منطقهای
خود به خود تحت تأثیر

عباسنژاد :برای بخشی از

آتش سوزیهای به وقوع پیوسته

در استان خوزستان پرونده قضائی
ایجاد شده است .این پروندهها
مربوط به کشاورزانی میشود

که در مزرعه خود آتش روشن
کردهاند ،اما به دلیل شعله ور

شدن آتش به نواحی جنگلی و

مراتع اطراف زمینهای کشاورز

سرایت کرده و به منابع طبیعی
خسارت وارد آمده است .به

عبارتی آتشی بوده است که از

کنترل فرد خارج شده و از مهار

آن ناتوان شده است

اشاره شــده اســت که هنگام بروز آتش
سوزی درکشــور باید تمام امکانات دولتی
در خدمت اطفاء حریق قرار بگیرد .اما شاهد
هســتیم محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه بــرای در اختیار قرار دادن
امکانات دولتی صحبت از پول دادن میکند
که این موضوع بــا کمک کردن دولت برای
خاموش کردن آتــش جنگلها که در قانون
تأکید شده تناقض دارد.
وقوع  ۱۱۰فقره آتشسوزی در جنگل های
زاگرس

معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی و رییس
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
در همین رابطه اعالم کرد :اگر یک درخت در
هر گوشــهایاز سرزمین ایران دچار حریق
شود و بسوزد ما خود را در برابر آن مسئول
میدانیم.
مســعود منصور در نهمین جلســه شورای
معاونین که صرفاً به موضوع حریق جنگلها
اختصاص داشت گفت :حریق در همه جای
دنیا اتفاق میافتد و پدیده جدیدی در کشور
ما نیســت و ما وظیفهداریــم ضمن انجام
اقدامات پیشگیرانه نسبت به اطفای حریق
در منابعطبیعی اقدام نماییم.
رییس ســازمان جنگلها همچنین اشــاره
داشت :بسیاری از جنگلها که طی روزهای
اخیر دچار آتشسوزی شده است جزءمناطق
حفاظتشده تحت مدیریت سازمان حفاظت
محیط زیست است که البته این مهم نیست،
زیرا نسبت به از بینرفتن یک اصله درخت
در هر نقطهای احســاس مسئولیت میکنیم
و تمامی امکانات را بــکار میگیریم تا یک
درخت قطع یادچار آتشسوزی نشود.
منصور از برقراری کشــیک شبانهروزی در
یگان حفاظت و حوزه ریاســت ســازمان
جنگلها خبر داد و از ادارات کلمنابعطبیعی
استانها خواســت گزارش لحظه به لحظه
حریق از شــروع تــا پایــان آن را به دفتر
حفاظت و حوزه ریاست اعالمنمایند.
منصور همچنین ادارات منابعطبیعی را موظف

عملیات اطفای حریق در  6منطقه ممکن نیست

منصور بخــش قابل توجهــی از حریق را
نتیجه کشــمکشها و تعارضات برخی افراد
محلی با یکدیگر دانســت و از دفتر حقوقی
سازمان جنگلها خواســت در این زمینه با
بخش قضایی و دادگستری هماهنگی الزم
انجام شود تا کسانی که مرتکبآتشسوزی
عمــدی در جنگلهــا و مراتع میشــوند،
مجازات شوند.
این مقام مســئول یادآور شد :در طول هفته
گذشته  ۱۱۰فقره آتشسوزی در استانهای
جنوبی و زاگرســی به خصوص استانهای
بوشــهر ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان،
هرمزگان و اســتان فارس به وقوع پیوسته
که با توجه به آمادگیهای نیروهای استانی
در کمترین زمان ممکن با امکانات در اختیار،
اطفاء صورت گرفته است.
وی ادامه داد :در شــش مورد از حریقهای
یاد شده در استانهای کهگیلویه و بویراحمد
(منطقه گچســاران) ،خوزســتان (منطقه
بهبهان) و بوشهر (منطقه دشتستان) به علت
صعب العبور بودن و وزش باد شدید امکان
اطفاء از طریق زمینیمیســر نیست و الزم
اســت بنابر هماهنگیها و تفاهمنامه منعقد
شــده ،با اعالم این سازمان در سریعترین
زمان ممکن ،بالگردبرای اطفاء اعزام شود.
وی با بیان اینکه افکار عمومی باید از نتیجه
عملکــرد منابعطبیعی مطلع شــوند از دفتر
روابط عمومی ســازمان جنگلهاخواست با
اخذ اطالعــات الزم از بخشهای مربوطه
از اقدامــات منابعطبیعی در بخش حریق به
درستی اطالعرسانی نمایند.
معاون وزیر و رییس سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور در ادامه برای حمایت و
پشتیبانی از نیروهای حفاظتی جهت اطفای
حریق و خریــد امکانات مانند کفش ایمنی،
لبــاس و آتشکوب در نامهای از ســازمان
مدیریت و برنامهریزی خواســتار افزایش
تامین منابع اعتباری شد.
مســعود منصور که در جمع شورای مدیران
ســخن میگفت ،حریق در جنگلها و مراتع
را مختص یک بخش محدود ندانســتهو از
اعضای شــورا و مدیران خواســت از منظر
تخصصی بــه موضوع حریق نگریســته و
بــا حضور در مجموعــه و مجامع مختلف از
چالشهــا و راهکارهای آن اطالعرســانی
نمایند.
منصور با بیان اینکه منابعطبیعی و در راس
آن جنگلهــا و مراتع با توجه به کارکردهای
زیست محیطی که دارند متعلق بههمه آحاد
جامعه اســت خواستار مشارکت همگانی در
امر حفاظت از این ســرمایه ارزشمند ملی
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شد.
این مســئول منابعطبیعی کشــور با اشاره
به اینکه در حال حاضــر  57میلیون هکتار
مراتع کشــور دارای پروانه چرای دام است
و  20میلون هکتــار مرتع نیز دارای قرارداد
مرتعداری است ،از بهرهبرداران و مجریان
طرحهای مرتعداری خواســت نقشخود را
در اطفای حریق ایفا کننــد زیرا حفاظت از
منابعطبیعی جزء تعهــدات در قرارداد آنان
است.
رییس ســازمان جنگلها همچنین در جمع
شورای مدیران ،منابعطبیعی استانها را به
 6بخش منطقهای تقســیم کرده وبرای هر
یک از مناطق از سوی ستاد مسئول پیگیری
قرار داده اســت تا راســاً کارها و اقدامات
پیگیری و در اختیار حوزهریاست قرار گیرد.
او در خاتمه از رســانههای گروهی بخاطر
پیگیریهای مســتمر موضوع حریق تشکر
کرد و از صدا و ســیما خواســت پیامهای
هشدار دهنده و پیشگیرانه حریق در جنگلها
و مراتع را از طریق زیرنویس به اطالع مردم
برساند.
ماموریت ویژه مجلس

نایب رئیس مجلس از ماموریت ویژه مجلس
به  ۴نماینده برای پیگیــری موضوع آتش
ســوزیهای گســترده جنگلهای زاگرس
خبرداد و گفت :مقرر شــد نمایندگان مامور
شــده کار را جلو ببرند و بــرای جمعبندی
موضوع نشسست دیگری را برگزار خواهیم
کرد.
ســید امیرحســین قاضیزاده هاشمی ،در
تشریح نشست روزگذشــته ( دوشنبه12 ،
خرداد ) نمایندگان استانهای زاگرسنشین
و مســئوالنی از محیط زیست ،وزارت دفاع
و مراتــع و آبخیزداری برای بررســی علت
آتشسوزیهای دامنهدار در جنگلهای بلوط
زاگرس ،گفت :طی چند روز گذشته متاسفانه

قاضیزاده 4 :نفر از نمایندگان

حاضر در نشست امروز با توجه به

بحرانی بودن اوضاع مامور شدند که

به صورت ویژه از طرف مجلس موضوع
را پیگیری کنند و از سویی تذکرات

الزم به دستگاههای دولتی و اجرایی
داده و در نهایت مقرر شد که نشست

دیگری را برگزار کنیم زیرا دستگاههای

شاهد آتشســوزیهای گسترده و پراکنده
ای در منطقه زاگــرس بودیم که اعتراض
نمایندگان مجلس را در پی داشت.
ورود هیات رئیسه به موضوع زاگرس

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی افزود:
در آغاز و شروع راه اندازی مجلس یازدهم
هستیم و هنوز کمیســیونها شکل نگرفته
است بنابراین تصمیم گرفته شد که بنده به
عنوان هیات رئیســه مجلس به این موضوع
ورود کنم.
وی ادامه داد :از دســتگاههای متولی مانند
سازمان محیط زیســت ،جنگل ها و مراتع،
 NGOهای مرتبــط ،ســازمانهای مردم
نهاد ،وزارت دفاع و نمایندگان اســتانهای
زاگرسنشــین درخواســت کردیــم که
در نشســت امــروز حاضر و هــر کدام از
دســتگاههای گزارشهایی را ارائه کردند و
نمایندگان هم اعتراضــات خود را در رابطه
با عــدم حضور بهنگام ،کمبــود امکانات و
تجهیزات و منابع ملی مطرح کردند.
نماینــده مردم مشــهد و کالت در مجلس
یازدهم یادآور شــد 4 :نفــر از نمایندگان
حاضر در نشســت امروز با توجه به بحرانی
بودن اوضاع مامور شدند که به صورت ویژه
از طــرف مجلس موضــوع را پیگیری کنند
و از ســویی تذکرات الزم به دســتگاههای
دولتی و اجرایی داده و در نهایت مقرر شــد
که نشســت دیگری را برگــزار کنیم زیرا
دستگاههای حاضر در نشست امروز کمبود
و عدم اختصــاص منابع مالی و بودجهای را
توسط سازمان برنامه و بودجه مشکل عمده
میدانستند و اقدامات مدیریتی و حاکمیتی
را هم باید وزارت کشور انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود:
قرار شــد نمایندگان مامور شده کار را جلو
ببرند و برای جمعبندی موضوع نشسســت
دیگری خواهیم داشــت تا بررسی کنیم که
چــه کار ویژهای انجام دهیــم البته نیاز به
ســازمانهایی داریم که وظیفه شان اطفای
حریق باشد که این مهم در پروژه ای تحت
عنوان زاگرس مرکزی تعریف شــده و باید
بتــوان پروژه را با قدرت جلــو برد تا بتوان
از آن بــه عنوان پایگاه مهار آتش در منطقه
زاگرس اســتفاده کــرد و مجلس هم برای
رسیدن به نتیجه مطلوب بحث های عمرانی
و منابع مالی آن را پیگیری خواهد کرد.

حاضر در نشست امروز کمبود و عدم

گرما و خشکی گیاهان و

اختصاص منابع مالی و بودجهای را

یا برخورد صاعقه به تنه

توسط سازمان برنامه و بودجه مشکل

گیاهان آتش سوزی رخ

عمده میدانستند و اقدامات مدیریتی
و حاکمیتی را هم باید وزارت کشور

دهد ،دیده نمیشود

انجام دهد

زاگرس چرا میسوزد؟

عامل انسانی

ویژه

ســرویس ویژه  /اکتبر سال  2019میالدی
بود که اولین اخبار از آتشسوزی جنگلهای
استرالیا منتشر شد و هر اندازه وسعت آتش
بیشتر میشــد اخبارش در فضای رسانهای
داغتر و گســتردهتر دنبال شد تا جایی که
بخش عمدهای از اخبار رســانههای رسمی،
صدا و سیما و فضای مجازی کشورمان راهم
درگیر خودش کرد .با یک ســرچ ساده در
پیجهای هموطنانمان بــه راحتی میتوانیم
پیامهای تاثیر گذارشــان در رابطه با از بین
رفتن جنگلها و سوختن بیش از یک میلیارد
از موجودات حیاط وحش استرالیا را ببینیم.
اما یادآوری این خبــر چه ارتباطی به آتش
افتاده بر جان زاگرس دارد .اگر اندکی وقت
بگذاریــم متوجه این نکته مهم میشــویم
تنها  2درصد از سرزمین مادری مارا جنگل
پوشاندهاســت و ساالنه حدود پانزده هکتار
ازین ثروت خدادای در آتش میسوزد و نکته
قابل توجه این آتشسوزیها این است که
حدود  95درصد آن عامل انسانی دارد.
حاال بیایید این درصو وحشــتناک را بزارید
کنار موج گســترده احساسات مردمی برای
آتش ســوزی جنگلهای اســترالیا ،عامل
انسانی که بیشترش مربوط به سهلانگاری
مردمی میشود که برای گذران یک روز شاد
در دل طبیعت به جنــگل میروند اما آتش
جامانده از آنها برای ســالهای سال برتن
طبیعت میماند .کاش بــه میزان آن حجم
احساســی که برای فاجعه غمانگیز استرالیا
داشــتیم ،دلمان برای جنگلهای سرزمین
مادریمان هم میسوخت.
در ادامه گزارش به ریز اتفاقات آتش سوزی
در جنگلهای زاگرس میپردازیم و آخرین
اقدامات را مرور میکنیم:

عباس نژاد ادامه داد :آتش روشن کردن در
جنگل عملی غیرقانونی اســت ،با این حال
برخی افراد در جنگلها آتش روشن میکنند
در حالی که بعد از ترک محل از خاموشی آن
مطمئن نیستند.
وی گفت :برای بخشی از آتش سوزیهای
به وقوع پیوسته در استان خوزستان پرونده
قضائی ایجاد شــده اســت .این پروندهها
مربوط به کشاورزانی میشود که در مزرعه
خود آتش روشن کردهاند ،اما به دلیل شعله
ور شــدن آتش به نواحــی جنگلی و مراتع
اطراف زمینهای کشــاورز سرایت کرده و
به منابع طبیعی خسارت وارد آمده است .به
عبارتی آتشی بوده اســت که از کنترل فرد
خارج شده و از مهار آن ناتوان شده است.
تحقیقــات اثبــات کردند کــه تمام آتش
سوزیها ایران ناشی از رفتار عامل انسانی
است
در ادامه برنامه صبــح و گفتگو دکتر رامین
رحمانی ،عضو هیأت علمی دانشــگاه درباره
عمدی ضروری بودن برخی از آتش سوزیها
در مناطق جنگی گفــت :یک حالت از آتش
سوزیهای عمدی مربوط به جنگلهای کاج
میشود .وقتی میوه مخروطی آن در درختان
کهنسال سربســته است آتش به تولید مثل
آن کمک میکند .به این شــکل که میوه آن
فشــرده اســت و به خودی خود این میوه
مخروطی باز نمیشــود تا دانه در خاک قرار
بگیرد.
وی دربــاره آتش ســوزیهای طبیعی در
دنیا افــزود :در  ۵نقطه جهــان از جمله در
کشــور پرتغال و مناطقــی از آفریقا آتش
ســوزی طبیعی دیده میشــود .اما درباره
ایران تحقیقات اثبات کردند که تمام آتش
سوزیها ناشی از رفتار عامل انسانی است
و به شــکلی که منطقهای خود به خود تحت
تأثیر گرما و خشــکی گیاهــان و یا برخورد
صاعقه به تنه گیاهان آتش سوزی رخ دهد،
دیده نمیشود.

به برآورد خســارت پس از پایان حریق کرد
و از آنان خواســت با دقت الزممســاحت
آتشسوزی ،تعداد فقرات و خسارات وارده
به درختان و مراتع را محاســبه و به ســتاد
سازمان و دفتر حفاظت اعالمنمایند.

آخرین اخبار از آتشسوزی جنگلهای غرب به روایت «صبحامروز»
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رمزگشایی از 50فقره
سرقت وسایل و قطعات
خودرو

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری 2متهم پرونده دستبرد به خودروهای سواری
و رکزگشایی از 50فقره سرقت خبر داد.به گزارش صبح امروز ،سرهنگ عباس
صارمی ســاداتی گفت :درپی گزارش سرقت های سریالی قطعات خودرو طرح
تشــدید مقابله با سرقت ها در دســتور کار کالنتری غرب پلیس مشهد قرار
گرفت .وی تصریح کرد :در حالی که تیم تجســس کالنتری آبکوه این طرح را
در دستور کار خود قرار داده بودند سرقت رایانه یک خودروی پژو 206به فوریت

بیان نظریه وزیر بهداشت در خصوص اتمام اپیدمی کرونا:

خبر

پیگیری آتشسوزیهای گسترده
جنگلهای زاگرس در مجلس

نایب رئیس مجلــس از ماموریت ویژه
مجلس بــه  ۴نماینده بــرای پیگیری
موضــوع آتش ســوزیهای گســترده
جنگلهــای زاگرس خبــرداد و گفت:
مقرر شــد نمایندگان مامور شده کار را
جلــو ببرند و بــرای جمعبندی موضوع
نشسست دیگری را برگزار خواهیم کرد.
به گزارش صبح امروز ،سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی در تشریح نشست ( دوشنبه،
 12خرداد ) نمایندگان استانهای زاگرسنشین و مسئوالنی از محیط زیست ،وزارت
دفاع و مراتع و آبخیزداری برای بررسی علت آتشسوزیهای دامنهدار در جنگلهای
بلوط زاگرس ،گفت :طی چند روز گذشته متاسفانه شاهد آتشسوزیهای گسترده و
پراکنده ای در منطقه زاگرس بودیم که اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشت.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :در آغاز و شروع راه اندازی مجلس یازدهم
هستیم و هنوز کمیسیونها شکل نگرفته است بنابراین تصمیم گرفته شد که بنده به
عنوان هیات رئیسه مجلس به این موضوع ورود کنم.
وی ادامه داد :از دســتگاههای متولی مانند سازمان محیط زیست ،جنگلها و مراتع،
 NGOهای مرتبط ،ســازمانهای مردم نهاد ،وزارت دفاع و نمایندگان اســتانهای
زاگرسنشین درخواست کردیم که در نشست امروز حاضر و هر کدام از دستگاههای
گزارشهایی را ارائه کردند و نمایندگان هم اعتراضات خود را در رابطه با عدم حضور
بهنگام ،کمبود امکانات و تجهیزات و منابع ملی مطرح کردند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس یازدهم یادآور شد 4 :نفر از نمایندگان حاضر
در نشســت امروز با توجه به بحرانی بودن اوضاع مامور شــدند که به صورت ویژه
از طرف مجلس موضوع را پیگیری کنند و از ســویی تذکرات الزم به دســتگاههای
دولتی و اجرایی داده و در نهایت مقرر شــد که نشســت دیگری را برگزار کنیم زیرا
دســتگاههای حاضر در نشست امروز کمبود و عدم اختصاص منابع مالی و بودجهای
را توســط سازمان برنامه و بودجه مشکل عمده میدانســتند و اقدامات مدیریتی و
حاکمیتی را هم باید وزارت کشور انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود :قرار شد نمایندگان مامور شده کار را جلو
ببرند و برای جمعبندی موضوع نشسست دیگری خواهیم داشت تا بررسی کنیم که
چه کار ویژهای انجام دهیم البته نیاز به ســازمانهایی داریم که وظیفه شان اطفای
حریق باشد که این مهم در پروژه ای تحت عنوان زاگرس مرکزی تعریف شده و باید
بتــوان پروژه را با قدرت جلو برد تا بتوان از آن به عنوان پایگاه مهار آتش در منطقه
زاگرس استفاده کرد و مجلس هم برای رسیدن به نتیجه مطلوب بحث های عمرانی
و منابع مالی آن را پیگیری میکند.

وزیر بهداشــت در مان و آموزش پزشکی گفت :ستاد
کرونای خراسان رضوی در خصوص تصمیم بازگشایی
 ۲۴ساعته یا بازگشــایی صحن حرم مطهر رضوی از
ساعت  ۱۰شب تا  ۱۰صبح اختیار تام دارد.
به گزارش صبح امروز ،دکتر ســعید نمکی در نشست
ســتاد پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا خراسان
رضوی که در اســتانداری خراسان رضوی برگزار شد،
افزود :بازگشایی صحنهای حرم طبق اولویت بندی
و با پیش شــرط رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و نیز
رعایت پزوتکلهای بهداشتی و عدم برگزاری تجمعات
و مراسمات در اختیارات ستاد مبارزه با کرونا در استان
است.
وی تصریح کرد :کرونا تمام نشــده هر لحظه ممکن
اســت قدرتمند تر از قبل برگــردد چون ما رفتار آن را
نمی دانیــم که در آینده به ســمت آرامش یا طغیان
حرکت می کنیم .اگر االن از دبیر کل سازمان جهانی
بهداشــت در مورد آینده بیماری کووید ۱۹بپرســید،
اطالعی ندارد و باید بــرای بدترین وضعیت خودمان
را آماده کنیم که اگر بدتریــن وضعیت رخ نداد ،ضرر
نکنیم.
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :همه
گیری کرونا تمام نشده بلکه این ویروس چموش تر و
خطرناک تر شده است .اگر غفلت کنیم و ساده بگیریم
دقیقه  ۹۰گل می زند و تمام دستاوردها در کنترل این
اپیدمی از بین می رود.
ســعید نمکی روز دوشــنبه در حاشــیه مراسم اجرای
کشــوری طرح هر خانه یک پایگاه ســامت در جمع
خبرنگاران در وزارت بهداشــت افزود :متاســفانه عده
ای تصور می کنند ،دســتاورد مهار کرونا در کشور به
ســادگی به دست آمده است و اپیدمی کرونا تمام شده
اســت .من در همین ســفر اخیرا که به دستور رئیس
جمهوری به مشــهد داشــتم صحنه های غم انگیزی

اگر غفلت کنیم دقیقه

 ۹۰از ویروس کرونا گل می

خوریم ،عادی شدن وضعیت

واکسیناسیون زائرین حج تمتع
در خراسان

خطرناک است ،حتی در برخی
دستگاههای دولتی برخی به

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت :پنج
هزار و  ۶۰۰نفر از زائرین حج تمتع امسال در این استان واکسینه شدند.
بــه گزارش صبــح امروز به نقل از ایرنا ،دکتر محمود شــهامتی افــزود :در صورت
برگزاری حج تمتع امســال  ۹هزار و  ۴۵۵نفر در قالب  ۶۵کاروان از این استان عازم
بیت اهلل الحرام میشــوند که از این تعداد  ۳۵کاروان از مشهد و  ۳۰کاروان از سایر
شهرستانهای استان هستند.
وی با اشاره به فعالیت  ۲۷پزشک کاروان حج در خراسان رضوی ادامه داد :این تعداد
معاینه و ارزیابی ســامت مدیران ،روحانیون و زائرین حج تمتع امســال را در این
استان بر عهده دارند که در روزهای اخیر و در مرحله اول چهار هزار و  ۶۵۰نفر افراد
زیر  ۶۰سال معاینه شدهاند.
نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت۴۵ :
درصد زائرین متقاضی حج تمتع امسال مرد و  ۵۵درصد زن هستند.

ندامت قاچاقچیان دستگیر شده

فرمانده مرزباني استان خراســان رضوي از کشف بیش از  318میلیون ریال کاالی
قاچاق در مرزهای استان خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،ســردار «ماشــااهلل جاننثار» فرمانده مرزباني استان خراسان
رضوي در این خصوص بیان داشــت :در مرزهای خراســان رضوی ،طی ایســت و
بازرسیهای مداوم ،مرزبانان هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد موفق به کشف
چندین مورد کاالی قاچاق شدند.
سردار «جان نثار» در ادامه افزود :در جهت پیشگیری از قاچاق انواع کاال در مرزهای
خراســان رضوی ،مرزبانان این استان موفق شــدند اقالمی از قبیل ماسک فیلتردار،
لباس ،دارو ،تلفن همراه ،و  ...را کشف کنند.
وی با اشــاره به برخورد قاطع با قاچاقچیــان گفت :این مقدار کاالی قاچاق طی 48
ساعت و از چندین قاچاقچی کشف شده است که پس از دستگیری به مراجع قضایی
برای اجرای احکام فرســتاده شدهاند .کارشناسان ارزش این کاالهای قاچاق را 318
میلیون و  970هزار ریال برآورد کردهاند.
فرمانده مرزبانی اســتان خراســان رضوی در تکميل اين خبر افــزود :عبور کاالی
قاچاق از مرزهای اســتان خراسان رضوی خیال خام قاچاقچیانی بود که امروز در دام
هوشیاری و دقت مرزبانان این فرماندهی محصور شدهاند و ندامت افراد دستگیر شده
نشانهی رشادت این غیور مردان در مرزها است.

تمام شده و همه چیز عادی

شده است .این طور نیست،

کرونا تمام نشده و هر لحظه

ممکن است با یک خطر جدید
و یک پیک جدید این بیماری
مواجه شویم

خبر

کرونا چموش تر شده است

دیدم از اینکه مردم ماســک نمی زدند یا خســته می
شدند و ماســک را در اماکن عمومی مثال در هواپیما
بر می داشتند و فاصله گذاری را رعایت نمی کردند.
وی گفت :در بســیاری جاها به خصوص در وســایل
حمل و نقل عمومی مردم بدون اینکه تست داده باشند
در کنار هم هســتند و اصول بهداشتی را رعایت نمی
کنند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دســتاوردی را
که بعد از ســه ماه خون دل در مهار کرونا به دســت
آورده ایــم از بین می رود .ایــن رفتارهایی که در بین
مردم می بینم مانند شــاقی است که به روح و روان
من وارد می شــود ،نه به خاطر اینکــه افزایش کرونا
ممکن اســت باعث مواخده وزارت بهداشــت بشود،
بلکــه به خاطر اینکه از بین رفتن جان هر نفر برای ما
ناراحت کننده اســت.وزیر بهداشت افزود :مردم نشان
دادند به دولت اعتمــاد دارند و به توصیه ها عمل می
کنند امــا کوچکترین غفلت می تواند تمام موفقیت ها
را از بیــن ببــرد و آبروی ما را در عرصــه بین المللی
خدشــه دار کند ،اگر غفلت کنیم دقیقه  ۹۰از ویروس
کرونا گل می خوریم ،عادی شــدن وضعیت خطرناک
است ،حتی در برخی دستگاههای دولتی برخی به غلط
تصور می کنند خطر کرونا تمام شده و همه چیز عادی
شده اســت .این طور نیســت ،کرونا تمام نشده و هر
لحظه ممکن اســت با یک خطر جدیــد و یک پیک
جدید این بیماری مواجه شــویم.نمکی گفت :عده ای
به غلط تصور می کننــد با فصل گرما خطر کرونا کم
شده و خطر این بیماری تمام شده است .اصال این طور
نیســت ،ویروس کرونا ضعیف نشده است .این تصور
شاید به خاطر مقایسه ویروس جدید کرونا با اجداد آن
مثل مرس و سارس باشد اما این ویروس جدید به هیچ
وجه شبیه اجدادش نیست.
وی افزود :در خوزســتان و بسیاری از استانهای گرم و
در استانهایی مثل کرمانشــاه ،هرمزگان و سیستان و
بلوجســتان اکنون شاهد بازگشت و افزایش موارد این

معاون غــذا و داروی دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد گفت:
جایگزینی  ۲درصد انرژی حاصل
از اسیدهای چرب ترانس (روغن
جامد) با اسیدهای چرب غیراشباع
غیرهیدروژنــه (روغــن مایــع)،
میتواند تا  ۵۰درصد خطر ابتال به
بیماری عروق کرونری را کاهش
دهد.
به گــزارش صبح امــروز ،دکتر
جبرائیــل موفق اظهار کرد :حدود
 ۹۵درصد از چربی غذاها از انواع تریگلیســریدها تشــکیل شده است و تریگلیسریدها نیز از اتصال گروه
ل اسیدهای چرب با گلیسرول بهوجود میآید.
کربوکسی 
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد با بیان اینکه اسیدهای چرب ترانس بهطور طبیعی
در اثر فعالیت باکتریایی موجود در معده برخی از نشــخوارکنندگان نیز تولید میشود ،خاطرنشان کرد :به
همین علت میزان کمی از اســیدهای چرب ترانس در محصوالت حیوانی پرچرب مانند گوشــت ،شیر و
فرآوردههای لبنی پرچرب وجود دارد؛ همچنین اســیدهای پرچرب ترانس در حین فرآیند هیدروژناسیون
(فرآیندی که طی آن روغن گیاهی مایع به روغن جامد و نیمهجامد تبدیل میگردد) تشکیل میشود.
موفق تصریح کرد :جایگزینی  ۲درصد انرژی حاصل از اسیدهای چرب ترانس (روغن جامد) با اسیدهای
چرب غیراشــباع غیرهیدروژنه (روغن مایع) ،میتواند تا  ۵۰درصد خطر ابتال به بیماری عروق کرونری
را کاهش دهد.
وی تأکید کرد :برخی از مطالعات نشــان داده که افزایش دما و ســرخ کــردن میتواند موجب افزایش
اســیدهای چرب ترانس و رادیکالهای آزاد گردد ،بهطوریکه بسیاری از کشورهای اروپایی دمای سرخ
کردن را  ۱۸۰درجه سانتیگراد معین کردهاند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد :محصوالت قنادی مانند شیرینی ،بیسکویت،
کلوچه ،دونات ،کوکیها و انواع غذاهای آماده مصرف و ســرخ شــده و نیز روغنهای نباتی هیدروژنه
نیمهجامد از مهمترین منابع دریافت اسیدهای چرب اشباع در رژیمهای غذایی هستند.
دکتر موفق در خصوص آســیبهای ناشی از مصرف اســیدهای چرب ترانس ،گفت :از مضرات مصرف
اســیدهای چرب ترانس میتوان به افزایش کلســترول بد و کاهش کلسترول خوب خون ،افزایش خطر
ابتال به بیماریهای فشــار خون و قلب و عروق ،افزایش خطر سکتههای قلبی و مغزی ،گرفتگی رگها
و افزایش خطر ابتالهای به ناباروری ،آندومترویوز ،دیابت نوع  ،۲ســنگ کیســه صفرا ،آلزایمر و انواع
سرطانهای مرتبط اشاره کرد.
وی با اشــاره به مواد جایگزین و مناســب در جهت حفظ سالمت ،افزود :از جمله توصیههای غذایی هم
میتوان به جایگزین کردن چربیهای جامد حاوی اســیدهای اشباع با روغنهای مایع حاوی اسیدهای
چرب غیراشباع و اســتفاده از روغنهای مایع مانند زیتون ،کنجد ،سویا و آفتابگردان بهجای روغنهای
حیوانی و چربیهای جامد و نیمهجامد اشاره کرد.

بیماری هســتیم ،این وضعیت در بقیه استانها هم می
تواند رخ بدهد در استانی مثل خوزستان با اینکه بارها
تاکید کردیم عروسی نگیرید زیرا بعدش باید لباس عزا
بپوشــید اما کسی گوش نکرد؛ زنگ خطر را نشنیدند و
آمار فوتی باال رفت.
ویروس کرونا قوی تر شده است

وی ادامه داد :ویروس کرونا نه تنها ضعیف تر نشــده
اســت بلکه این ویروس چموش خطرناک تر هم شده
است .هفته گذشته مواردی از فوت بیمارانی را داشتیم
که با  ۳۲سال یا  ۴۲سال بدون هیچ بیماری زمینه به
علــت ابتال به کرونا جان باختند .هر مرگ این بیماری
مثل خنجری است که از پشت به قلب من می خورد.
نمکی گفت :همکاران من و معاونان وزارت بهداشــت
شــبانه روز در تالش هســتند و هر روز به یک استان
ســفر می کنند تا این اپیدمی مهار شــود اما ما گرفتار
مســائل بومی و رفتارهایی هســتیم که می تواند به
بازگشت پیک این بیماری منجر شود.
وی افــزود :مردم به ما رحم کنیــد ،بیایید به خودمان
رحم کنیم ،مســئوالن دولتی هم خسته می شوند .اگر
غفلت کنیم شرایط به عقب بر می گردد.

در خوزستان و بسیاری از
استانهای گرم و در استانهایی
مثل کرمانشاه ،هرمزگان و
سیستان و بلوجستان اکنون
شاهد بازگشت و افزایش
موارد این بیماری هستیم ،این
وضعیت در بقیه استانها هم می
تواند رخ بدهد در استانی مثل
خوزستان با اینکه بارها تاکید
کردیم عروسی نگیرید زیرا
بعدش باید لباس عزا بپوشید
اما کسی گوش نکرد؛ زنگ
خطر را نشنیدند و آمار فوتی
باال رفت

شرط وزیر بهداشت برای اجرای طرح ترافیک

وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح
ترافیک گفت :ما موافق شــلوغ شــدن سطح شهر در
مناطق اجرای طرح ترافیک نیســتیم .دوســتان ما در
شهرداری اعالم کردند که نمی خواهند طرح ترافیک
به شکل قبل اجرا شود بلکه می خواهند به نحوی این
طرح اجرا شود که در ساعات رفتن مردم به سر کار در
ســاعت صبح و هنگام بازگشت مردم از سر کار در بعد
ظهر طرح ترافیک موقتا اجرا نشود و در طول روز طرح
ترافیک اجرا شود.
نمکی ادامه داد :بنده به مســئوالن شــهرداری اعالم
کردم که برای وزارت بهداشــت اجرای طرح ترافیک
اولویت نیست و سالمت مردم مهم است .حتی آلودگی

خبر

 81فوتی جدید بر اثر کرونا

پلیس فتــا نیروی انتظامی نســبت به
کاله برداریهای اینترنتی تحت عنوان
رجیستری موبایل هشدار داد.
به گزارش روز دوشنبه پلیس فتا ،در این
شیوه از کالهبرداری مجرمین با ارسال
پیامی تحت عنوان تلفن شما رجیستری
نشــده و به زودی شــبکه آن قطع می
شود ،کاربر را به یک سایت جعلی با مشخصات ظاهری سامانه همتا هدایت میکنند
و دریک فرایند مجرمانه ضمن ســرقت اطالعات هویتــی ،قربانی را به یک درگاه
جعلی هدایت و اطالعات حساب بانکی وی را به سرقت می برند.
بر اساس این گزارش سایت همتا با آدرس  hamta.ntsw.irمی باشد و کلیه پیامک
های ارسالی از این سامانه با سرشماره  hamtaارسال می شود.

غلط تصور می کنند خطر کرونا

کاهش  50درصدی ابتال به بیماریهای عروقی با مصرف چربیهای غیر اشباع

هشدار پلیس فتا برای کالهبرداریهای
اینترتی

های پلیســی 110اعالم شدو پلیس بالفاصله وارد عمل شد .سرهنگ صارمی
ابراز کرد :بررســی های اولیه پلیس نشان می داد سارقان با خودروی پرو پارس
و405.بوده اند .طرح مهار بالفاصله اجرا و 2متهم دســتگیر شدند .متهمان به
50فقره سرقت تاکنون اعتراف کرده اند.ماموران کالنتری آبکوه یکمالخر اموال
مسروقه را نیز در مخفیگاهش دستگیرو مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف کرده
است .تحقیقات پرونده با دستورات مقام قضایی انجام شده است.

هوا نیز اکنون مســاله وزارت بهداشت نیست کمااینکه
در روزهای اخیر با مساله آلودگی هوا مواجه نیستیم.
وی گفت :با شــرط اجرای فاصله گذاری اجتماعی و
استفاده از ماسک با پیشنهاد شهرداری موافقت کردیم
اما ناوگان حمل و نقل عمومی همچنان کم و فرسوده
است.
وزیر بهداشــت افزود :در مورد ســامت مردم با هیچ
کس شــوخی و تعــارف نداریم اگر اجرای پیشــنهاد
شــهرداری حتی دو درصد به افزایــش ازدحام مترو و
اتوبوس ها منجر شــود ،بدون رودربایستی اعالم می
کنم که اجرای طرح ترافیک متوقف شود.

رئیــس مرکز اطالعرســانی
وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشکی گفت :تاکنون
 ۱۵۴هــزار و  ۴۴۵نفر به طور
قطعی به ویروس کرونا مبتال
شــده و با فوت  ۸۱نفر در ۲۴
ســاعت گذشــته ،تعداد جان
باختگان کرونا در کشور به ۷
هزار و  ۸۷۸نفر رسید.
کیانوش جهانپور روز دوشنبه
دربــاره آخرین آمــار ابتالی
قطعی بــه ویــروس کرونا و
مــوارد فوت ناشــی از آن در
کشــور افزود :در  ۲۴ساعت
گذشــته تا ظهر امروز (دوازدهم خرداد) بر اساس گزارش آزمایشگاه ها و دانشگاههای علوم پزشکی
دو هزار و  ۹۷۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹-در کشــور شناسایی شد .از بین مبتالیان جدید۶۵۲ ،
مورد بستری و دو هزار و ( ۳۲۷حدود  ۷۸درصد) از موارد سرپایی و افراد در تماس با مبتالیان بودند
که شناســایی شدند .با در نظر گرفتن موارد جدید ،مجموع بیماران مبتال به کووید ۱۹ -در کشور به
 ۱۵۴هزار و  ۴۴۵نفر رسید
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ادامه داد :در
طول  ۲۴ساعت گذشته  ۸۱بیمار دیگر مبتال به کووید ۱۹در کشور جان باختند و افزایش نسبی فوتی
ها را شــاهد هستیم که امیدواریم استثنایی باشد .از زمان شیوع این بیماری در کشور تاکنون ۷هزار
و  ۸۷۸نفر جان خود را از دست داده اند.
جهانپور بیان کرد :بر اســاس این گزارش ها تاکنون  ۱۲۱هزار و  ۴نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در کشور بهبودیافته و از بیمارستان ترخیص شده اند ۲۵۷۸ .نفر از این بیماران نیز در وضعیت شدید
ایــن بیماری و به نوعی بحرانی تحت مراقبت در بخش های آی ســی یو قرار دارند که امیدواریم
شفا پیدا کنند.
وی گفت :تاکنون  ۹۵۵هزار و  ۸۶۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
جهانپور گفت :رعایت پروتکل ها در دستور کار اغلب مردم است اما در برخی مناطق کشور متاسفانه
نوعی ســهل انگاری در رعایت فاصله گذاری اجتماعی وعدم اســتفاده از ماســک به خصوص در
مکانهایی که فاصله گذاری اجتماعی مقدور نیست را شاهد هستیم.
وی افزود :شــکایت از برخی صنوف که پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکرده اند هم داشته ایم.
معاونت بهداشــتی دانشگاههای علوم پزشکی رســیدگی به این شکایت ها را در دستور کار دارند و
با توجه به تخلفاتی که در اماکن عمومی و اصناف گزارش شــده برخی از این اماکن تعطیل شــده
اند که به زودی گزارش موارد برخورد با خاطیان در عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی به اطالع
عموم می رسد.

نیاز فعالیتهای هنری در روزهای اپیدمی؛

ســرویس فرهنگ /بیماری کرونا و
برخی مشکالت اخیر سبب شدهاست که
بسیاری از هنرمندان نتوانند از فضاهای
مختص به خود اســتفاده کرده و به تبع،
تغییرات عمدهای در روند زندگی و شغل
آنها ایجاد شــود .رییــس هیات مدیره
انجمن هنرمندان مجسمهســاز ایران در
نخستین گفتگوی انالین ،به بررسی تاثیر
کرونا بر فعالیتهای این انجمن پرداخت.
به گزارش صبح امــروز ،عباس مجیدی
در نخســتین گفتوگــوی آنالیــن از
سلســله گفتوگوهــای تأثیــر کرونا بر
فعالیت هنرمندان و انجمنهای هنرهای
تجســمی ،بیان کرد :کرونــا رابطهها را
تحت تأثیر قرار داده اســت و در اقتصاد
و هــر آنچه که ما فکــر میکنیم که به
مســائل مــادی مرتبط اســت ،به طور
مشــخص اختــال ایجاد کرده اســت.
بهداشت فردی و اجتماعی را تحت تأثیر
قرار داده و یادآور این نکته شده که همه
ما چقدر آســیبپذیر هستیم .البته دوران
قرنطینــه تبعات مثبتــی را هم به همراه
داشــته اســت .طبیعی اســت که وقتی
وقایع را به شــکلهای مختلف از اخبار
میشنویم ،تلخی مطلب آزارمان میدهد.
از طرفــی تبعات منفــی آن برای جامعه
هنــری ،بهخصوص مجسمهســازی به
واسطه اینکه به کارگاهها و آتلیههایشان
وابسته هستند ،خیلی سنگین است و کار
را برای آنها دشوار میکند.
فرصتی برای اندیشیدن به ایدهها

مجیــدی ادامــه داد :البتــه وقتی که از
هنر مجسمهســازی صحبت میشــود،
باید بدانیم که وابســتگی شــدیدی به
متریالهــای متفــاوت دارد و قرنطینه
باعثشــد کــه هنرمند بــه علت عدم
دسترســی به متریال از فضای کار خود
دور شــود که طبیعتا در این شرایط برای
پرداخت هزینههای مختلف دچار مشکل
خواهد شــد .البته نباید فراموش کرد که
هنرمندان از پیش هم دچار غفلت بودهاند
و این مســئله مشــکالت را دو چندان
میکند.
این هنرمند در ادامه به بعد مثبت قرنطینه
پرداخت و گفت :هنرمند همیشــه منتظر
فرصتی مناســب برای تأمــل کردن و
ایدهپردازی است که این فرصت در ایام
قرنطینه به او داده شد که میتوانست از
این فرصت برای اندیشیدن به ایدههای
خود ،افکار ،زندگی و حتی موضوع کرونا
استفاده کند؛ البته شاید خود کرونا سوژه
خیلی مناسبی نباشــد ولی حواشی آن و

اتفاقــات و وقایعی کــه پیرامون آن رخ
میدهد ،باعث میشــود که خلق اثر در
هنرمند رخ دهد.
وی اضافه کرد :هنرمند بنا بر اتفاقاتی که
اطرافش رخ میدهد و تجربههای زیستی
خود دست به خلق اثر میزند .این اتفاق
را از ابتدای شــیوع کرونا چه در ایران و
چه خارج از ایــران دیدیم که هنرمندان
زیادی آثاری را در این رابطه خلق کردند
و نســبت به اتفاقات محیط خود واکنش
نشان دادند.
کرونا یادآور تنگناهای زندگی

عباس مجیدی در رابطه با گذران زندگی
خود در روزهــای کرونایی گفت :از آنجا
که در چند ســال اخیر از زندگی شخصی
هنری خود به علت فعالیتهای اجتماعی
و انجمنــی دور شــده بودم ،ایــن ایام
فرصت خوبی برای مطالعه ،ایدهپردازی،
بازبینی ایدهها و بازبینی زندگی شخصی
بــود .کرونا بــرای من یادآور یکســری
تنگناهای زندگی و اســارتها است که
بخشــی از آن ناگزیــر و اجتنابناپذیر
است و بخشــی را هم خودمان به وجود
میآوریــم .جذابیتهایی که میتوانم در
نتیجه این دوران در آثارم داشــته باشم،
سیالی و رهایی است که احساس میکنم
به گونهای دیگر خودش را نشان میدهد.

وی با اشــاره به اینکه فضــای قرنطینه
محدودیت را بیشــتر میکند بیان کرد:
بهخصوص بــه خاطر وقایــع تلخی که
پیــش آمد ،محدودیتها بیشــتر شــد.
درواقع انســان در ابتدا سعی میکند باور
نکند و وقتی که به باورپذیری داســتان
میرسد تازه نگرانیها آغاز میشود؛ یعنی
آنجاســت که به این فکر میکنیم آنچه
میشــنویم تا چه حد صحت دارد؟ این
موارد ذهن انســان را به صورتی به خود
مشغول میکند و باعث میشود ،احساس
کند همیشــه بندهایی هست که او را در
حصار خود نگه میدارد .البته این ایام در
عین حال میتواند فضای گرم قرنطینه،
امکاناتی که به وجود میآورد ،و آدمهایی
که روابطشــان را دچــار تغییر میکند و
شکل دیگری از محبتها و دوستیها را
آشکار کند .البته بعضی از این احساسات
بــه میزان آگاهی و نــوع نگرش فرد به
زندگی نیز بستگی دارد.
مجیــدی در ارتبــاط با نیازهــای جدید
ادامه زندگی با سبک کنونی اظهار کرد:
ما همچنان امیدواریم این شــرایط تمام
شــود ولی اخبار به گونه دیگری صحبت
میکند و گویا موج دوم و ســوم کرونا در
راه اســت .در این شرایط طبیعتا میتوان
از فرصتها و امکانات اینترنتی اســتفاده
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چه خبر از انجمن؟

رییــس هیات مدیره انجمــن هنرمندان
مجسمهســاز ایران گفــت :توقف کار ما
به اواخر اســفند بازمیگردد .البته تقریبا
تا  ۲۹اســفند فعالیتهایی را داشــتیم و
جلسات شکل میگرفت ولی بعد از پایان
فروردیــن این فعالیتها مجددا شــروع
شد .خود من حداقل هفتهای یک روز با
رعایت تدابیر بهداشتی در انجمن هستم،
البته نســبت به قبل ســاعات کمتری را
حضور داریم ولی حضور منشی به صورت
مستمر است و به سواالت پاسخ میدهد.
جلســات هیات مدیره نیز انجام میشود
ولی به صورت اینترنتی و با اسکایپ ،این
دوران تجربه جالبی بود و شاید در آینده
اگــر وضعیت کرونا نیز بهبــود پیدا کند،
ادامه داشته باشد؛ زیرا این شکل از روابط
تأثیر زیادی در کاهش هزینههای رفت و
آمد و صرفهجویــی در زمان دارد .ضمن
اینکه این جلسات انسجام بیشتری دارد و
نتایج بهتری صورت میگیرد.
این هنرمند در ادامــه درباره برنامههای
آنالینی که انجمن بــرای اعضا در نظر

sobhe.emrooz.news@gmail.com

اطالعیه ادارهکل هنرهای نمایشی
درباره تعطیلی تئاتر استانها

گرفته اســت ،بیان کرد :تصمیم گرفتیم
با برخی از هنرمندان صحبتهایی را به
صورت زنده از تجربه ،تفکر و آثارشان در
این مدت داشته باشیم که این امر صورت
گرفته و ادامه خواهد داشت .در ارتباط با
نمایشگاه مجازی هنوز به نتیجه خاصی
نرسیدهایم زیرا کارهای حجمی اصوال با
حضور و تعامل ،بهتــر نتیجه میدهد تا
اینکه بخواهد در فضای مجازی صورت
بگیرد .ولی اگر این وضع استمرار داشته
باشد ،برای آینده تصمیم خواهیم گرفت.
وی با اشاره به اینکه امروز مسئله اقتصاد
هنر گره جدی با مسائل مربوط به هنرمند
دارد ،بیــان کرد :هنرمند نیاز خیلی جدی
دارد که آثارش به اشکال مختلف امکان
خرید توســط مجموعهداران و یا اماکن
دولتی داشــته باشــد .یکی از تدابیرمان
یک حراجی هنری بود که استقبال بدی
نداشت ولی انتظاراتمان را برآورده نکرد،
ضمن اینکه تالش میکنیم فضایی را به
وجود بیاوریم که آثار هنری متناســب با
اجتمــاع امروز در آن حضــور پیدا کند و
امکان اســتفاده از آنها در فضای شهری
نیز وجود داشــته باشــد و اگــر هم در
نمایشــگاهها قرار میگیرد طی یک روند
سریع بتواند مســیر خود را در حراجیها
پیدا کند.
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اهالی موسیقی در انتظار پایان روزهایی با در آمد صفر

کتابی برای آشنایی نوجوانان با شاعران پیشکسوت

به گزارش صبح امروز به نقل از موســیقی ما ،پس از گذشــت بیش از ســه ماه از تعطیلی کنسرتها به
دلیل شــیوع کرونا ،حاال زمزمههایــی از آغاز برگزاری اجراهای زنده موســیقی از هفته آینده با رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی به گوش میرسد.
شــنیدهها حکایت از آن دارد کــه اقداماتی برای برگزاری اولین کنســرت دوران کرونا در جزیره کیش
صورت گرفته و ممکن است این اتفاق هفته آینده بیفتد.
صنف موســیقی ،از اولین صنوفی بود که فعالیتهایش به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد .تمامی
کنســرتهای موسیقی از تاریخ  4اســفند  1398لغو شد و پس از آن فعالیت آموزشگاههای موسیقی نیز
متوقف گردید.
گویا قرار اســت در هفته جاری ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص فعالیتهای حوزه سینما ،موسیقی
و تئاتــر تصمیمگیری کند .چند روز پیش «محمد اللهیاری» مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ در
گفتگو با موســیقی ما از انجام مذاکرات مختلف با فعالین صنف موسیقی و اعالم آمادگی برای برگزاری
کنســرتها در صورت تایید ستاد ملی کرونا خبر داده بود .دفتر موسیقی ،صنوف و شرکتهای موسیقی
و سالنهای برگزاری کنســرت به توافقاتی دست پیدا کردهاند و دستورالعملهای بهداشتیای نیز مورد
توافق قرار گرفته که برای ستاد کرونا ارسال شده است.
از آنجایی که بخش قابلتوجهی از فعالین موســیقی ،صرفــ ًا از درآمد حاصل از برگزاری اجراهای زنده
ارتزاق میکنند و با توجه به اینکه در این ایام هیچگونه حمایتی از جانب هیچ ارگانی برای این دسته از
بیکاری اجباری و گذران زندگی با درآمد صفر،
هنرمندان در نظر گرفته نشــده ،فشار مالی زیاد ناشی از
ِ
عرصه را بر فعالین حوزه موســیقی تنگ کرده و بسیاری لحظهشماری میکنند تا شرایط به حالت عادی
برگردد.
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مجسمهای که کرونا گرفت

کرد ولی طبیعی اســت که انتظار داشت
سرعت اینترنت بیشــتر شود و امکاناتی
فراهم شود که هنرمندان بتوانند کارهای
خود را ادامه دهند.

سه شنبه 13خرداد ماه  /1399سال سوم /شماره 697

فرهنگ و هنر

«گاردن» ســاخته امیرحسین ریاحی ،موفق به کســب رتبه دوم بهترین
انیمیشــنهای کوتاه جشــنواره آمریکایی شــد.به گــزارش خبرگزاری
خبرآنالین ،انیمیشــن کوتاه «گاردن» ساخته امیرحسین ریاحی در دومین
حضور بینالمللی خود ،رتبه دوم بهترین انیمیشــنهای کوتاه دوره چهارم
جشنواره بینالمللی  Southeast Regionalآمریکا را از آن خود کرد.
در خالصه داســتان این انیمیشن کوتاه آمده است« :انسانی در تقابل میان

جسم و روح ،درون شکم خود زندگی میکند»
عوامل تولید این انیمیشــن کوتاه عبارتند از امیرحسین ریاحی(نویسنده و
کارگردان) ،محمدحســینآخوندی(انیماتور) ،مرضیه توکلی(طراح کاراکتر)،
امیرحسین آخوندی(تدوین و صداگذاری(
اختتامیه چهارمین جشــنواره بینالمللی  Southeast Regionalآمریکا ۱
ژوئن برابر با  ۱۲خرداد برگزار شد.

انیمیشن ایرانی از
آمریکاییها جایزه گرفت

مجموعه  ۱۰جلدی «شعر ما» با هدف آشنایی نوجوانان با شاعران پیشکسوت راهی بازار کتاب میشود.
به گزارش صبح امروز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون ،فاطمه ســاالروند ،دبیر
این مجموعه گفت :اید ه مجموعه «شــعر ما» در پاییز سال  ۱۳۹۸شــکل گرفت و قرار شد منتخبی از
شعرهای شاعران بزرگسال و پیشکسوت برای نوجوانان منتشر شود.
او افزود :از همان ابتدا قرار بر چاپ  ۱۰گزیده مســتقل از  ۱۰شاعر بود .برای انتخاب شاعران ،با درنظر
گرفتن گوناگونی ســلیقه و عالقههای مخاطبان ،عالوه بر تنوع قالبها (کالسیک ،نیمایی ،سپید و،)...
تنوع طیفها ،نگاهها و سبکهای مختلف شعری را درنظر داشتیم و به همین منظور نامهای متنوعی در
این مجموعه به چش م میخورد که در این میان میتوان به شمس لنگرودی تا محمدحسین مهدوی (م.
موید) و محمدعلی بهمنی و ...اشاره کرد.
دبیر مجموع ه «شــعر ما» در توضیح شــیوه گردآوری این آثار گفت :برای انتخاب شعرها با بسیاری از
دوستان شــاعر گفتوگو کردیم و در مواردی هم فقط به خواندن کتابهای چاپشده بسنده نکردیم و
برای یافتن برخی شــعرهای پراکنده ،مجلههای مختلف و صفحههای مجازی را نیز مورد بررســی قرار
دادیم .همچنین برخی از این دوســتان لطف کردند و تعدادی شعرهای چاپنشده را نیز در اختیار ما قرار
دادند.
این شــاعر ادامه داد :مهمترین اصل در انتخاب شــعرها ،توجه به ســن و سال و حس و حال مخاطب
نوجــوان بود .پس با درنظر داشــتن نیازها و گرایشها و درک و فهم متفــاوت نوجوان امروز و در عین
حال جلب توجه او به تماشــای ابعاد دیگری از زندگی ،کشــفهای جدید و تجربههای تازه و ...به این
انتخابها رسیدیم.
او افزود :از این  ۱۰مجموعه پنج دفتر در مرحله پایانی چاپ و چهار دفتر در مرحله صفحهآرایی است.
بنا بر اعالم ادارهکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،این مجموعه در نیم ه
اول سال  ۱۳۹۹منتشر خواهد شد.

ادارهکل هنرهــای نمایشــی
ســومین گزارش خــود را در
رابطه با رصد و پیگیری شرایط
و مشکالت گروههای نمایشی
و تماشاخانههای خصوصی در
وضعیت همهگیــری بیماری
کرونا این بار با تمرکز بر تئاتر
استانها منتشر کرد.
به گزارش صبح امروز به نقل
از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی ،متن گزارش شماره  ۳این ادارهکل پس از
بررسی شرایط موجود تئاتر استانها به شرح زیر است:
 -۱به غیر از استانهای لرســتان ،جنوب کرمان ،مرکزی ،مناطق آزاد اروند و قشم
مجموعا  ۲۹استان کشور اطالعات مربوط به گروهها و نمایشهای تعطیلشده را در
سایت ایرانتئاتر بارگذاری کردهاند.
 -۲از مجموع  ۴۶۶اثر نمایشــی در  ۲۹اســتان کشور ،طبق بررسیهای اولیه ۱۷۳
اثر نمایشــی در حال اجرا و  ۲۵۵اثر در حال تولید یا در نوبت اجرا بودهاند که در این
ایام از فعالیت بازماندهاند.
 -۳هنرمندان کانون سرگرمیهای نمایشــی ،مجموعا  ۲۲۹نفر بودند که از فعالیت
دائمی خود بازماندهاند.
 -۴هنرمندان و نمایشــگران خیابانی طبق اعالم دفتر مربوطه (بهغیر از استان قم)،
مجموعا  ۸۹۰نفر بودند که از فعالیت فصلی خود بازماندهاند.
 -۵طبــق اطالعات اعالمی از  ۷اســتان آذربایجان غربــی ،اصفهان ،چهارمحال و
بختیاری ،خراسان رضوی ،فارس ،قم و مازندران  ۲۰تماشاخانه خصوصی با ظرفیت
« ۲۴۲۸صندلی» در این ایام تعطیل شــدهاند .از دیگر استانها متاسفانه آماری ارائه
نشده است.
 -۶با توجه به اطالعات کامل ارائهشــده در پیوســت این خبــر ،چنانچه گروههای
نمایشی مغایرتی در اطالعات منتشرشده مشاهده میکنند می توانند تا تاریخ سهشنبه
 ۲۰خرداد با مراجعه به کارشناســان تئاتر ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
خود نســبت به اصالح و تکمیل آن اقدام کنند .بدیهی اســت در این خصوص دفتر
هماهنگی تئاتر اســتانهای ادارهکل هنرهای نمایشی آماده راهنمایی و پاسخگویی
به همکاران محترم خواهد بود.

جشنواره «سلفی  »۲۰با موضوع پساکرونا
راهاندازی شد

جشــنواره فیلم کوتاه «سلفی  »۲۰به عنوان نخستین جشــنواره با محوریت سبک
زندگی پساکرونا و تأثیر این رویداد نوظهور بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی
آغاز به کار کرد.
پس از صدور مجوز از ســوی ســازمان ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
نخستین دوره خود را آغاز کرد.
جشنواره فیلم کوتاه «سلفی  »۲۰نخستین جشنواره سینمایی با موضوع شیوه زیست
در دوران پساکروناســت که  ۲بخش اصلی و ویژه در رشــتههای داستانی ،مستند،
ویدئوآرت ،موشن گرافیک ،فتورمان و … را دربرمی گیرد.
این رویداد ســینمایی اهدافی همچون واقعنمایی و تاثیرات مثبت و منفی شــیوع و
اپیدمی ویروس کرونا بر شــیوه زیســت مردم با طبیعت ،اقتصاد و سیاست ،جامعه،
عدم خشونت و قهرمانان و شهدای سالمت را در قالب آثار سینمایی دنبال میکند.
جشــنواره فیلم کوتاه «ســلفی  »۲۰جشــنوارهای مجازی و آنالین است که تمامی
روندهای اداری و فعالیت دبیرخانه آن در فضای مجازی صورت میگیرد.
این رویداد بعد از اعالم و انتشــار فراخــوان ،مرحله دریافت آثار را آغاز کرده و اوایل
پاییز  ۹۹برگزیدگان خود را اعالم میکند.

تمدید مهلت شرکت در دهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی

دبیرخانــه مرکزی جشــنواره
کتابخوانــی رضــوی با توجه
به استقبال شــرکت کنندگان
مهلــت ثبت نــام در دهمین
جشنواره کتابخوانی رضوی را
تا پایان تیرمــاه  ۱۳۹۹تمدید
کرد.
به گــزارش صبح امــروز به
نقــل از روابــط عمومی نهاد
کتابخانههای عمومی کشــور ،بر اساس اعالم دبیرخانه مرکزی جشنواره کتابخوانی
رضوی ،با توجه به اهمیــت باالی انجام فعالیتهای فرهنگی به صورت مجازی در
شرایط امروز کشــور ،شورای سیاستگذاری این جشــنواره به دلیل استقبال شرکت
کنندگان و تقاضای مجریان استانی و بازگشایی کتابخانه ها ،مهلت ثبت نام و شرکت
در دهمین دوره این رویداد فرهنگی را تا پایان تیرماه  ۱۳۹۹تمدید کرد.
همچنین دبیرخانه مرکزی جشــنواره کتابخوانــی رضوی اعالم کرد تاکنون بیش از
 ۶۰۰هزار نفر در گروه های ســنی مختلف کودک ،نوجوان و بزرگسال در قالب های
داستانک نویسی ،روزنامه کتاب ،مسابقات چهارگزینه ای ،پویش کتابخوانی و فعالیت
های گروهی جشنواره شرکت کردهاند.
عالقهمندان برای شرکت در این جشــنواره تا  ۳۱تیر ماه فرصت دارند با مراجعه به
سایت  samakpl.irدر مسابقات آنالین این دوره شرکت کنند.

در شهر

با حکم معاون معماری و شهرســازی شــهرداری مشــهد قربانعلی شیرازی
مدیرپیشین طرح های توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری به عنوان
مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد منصوب شد.
به گزارش صبح امروز ،در حکمی که توســط محمدرضا حســین نژاد معاون
شهرســازی و معماری شهرداری مشــهد برای قربانعلی شیرازی امضا شده،
آمده اســت :با عنایت به دانش ،تجارب و شایستگیهای جنابعالی ،به موجب
این ابالغ به عنوان مدیر کل امور شهرســازی منصوب می گردید ،امید است

باز گشت شیرازی به
شهرسازی

سه شنبه 13خرداد ماه  /1399سال سوم /شماره 697

Vol.3.No.697 / Jun.2.2020

w w w . s o b h e - e m r o o z . i r
sobhe.emrooz.news@gmail.com

6

در گفت و گو با رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران:

اخبار

واگذاری اراضی مازاد بستر رودخانه
کشف رود به شهرداری مشهد

هفت حوض آینده گردشگری طبیعی مشهد

محمدعلی علی نژاد

هفت حوض منطقهای
در کنــار مشــهد که
به لحاظ تقســیمات
کشوری در محدوده
شهرســتان بینالــود
قرار گرفته اســت اما به
صورت پیوسته در جنوب
مشهد بخشی از مناطق
تفرجگاهی مشــهد 3.5
میلیونی محســوب می
شود ،اگر چه تاکنون نیز
به عنوان منطقه گردشگر پذر مورد توجه بود
امــا با قرار گرفتن منظر طبیعی  7حوض در
فهرست میراث طبیعی کشور سدی در برابر
دست اندازی ها و تخریب این محیط زیست
طبیعی ایجاد شــده اســت .به گفته رئیس
انجمن علمی طبیعت گــردی ایران هفت
حوض آینده گردشگری طبیعی مشهد است
و باعث تغییر مسیر رفت و آمد گردشگری از
طرقبه و شاندیز به جنوب مشهد و به صورت
خاص منطقه نمونه گردشگری هفت حوض
خواهد شد.فرید جواهر زاده در گفت و گو با
صبح امروز با بیان این که به بهانه ثبت ملی
منظر طبیعی هفت حوض فرصتی دست داد
تا از این منطقه نمونه گردشــگری و جاذبه
های آن بازدید بعمــل آورم ،اظهار کرد :در
گام نخست بایستی به این نکنه اشاره کرد
که افزایش تقاضا برای تعامل با محیط های
طبیعی برای فرار از زندگی ماشــینی ،جهت
آرامش روانی و جســمی از سویی و توسعه
گردشگری بین المللی و عمومیت یافتن آن
از سویی دیگر ،دیدگاه جامعه درباره محیط و
ارتباط آن با گردشگری را دچار تحول کرده
اســت؛ به طوری که امروزه جامعه جهانی
مسائل زیســت محیطی را با دقت بیشتری
پیگیری می کند و رایج شدن مفاهیمی چون
طبیعت گردی و گردشــگری پایدار ناشی از
حساسیت های مورد اشاره و افزایش آگاهی
گردشــگران درباره ارزشــمندی محیط و
ضرورت حفاظت از آن به منظور توسعه این
صنعت است.
او ادامه داد :توسعه پایدار فرآیندی است که
طی آن مردم یک کشور نیازهای خود را بر
میآورند و زندگی خود را ارتقا می بخشــند،
بدون اینکــه از منابعی که به نســل های
دبیر سرویس

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراســان رضوی گفت :اراضی مازاد
بستر و حریم رودخانه کشف رود به طول  ۸۲کیلومتر از محدوده بولوار شاهنامه
تا پنج کیلومتر بعد از شــهرک صنعتی چرمشــهر مشهد به شهرداری این شهر
واگذارشد.
به گــزارش صبح امروز ،احمد یزدانپناه افزود :با عنایت به مشــکالت اجرایی
در طرح ســاماندهی رودخانه کشف رود و کمیته منابع اعتباری دولتی بر اساس
ابتکار اســتاندار خراسان رضوی ،اراضی مازاد بســتر و حریم این رودخانه واقع
در محدوده و حریم شــهر مشهد طی جلسه نهایی کارگروه ساماندهی و احیای
رودخانه کشف رود در قالب مدیریت واحد اجرایی به شهرداری مشهد واگذار شد.
وی ادامــه داد :این اراضی به خاطر نزدیک بودن به بافت شــهری مشــهد و
تصرفات غیر قانونی ،جاری شــدن فاضالب ،کشت و کار محصوالت کشاورزی
با فاضالب خام و تهدید ســامت شــهروندان و زائران مرقد مطهر رضوی ،از
سالیان گذشته همواره بزرگترین چالش زیست محیطی شهر مشهد بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراسان رضوی گفت :در این راستا با
همکاری سایر دســتگاههای اجرایی ذیربط و سرمایهگذاری شهرداری و بخش
خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی ،مشــکالت زیســت محیطی موجود و
تهدید سالمت شهروندان در این اراضی رفع میشود.
طی  ۲دهه اخیر کشــفرود بخاطر تجاوز به حریم محیطی و بیاعتنایی نسبت
به آن و سرازیر شدن فاضالبهای آلوده صنعتی ،کارگاههای محلی و خانگی به
بستر آن دستخوش تغییرات ویرانگر زیست محیطی شده است.
آبیاری زمینهای کشاورزی واقع در اطراف کشفرود با آب آلوده نیز از معضالت
بهداشتی آن محدوده است.
ایــن رود  ۲۹۰کیلومتری که پرآبی آن هماینک تنهــا در خاطرهها باقی مانده
اســت از غرب به شــرق جریان دارد و پس از ادامه مســیر در محل پلخاتون
بــه رودخانه هریرود میپیوندد و از آنجا به بعد «تجن» نام گرفته و به ســوی
ترکمنســتان ادامه مییابد و در انتهای مسیر طبیعی خود در ریگزارهای کشور
همسایه فرو میرود.

خرید پسماند خشک ،در شورای شهر
مشهد تصویب شد

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد راهاندازی سامانه
جمعآوری و خرید پســماند خشک از شــهروندان را یکی از طرحهای موثر و از
مصوبات به یادگار مانده شورای پنجم شهر مشهد برشمرد.
به گزارش صبح امروز ،بتول گندمی ،صبح امروز در جریان نودوســومین جلسه
علنی شــورا و در جریان تصویب این الیحه گفت :این مصوبه در صورت اجرای
کامل ،اطالعرسانی دقیق و ورود قوی شرکتهای پیمانکار میتواند یک الگوی
مناسب برای تمام شهرها در کشور باشد.
وی اضافــه کرد :یکــی از ویژگیهای خاص این مصوبــه ،رویکرد جمعآوری
هوشمند پسماند خشک شهروندان است که در راستای سیاست کالن دستیابی
به شهر هوشمند که از ابتدا مورد تأکید شورای پنجم بود اجرایی شده ،همچنین
در بخش نرمافزاری ،وســعت نظر الزم دیدهشده که در این طرح نیز قابلتقدیر
اســت چراکه عالوه بر اپلیکیشن «شهرمن» و درگاههای ورودی آن که متعلق
به شــهرداری مشــهد اســت شــهروندان میتوانند پس از ورود ،از سامانه یا
نرمافزارهایی که توســط بخش خصوصی راهاندازی شــده برای استفاده از این
طرح بهره گیرند.
گندمی با اشــاره به اینکه شــرکتهای مجری از طریق فراخــوان عمومی و
توان ســنجی الزم انتخاب و کار به مدت ســه ســال به آنها واگذار خواهدشد،
افزود :ســهمبندی ریالی در پروژه دیدهشده بهصورتی که  ۵۰درصد سهم ریالی
پیمانکار ۳۵ ،درصد ســهم شهروند و  ۱۵درصد سهم شهرداری خواهد بود .البته
در  ۶ماهه ابتدایی اجرا ســهم شهرداری  ۱۰درصد درنظر گرفته شده تا شرکت
بتواند از توان کامل خود برای راهاندازی پروژه استفاده کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد ادامه داد :به منظور
تعیین نرخ روز قیمت پســماند خشک ،کمیته نرخگذاری هر دو هفته یکبار به
تعیین نرخ میپردازد .همچنین یک کمیته تعیین سهم نیز پیشبینی شده که در
صورت بروز نوسانات شدید در قیمت پسماند میتواند سهمبندیها را تغییر دهد.
به گفته وی ،تمام تالش کمیســیونها و شــهرداری آن بوده که پروژه بهدوراز
هرگونه ایراد و درجهت رضایت حداکثری طراحی شــود و با توجه به اینکه این
پروژه در سال  98بهصورت پایلوت در شهرداری منطقه  ۹اجراشده بود امیدواریم
با تجربه اندوخته شده و تمهیدات الزم بهزودی در تمام محالت و مناطق شهر
مشهد به اجرا درآید.
وی خاطرنشــان کــرد :البته امیدواری و توقع ما آن اســت کــه در کنار چنین
طرحهایی ،شهرداری با همکاری سایر سازمانهای مربوطه امور الزم را بهنوعی
تدبیر کنند تا به ســمت کاهش ســاالنه حجم تولیدی پسماند خشک در مشهد
پیش برویم.
به موجب مصوبه امروز شــهرداری مشــهد مجوز یافته تا از طریق شرکتهای
بخش خصوصی بهطور هوشــمند نســبت به جمعآوری پسماند خشک در تمام
مناطق و محالت مشهد اقدام کند .درواقع شهرداری ،پسماند خشک شهروندان
را با نرخ  ۳۵درصد قیمت روز بازار از آنها خریداری میکند.
همچنین شــهرداری مشهد موظف شده شــرایط دسترسی آسان شهروندان به
سامانههاژ مربوط به خرید پسماند خشک ازجمله سایت و اپلیکیشن «شهرمن»
را فراهم کند .شــهروندان نیز از طرق مختلف ازجمله اپلیکیشــن ویژه خدمات
شهری «شهرمن» میتوانند از امکانات ویژه این پروژه بهرهمند شوند .شهرداری
مشــهد وظیفه یافته نسبت به تمام چرخه مالی آنالین در این پروژه نیز نظارت
دقیق را اعمال نماید.

ت همه ذینفعان و با برنامه
ضمن برخورداری از خرد جمعی و جلب مشــارک 
ریزی مناسب و نظارت دقیق بر امور محوله در حوزه مربوطه ،بیش از پیش در
جهت توسعه همه جانبه شهرداری مشهد مقدس و دستیابی به شهر هوشمند
و شهروند مدار گام بردارید.گقتنی است :قربانعلی شیرازی مدیریت طرح های
توسعه شهری معاونت شهرسازی شهرداری مشهد ،معاونت شهرسازی منطقه
ثامن ومدیریت شهرداری منطقه هشت مشهد را در کارنامه خود دارد و از افراد
صاحبنظر در حوزه شهرسازی و معماری به شمار می رود.

آینــده تعلق دارد ،مصرف کنند و ســرمایه
های آتی را برای تامین خواســته های آنی
خود به هدر دهند ،مطالعات نشان داده است
که با توجه به سه اصل توسعه پایدار ،یعنی
توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و زیست
محیطی ،بین گردشــگری و توسعه پایدار
کشورها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
از میان انواع گردشــگری ،طبیعت گردی از
سایر انواع ،با توسعه پایدار سازگاری بیشتری
دارد .طبیعت گردی پایدار ،نوعی گردشگری
است که از نظر بوم شــناختی پایدار باشد،
یعنی به نیازهای فعلی گردشگران پاسخ دهد
و به حفظ فرصت های گردشــگری برای
آینــده بپردازد و به جای صدمه زدن به بوم،
در جهت پایداری آن تالش ورزد.
رئیس انجمن علمــی طبیعت گردی ایران
تصریح کــرد :با هدف شــناخت منطقه و
بررسی جایگاه گردشگری و طبیعت گردیبه
منطقه هفت حوض آمدیم و شرایط آن را از
نزدیک مورد بررســی قرار دادیم که دروهله
اول نگاه کارشناسی و توام با عالقه و اشتیاق
فراوان مدیران مجموعه مرا برآن داشــت تا
هفــت حوض را نه به عنــوان یک منطقه
گردشــگری بلکه همچون نگین درخشانی
که مملو از امکانات و فرصت های ویژه ای
است که میتواند بخشــی از دغدغه برنامه
ریزان استان و مشــهد را حل و فصل کند
ببینیم.
هفت حوض از چند منظر قابل بررسی و
ارزیابی است

جواهــر زاده تصریــح کــرد :پهنه وســیع
جغرافیایی در راحت ترین شــکل دسترسی
آن بویــژه دور بــودن از کریــدور ییالقی
بینالود(طرقبه و شاندیز) و کریدور فرهنگی
توس یک مزیت دسترســی اســت به ویژه
بازگشــایی بولوار نماز و ســایر خیابانهای
فرعی می تواند این منطقه را دست یافتنی
تر کند ،از طرفی بستر بسیار بزرگ و فضای
 700هکتــاری آن میتوانــد مرکز تجمع و
محور گردشــگری مبتنی بر طبیعت باشد،
در هیچ نقطه استان چنین ظرفیت متناسبی
وجود نداشــته و امکانات دسترسی شهری
مانند هفت حوض وجود ندارد.
وی تاکید کــرد :در مجموعه هفت حوض
ســه اتصال متمرکــز ؛ فرهنگی  -تاریخی

و طبیعی بگونه ای اســتثنایی گردهم آمده
اند ،ساختار تاریخی و باستانی هفت حوض
بواســطه تاریخ نگاری صورت گرفته در آن
که شــامل دوران های زمین شناســی و
همچنیــن اتفافات تاریخی خاص میشــود
مؤید این موضوع است .رئیس انجمن علمی
طبیعت گردی ایران ادامه داد :همچنین می
توان در حوزه طبیعــت گردی نیز عالوه بر
وجود مناظر طبیعی به بخش های ســنگ
نگاری و دیرینه شناســی ،پرنده شناســی،
جانورشناســی و تنوع خرندگان و پوشــش
گیاهی آن اشارهکرد که کلکسیونی از عوامل
متعدد و استثنایی بوم شناسی به حساب می
آید و هریک میتواند طیف وسیعی از عالقه
مندان را به سپی خود جلب کند .جواهر زاده
گفت :از سویی دیگر این مزیت ها در شکل
کامال طبیعی و کالســیک خود قرار گرفته
اند و سازه های انسان ساخت کمتر منطقه
را درگیر خود ســاخته است ،البته در صورت
ایجاد بسترهای مناســب به ویژه ساخت و
سازهای همســو با طبیعت و همگام با آن
میتــوان امیدوار بود امــکان ارایه خدمات
مطلوب به گردشــگران و طبیعت گردان را
فراهم خواهد کرد.
استفاده از ظرفیت سد طرق در کنار
هفت حوض

وی بــه برخــی ویژگی های خــاص این
منطقه اشــاره کرد و افزود :وجود کرانه زیبا

از سد طرق و امکان ایجاد سایت اکوتوریسم
دریایی درکنار تفرجگاههای زیبا و اســتفاده
مناسب از آب ذخیره شــده سد این امکان
را که بتوان ضمن بهــره مندی اقتصادی
شــرایط بازدید گردشــگران و عالقمندان
گذران اوقات فراغت را نیز فراهم آورد قابل
پیش بینی و دسترســی می کند .از طرفی
به نظر میرسد با کنارهم قراردادن مجموعه
امکانات یاد شــده بتوان مقصد متنوعی از
امکانات گردشگری با هدف پرکردن اوقات
فراغت ،طبیعت گردی پایــدار و همچنین
توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را فراهم
کرد.
کمک به افزایش ماندگاری زائر در مشهد
جواهــر زاده تاکید کرد :از آنجــا که بطور
مکرر در جلســات و مصاحبه ها و گفت و
شنودها تاکید داشته ایم که مشکل کاهش
ماندگاری زایر در مشــهد صرفا با افزایش و
توســعه اماکن و جاذبه های مختلف میسر
خواهد شد بنابراین براین اعتقاد هم هستیم
که هفت حوض چنانچــه با ظرفیت کامل
در خدمت گردشــگری شهر مشــهد قرار
گیرد این توان و امکان را خواهد داشت که
منظر گردشــگری سیاحتی و تفریحی شهر
را نیز عوض کند.بعــداز زیارت حرم مطهر
رضوی مقصد زایران این شهرگردشــگری
کــردن در ییالقات  ،خرید ســوغات و در
نهایت گردشــگری غذایی(شــکم گردی)

است .اما این منطقه هفت حوض است که
میتواند منظومه گردشــگری شهر مشهد را
به سمت طبیعت گردی و اکوتوریسم سوق
داده و زائــران عزیز در کنــار برخورداری از
خواننعمت حضرتاش از فضای تفرج گونه
و طبیعی این شهر و منطقه برخوردار شوند.
رئیس انجمن علمــی طبیعت گردی ایران
تاکید کرد :معتقدم هفت حوض ظرفیت آن
را دارد که به قطب توسعه گردشگری مبتنی
برطبیعت و بوم گردی شرق کشور بدل شود
و بــا اطمینان به ماندگاری زایر در مشــهد
کمک قابل توجهی نماید.
جواهر زاده یادآورشــد :در ایــن راه اهتمام
مدیران و دست اندرکاران و نگاه مسئوالنه
گردشگران به ویژه با تاکید بر رعایت ظرفیت
قابل تحمل بسیار حائز اهمیت است و نکته
آخر این که با توجه به شرایط خاص کشور
و ســایر کشورهای جهان که بواسطه شیوع
بیماری کرونا پیش آمده ایجاد بستر مناسب
برای انجام فعالیت های طبیعت گردی بسیار
حایز اهمیت اســت و از دید ومنظر سازمان
جهانی جهانگردی ،توســعه گردشگری در
پســا کرونا ابتدا بر پایه طبیعت گردی قابل
اتکاســت که این مهم باید از سوی برنامه
ریزان امور در دستور کار قرار گیرد و منطقه
نمونه گردشگری می تواند برای شهر مشهد
شروع دوباره در بهبود شرایط گردشگری و
آغاز راهی جدید و پرفایده تلقی شود.

سند ملی منظر طبیعی هفتحوض رونمایی شد
ســند ملی منظر طبیعی هفتحوض بــا حضور معاون
هماهنگــی و مدیریــت امــور زائــران اســتانداری و
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
خراســانرضوی ،برخی اعضای شــورای اسالمی شهر
مشهد ،مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ،مدیر کل
ورزش و جوانان ،معاونان شــهردار و مدیران شهرداری
رونمایی شد.به گزارش صبح امروز ابوالفضل مکرمی فر
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی
خراسان رضوی ،در مراســم رونمایی از این سند که در
محل مجموعه گردشــگری هفت حوض برگزار شد ،بر
ضرورت اهتمام در حفظ و نگهداری این اثر طبیعی ملی
تاکید کرد.همچنین محمدرضا کالئی شهردار مشهد در
این مراسم گفت« :حفظ منظر طبیعی هفت حوض و راه

اندازی باشــگاه پرنده نگری و طبیعت گردی در جنوب
مشهد نشــاندهنده مبتنی بر سیاست ها و برنامه های
شــهرداری برای حفط محیط زیســت است ».همچنین
مهــدی زارعی مدیرعامل شــرکت و منطقه ملی نمونه

خبر

گردشــگری هفتحوض با بیان اینکه ثبت ملی منطقه
هفتحوض بهطــور قطع در ورود گردشــگران به این
منطقه گردشگری تأثیر بهسزایی خواهد داشت ،تصریح
کرد« :عالوه بر اینکه گردشــگران بسیاری این منطقه

را خواهنــد شــناخت ،بهطور قطع با ثبــت ملی منطقه
هفتحوض ،این منطقه بکر از دستاندازی افراد سودجو
مصون خواهد ماند».او ادامــه داد :عملیات ایدهپردازی
این مجموعه از بهمن پارســال آغاز شــد و خوشبختانه
در فاصله کمی بــا اعتبار  ۵۰۰میلیون تومان ،ســایت
پرندهنگری آمــاده بهرهبرداری شــد.زارعی تأکید کرد:
در شهر مشــهد  ۱۲۰گونه پرنده وجود دارد و در منطقه
هفتحوض تا کنون  ۸۵گونه ارزشــمند پرندهای یافت
شده است که بزرگترین جغد ایران یکی از آنهاست.
همچنیــن در ایــن مراســم باشــگاه طبیعتگردی و
پرندهنگری هفت حوض نیز افتتاح شــد و برای استفاده
در اختیار پژوهشــگران و دوستداران محیط زیست قرار
گرفت.

خبر

عملیات اجرایی احداث کارخانه نوآوری به سرعت در حال انجام است
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری
مشهد گفت :عملیات اجرایی احداث کارخانه نوآوری
به سرعت در حال انجام است.به گزارش صبح امروز،
شهریارآل شــیخ با اشــاره به اقدامات انجام شده در
خصوص الکترونیکی شدن شــهرداری های مناطق
اظهار کرد :پروژه شهرداری الکترونیک کمی دچار وقفه
زمانی شده است که برای رفع آن باید فرایندهای آن
کمی تغییر کند ،اما با این حال امسال شهرداری چهار
منطقه الکترونیک شده است.وی افزود :دو سال است
که مرکز نوآوری شهری راه اندازی شده و در کنار شتاب
دهنده های فعالی که در حال حاضر در آن وجود دارد،
چند شتاب دهنده دیگر خارج از مجموعه نیز به این مرکز
پیوسته اند.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
شــهرداری مشــهد با بیان این که در کنار راه اندازی
مرکزنوآوری شــهری ،کارخانه نــوآوری نیز در میدان
پژوهش(کوکا) به سرعت و به صورت شبانه روزی در
حال ساخت است ،بیان کرد :این پروژه بسیار با اهمیت
و یکی از مراکز مهم نوآوری در کشــور اســت و تاثیر
زیادی در حوزه نوآوری و کســب و کارهای مرتبط با
آن خواهد گذاشت.
در پروژه داشبرد مدیریتی به دستاوردهای خوبی
رسیده ایم

آل شــیخ خاطرنشــان کرد :یکی دیگر از اقدامات
معاونــت برنامه ریــزی ،پروژه داشــبرد مدیریتی

شهرداری مشهد است که به شدت در حال پیگیری
آن هســتیم و به دستاوردهای خوبی در این زمینه
رســیده ایم.وی اضافه کرد :با اقدامات انجام شده،
سیاست های بودجه ای و کلی شهرداری به صورت
زنده در سامانه بارگذاری و در دسترس مدیران قرار
داده می شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی
شهرداری مشــهد با اشــاره به این که این پروژه
داشبرد مدیریتی به صورت آزمایشی مورد استفاده
قرارگرفتــه و حتی می توان تراکنــش هایی که
در اســتفاده از اتوبوس و قطار شــهری از ســوی
شهروندان انجام می شــود را مشاهده کرد گفت:
همچنین اقدامات بودجه ای را می توان به صورت
لحظــه ای رصد کرده و گزارش های روزانه ،هفته
ای و ماهانه را از طریق این داشبرد در اختیار مدیران
قرار داد.

فرآیندهای شهرسازی مناطق الکترونیک میشود
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر
مشــهد گفت :پس از قانونمند شدن کمیتههای فنی
یا همان هیاتهای فنی ســابق ،بدنبال بازمهندســی
فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی ،اعم از پروانه
و پایانکار خواهیم بود تا این فرآیندها کامال الکترونیک
شــوند.به گزارش صبح امروز محمدهــادی مهدینیا
با اشاره به مصوبه جلسه شــورا درخصوص آیین نامه
کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری ،گفت:
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در
دوره پنجم ،از ابتدای فعالیت خود نسبت به استحصال
چالشهــای حوزه تخصصی فعالیت خود اقدام کرد که
یکی از آنها اصالح فرآیندهای حوزه شهرسازی بود.
مهدینیا با بیان اینکه این اصالح نیازمند بسته کاملی از
جمله گردشکار ،اصالح و الکترونیکی کردن فرآیندها،
ساماندهی بخشی از هیاتها و  ...است ،افزود :برهمین
اساس ،سلســله طرحها و لوایحی را به منظور اصالح
این فرآیندها پیشبینی کردیم که از جمله آن ،مصوبه
چندماه قبل شــورا ،درخصوص شفافســازی ضوابط
هیاتهای پارکینگ بود.
وی اظهارکــرد :در گام بعدی ،مقرر شــد برای حوزه
پارکینگ نرمافزار شبیهسازی ساخته شود.
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر
مشهد افزود :عدم شفافیت و تعارض ،تفاوت و تبعیض
بین مناطق در حوزه شهرســازی مناطق همیشه مورد

انتقاد شهروندان بود و همین سبب شده بود که یکی از
دغدغههای اصلی ما بحث هیاتهای فنی باشد.
مهدینیا تصریح کرد :پس از کار کارشناســی سنگین،
دســتورالعملی برای قانونمند شــدن کمیتههای فنی
(هیاتهــای فنی ســابق) تدوین و افــراد عضو این
کمیتهها نیز مشــخص شــدند؛ همچنین این کمیتهها
در سیستم یکپارچه شهرسازی نیز بارگذاری میشوند.
وی بــا بیان اینکــه با تحقق این مهــم در گام بعدی
بدنبــال بازمهندســی فرآیندهای صــدور مجوزهای
شهرسازی ،اعم از پروانه و پایانکار خواهیم رفت ،گفت:
خیلی از چرخههای باطل حوزه شهرسازیهای مناطق
باید حذف و الکترونیکی شــوند تا در پایان دوره شاهد
الکترونیکی شدن فرآیندها در این حوزه باشیم.
مهدینیا خاطرنشــان کرد :با ایــن تصمیم چند هدف
از جمله ایجــاد وحدت رویه ،جلوگیــری از تبعیض و
شفافیت را دنبال میکنیم.

7

قلیان میکشند ،کرونا نمیگیرند؟

خبری از
ایران نیست!
ه برای میزبانی جام ملت های آســیا ۲۰۲۷
اعــام آمادگــی کردهاند پرده برداشــت.
رســانههای قطری مدعی شدند که AFC
اسامی نامزدهای میزبانی جام ملتهای آسیا
 ۲۰۲۷را بدون اشاره به نام ایران اعالم کرده
است که با تعجب اهالی فوتبال همراه شد.
جام ملت های آسیا  ۲۰۲۳به میزبانی چین
برگزار خواهد شــد اما هنوز کنفدراســیون
فوتبال آســیا میزبان جام ملت های آســیا
 ۲۰۲۷را انتخاب نکرده است.
سایت الوطن قطر نوشــت که چهار کشور
به صورت رسمی درخواســت میزبانی خود
برای جام ملت های آسیا  ۲۰۲۷را به AFC
فرستادهاند.
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در بیانیهای

داستان عجیب تینا آخوندتبار

از پرده نقرهای
تا رینگ خونی

sobhe.emrooz.news@gmail.com

گفت و گو

ادعای یک رسانه قطری
از معرفی  ۴نامزد میزبانی
جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷

رسمی از کشــورهای قطر ،عربستان ،هند
و ازبکســتان به عنوان  ۴کشــوری یاد کرد
که رســما برای میزبانی جام ملت های آسیا
 ۲۰۲۷درخواست دادهاند.
طبق اعالم این ســایت قطــری هنوز هم
کشــورهای که تمایلی بــرای میزبانی این
رقابت بزرگ دارند میتوانند درخواست خود
را به  AFCبفرستند.
پیــش از این قرار بود کــه تا  ۳۱ماه مارس
کشــورها فرصت درخواســت میزبانی جام
ملت های آســیا  ۲۰۲۷را داشــته باشند اما
کنفدراســیون فوتبال آسیا با توجه به شیوع
ویــروس کرونا این مهلت را تــا  ۳۰ژوئن
تمدید کرده اســت و به این ترتیب تیم ها تا
پایان ماه جاری هم می توانند که درخواست
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میزبانی خود را به  AFCبفرستند.
پیــش از این هم فدراســیون فوتبال ایران
اعالم کرده بود که میخواهد برای میزبانی
جام ملت های آســیا  ۲۰۲۷نامزد شــود اما
طبق اعالم این خبر هنوز هیچ درخواستی از
ایران به  AFCارسال نشده است.
واقعیت درخواست ایران برای میزبانی
جام ملتها چیست؟

به گــزارش ایســنا ،حدود یک مــاه قبل
فدراســیون فوتبال ایران از ارسال فرمهای
درخواســت میزبانی جام ملتهای آسیا در
ســال  ۲۰۲۷خبر داد و برای کسب میزبانی
این رویداد ،وارد رقابت با کشــورهای قطر،
عربســتان ،هند و  ...شــد .در پی این اتفاق
برخــی از اهالی فوتبال از اقدام فدراســیون

ایران با توجه به وجود مشکالت عدیده مالی
و حقوقی انتقاد کردند.
با این حال ،رســانههای قطــری در خبری
مدعی شدند که کنفدراســیون فوتبال آسیا
اســامی کشــورهای داوطلب برای میزبانی
مســابقات را اعــام کرده که کشــورهای
عربســتان ،قطر ،هند و ازبکستان برای این
رویداد مهم آســیایی میزبان شدهاند و نامی
از ایــران وجود ندارد که مطرح کردن چنین
ادعایی از سوی رسانههای قطری بدون ارائه
ســند و مدرک از اطالعیه  AFCدر تناقض
است.
در واقــع از امروز ( ۱۲خرداد) تا پایان مهلت
قانونــی اعــام میزبانی در آســیا  ۲۹روز
دیگر باقی مانده اســت و اعالم کشورهای

تینــا آخوندتبار را می توان یک نمونه ویژه به حســاب آورد؛
بازیگری که در  27ســالگی و به خاطر یک نقش به ســمت
بوکس رفت و امروز یک بوکسور حرفه ای است.
به گزارش ورزش ســه ،تینا آخوندتبار که در سال  1388به
عنوان یک بازیگــر جوان کارش را در ســینما آغاز کرد بعد
از شــش ســال کار و انجام  9فیلم و  4سریال ناگهان تغییر
مسیری اساسی دارد و سر از رســته بوکس درآورد .او آنقدر
جدی بوکس را ادامــه داد که امروز در رقابت های بین المللی
شرکت می کند و قرار است برای یک باشگاه در کشور اسپانیا
مبارزه کند»:در حال حاضر در خانــه تمرین می کنم تا اجازه
ندهم استقامت بدنم افت کند».
او پیش از این در کشــور ترکیه مبارزه کرده است 5 »:بازی
برای لیگ حرفه ای ترکیه برای باشــگاه بوکس حرفه ای که
برای تیم فنرباغچه در مسابقات شرکت کرده بود مبارزه کردم.
من برای این باشگاه در جاهای مختلفی مثل اوکراین و ترکیه
بازی کردم و در  5مسابقه برنده شدم».
نمایش خوب در رینگ باعث می شود که پیشنهادی اروپایی
به دستش برســد »:یک مدیربرنامه فرانسوی کار من را
دید و از من خواســت که با آن ها تمرین کنم .یک ماه با
آن ها تمرین کردم و قرارشــد به ایران بیایم کارهایم را
انجام بدهم و برای یکســال به اسپانیا بروم که متاسفانه
شــیوع کرونا فعال مانع از این سفر شده است .اسپانیا که
در وضعیت قرمز است و باشــگاه ها هنوز بازنشده اند اما
من اینجا درخانه وسایلی مثل کیسه و میت و  ...دارم و روز
دوبار تمرین می کنم».
او که در  27ســالگی ورزش بوکس را به شــکل حرفه ای
شروع کرده اســت در  33ســالگی هنوز انگیزه
زیادی برای ادامه این ورزش ســنگین دارد»:
تا وقتی بدنم توانایی داشــته باشم از این
ورزش لذت می برم .خیلی ها به من می
گویند که در  27سالگی بوکسور شدن
کار محالی اســت .کسانی که در این
حرفه هستند معموال  15-10سال
کار می می کنند و از آماتور شروع
کرده و باال می آیند و به قهرمانی
می رســند .برای خود من مبارزه
و تمرین دو داستان جدا هستند.
هــر مبارزه که انجــام می دهم
آنقدر تجربه به دســت می آورم
که انگار یک آدم دیگری هستم.
چشمهایم باز می شود .همزمان
باید تاکتیــک را هم به تکنیک در
مبارزه اضافه کنم »...
اما اینکه چطــور یک بازیگر چنین
مســیری را انتخاب می کند نیز می
تواند جالب توجه باشد 5 »:سال پیش
قراربود نقش دختــر رزمی کار را بازی
کنم  ،گفتم خودم می روم مشــت زدن را یاد
می گیرم و در حین یادگیری بود که عاشق کاراکتر
شدم .من تازه با یک وجه از وجود خودم روبرو شدم.
جامعه ،خانواده ،پدر و مادرم و زندگی از من یک جنگجو

درخواســت کننــده بــرای میزبانــی جام
ملتهــای  ۲۰۲۷باتوجه به این مدت زمان،
غیرمنطقی است.
از طرفــی در این مرحله هیچ گونه راســتی
آزمایی درباره شرایط کشورها برای میزبانی
شــکل نمیگیــرد و  AFCبعد از گذشــت
یک ماه اســامی کشورهای عالقهمند برای
میزبانی را اعالم خواهد کرد.
با یک بررســی ساده مشــخص است که
فدراسیون فوتبال هم مانند کشورهای دیگر
برای این رقابتهــا اعالم میزبانی کرده اما
رســانههای قطری صرفــا روی اطالعات
ناقص خود از  AFCاقدام به اعالم اســامی
کشــورهای داوطلب کردهاند که درســت
نیست.

ســاخته بود که خودم خبر نداشــتم .با خودم گفتم باید این
کاراکتر را بســازم .زندگی با این شخصیت را بیشتر از زندگی
با شخصیت قبلی دوست داشــتم که در آن ده سال از عمرم
را گذاشته بودم .درمسیر ســاختن این کاراکتر به این نتیجه
رسیدم که باید آن قهرمان را پیدا کنم و به خودم ثابت کنم که
چیزی درونم هست که به هر آنچه بخواهد می تواند برسد».
و هدف او کمربنــد قهرمانی در یک تورنمنت معتبر بین المللی
است .البته که مثل هر بوکسور دیگری این یک مسیر سخت و
پردرد است؛ مسیری که از میان مشت های قدرتمند حریفانی
می گذرد که می خواهند توی رینگ او را از پا در بیاورند .ضربات
سنگینی که به بدن و صورت برخورد می کند و در نهایت اولین
موضوعی را که تحت تاثیر قرار می دهد زیبایی است ،یکی از
ابزارهای مهم بازیگری »:بله بازیگر به چهره اش وابسته است
چون وسیله کارش است .یک روز یکی از دوستانم این سوال
را پرسید که نگران نیســتم که چهره ام در مسابقات و براثر
ضربات زیبایی اش را از دســت بدهد و من جوابی به او دادم
که هنوز هم به آن معتقدم؛ من تا زمانی از سرمایه ای استفاده
کردم که خداوند در اختیارم گذاشته بود و خودم هیچ نقشی در
بوجودآوردنش نداشتم  ،بله معروف و مشهور و پولدارمی شدم
و احترام داشــتم .اما برای من اعتماد به نفس مهم است .پول
و ثروت و احترام و شــهرت شاید خیلی ها فکر کنند که باعث
آرامش می شــود اما برای من چیزی نبود که خوشحالم کند.
آرامش من زمانی وجود دارد که از خودم راضی باشــم ،چیزی
که ســاخته ام را دوست داشته باشم و اعتماد به نفس واقعی
داشته باشم .بوکس چیزی را به من داد که سینما نداد .موفقیت
در بوکس مثل سینما آسانسوری نیست .در بوکس باید تمرین
 ،پشــتکار و تالش داشته باشید تا موفق شوید و شانس نمی
تواند یک شبه شما را به موفقیت برساند».
او در این رابطه که بوکســور ها معموال بینی و فکشان دچار
آسیب می شود گفت »:هرچیزی یک بهایی دارد .برای اینکه
بتوانید واقعا به موفقیت برســید نباید هیچ وابستگی داشته
باشید .وابســتگی مانع پیشرفت می شود .من یاد گرفتم به
هیچ چیزی حتی چهره ام نباید وابســته باشم .باید عاشق
خودت باشــی و مــن این را در بوکس فهمیــدم و هر روز
لمسش می کنم».
به سینما فکر نمی کنم

تینا آخوندتبار اما در این ســال ها ارتباطش با ســینما و کار
بازیگری قطع بوده اســت »:نمی توانم به ســینما فکر کنم.
از زمانــی که تصمیم گرفتم کار نکنم پیشــنهادها بیشــتر و
دستمزدها باالتر رفته است .االن هدفم این است که چیزهایی
که در این مســیر یادگرفتم را به جامعه نسل بعد و حتی قبل
از خودم انتقال بدهم .در میان دختران همنســل من خیلی ها
ناامید و بدون هدف هستند اما من با تصویرسازی برای خودم
و رســیدن به آن اثبات کردم که می توانیم به خواسته هایمان
برســیم .می خواهم از طریق ورزش به دخترها انگیزه بدهم.
من آدم اینستاگرام نیستم .فالوورهایم از  1.5میلیون به 600
هزارنفر رسیده است چون فعالیتی برای جذب مخاطب نکردم.
فقط ســعی می کنم در آنجایی که مــی توانم انرژی مثبت به
مخاطبانم بدهم».
هر مشت یک تجربه است

فلسفه بوکس اما ضربه زدن به حریف با هدف از پا در آوردن او

برومند :ورزشــکاران ما قلیان می کشند و هنگام کشیدن قلیان استرسی بابت کرونا ندارند،
اما در محیط ورزشی دچار ترس میشوند
زاوش محمدی /پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل خواهان ادامه یافتن رقابتهای لیگ
برتر اســت.او می گوید« :فوتبال هم مثل بقیه مشاغل.تازه خیلی از پروتکل های بهداشتی
در فوتبال رعایت می شــود که در کوچه و خیابان چنیــن چیزی هایی را نمی بینیم.پرویز
برومند،یکی از کســانی است که همیشه رک و پوست کنده حرفهایش را زده است .دروازه
بان سابق استقالل برخالف خیلی ها که می گویند فوتبال و لیگ برتر نباید شروع شود نظر
دیگری دارد.او می گوید«:فوتبال هم مثل بقیه مشاغل.تازه خیلی از پروتکل های بهداشتی
در فوتبال رعایت می شود که در کوچه و خیابان چنین چیزی هایی را نمی بینیم.لیگ برتر
را برگزار کنند و همه چیز تمام شــود».برومند در حالی این حرف ها را زده که شاید خیلی
ها از حرف های او ناراحت شوند اما به قول خودش«:ناراحتی که ندارد.من حرف بدی نمی
زنم.دارم می گویم در زمین چمن کشتی کج هم که بگیرند کسی کرونا نمی گیرد.کرونا از
راه قلیان و این چیزها سرایت می کند».
*لیگ برتر مدتی به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل بود اما حاال با موافقت ستاد مقابله
با کرونا قرار اســت از  29خرداد مســابقات از سر گرفته شود اما بیشتر تیم ها با ادامه لیگ
مخالفت کردند و معتقد هستند کرونا برای فوتبالیستها خطرناک است.
هیچکدام از بازیکنان مبتال شــده بــه کرونا در زمین چمن ویــروس را نگرفتهاند .بعضی
بازیکنان ســاعتها بیرون منزل هســتند و رفتار پرخطر هم دارند ،اما به ساعت تمرین که
میرسد ،یادشان میافتد ویروس کرونا وجود دارد!
* در این مدت عکســهایی از فوتبالیســت ها منتشر شده که نشان می دهد فاصله گذاری
اجتماعی را رعایت نکرده اند و به تفریح و گردش پرداخته اند!
دقیقا همینطور است .خودتان هم می دانید ورزشکاران ما قلیان می کشند و هنگام کشیدن
قلیان استرسی بابت کرونا ندارند ،اما در محیط ورزشی دچار ترس میشوند و این نمایشها
زیبنده نیســت .وقتی قبل از بازی از همه تســت گرفته شود و کسی مبتال نباشد ،حاال در
زمین چمن کشتی کج هم بگیرند ،چیزی برای انتقال وجود ندارد ،پس اینگونه ابراز نگرانی
کردن چه دلیلی دارد؟
*در این مدت بســیاری از تیم ها هم با برگزاری بازیها بدون تماشــاگر مخالفت کرده اند.
نظر شما در این باره چیست؟
سازمان لیگ اشــتباه کرد که به لیگ سکته داد .از همان ابتدا اگر بازیها را پشت درهای
بســته برگزار میکرد و قبل از هر مســابقه از همه تســت میگرفت ،خود لیگ به جامعه
روحیه مثبت میداد.
*چند تیم خصوصی در نامه ای تهدید به انصراف و کناره گیری از لیگ کرده اند.این اتفاق
بدون شک حاشیه های زیادی را به همراه خواهد داشت.
همه مردم از صبح تا شــب دنبال کار ،زندگی و کســب درآمد برای گذران عمر هســتند
و میانگین درآمد ســاالنه بســیاری از هموطنان  ۴۰ ،۳۰میلیون تومان است ،اما بازیکنی
که روزی  ۱,۵ســاعت تمرین میکند و در ســال  ۴ ،۳ماه هم تعطیالت دارند و  ۲میلیارد
میگیرند ،فکر میکنند خونش رنگیتر از ســایرین است .مگر همه ما در اجتماع با ویروس
کرونا مواجه نیستیم؟ پس فوتبالیستها نباید فکر کنند باالتر و مهمتر از سایر اقشار هستند.
به نظرم صحبت از تعطیل کردن لیگ خجالتآور است.
است .ضربات سنگین مشت در طول مسابقه براندام و صورت
بوکسورها وارد می شــود و این باعث شده تا بوکس یکی از
سنگین ترین ورزش ها باشد »:هر آدمی در زندگی اش مشت
می خورد  .رینگ بوکس شبیه عرصه زندگی است .اینکه چطور
بتوانی در برابر این مشت ها مقاومت کنی و دوام بیاوری مساله
اصلی است .بوکس به اندازه شــطرنج به فکر نیاز دارد ،باید
دفاع و حمله کنی و استراتژی و سبک داشته باشی .در نهایت
هم یاد می گیری که شکست هم جزئی از موفقیت است».
با این وجود خیلی ها معتقدند که بوکس ورزش خشنی است»:
نه فقط بوکــس می توان تمام ورزش های رزمی را خشــن
تلقی کرد .من اما مــی خواهم از خودم یک دختر  ،یک مادر و
یک الگوی قوی بسازم .دلم می خواد دخترین سرزمینمان نه
فقط از بوکس از هر کاری که به آن عشــق می ورزند بتوانند
مسیرشان را پیدا کنند .با خیلی از آدمهایی که تا به حال ندیدم
در اینستاگرامم صحبت می کنم  ،می بینم که ورزش را شروع
کردند یا وزن کم کرده اند و این در زندگی شان تاثیرمستقیم
گذاشته است انگیزه می گیرم».
دنیایم عوض شد

اما بوکس بــه عنوان یک ورزش ســنگین و جدی می تواند
زندگی یک دختر بازیگــر را کامالتغییر بدهد »:همه چیز تغییر
کرد ،لباس پوشــیدنم و حرف زدنم کامال عوض شد .چند روز
پیش به یک دفتر سینمایی رفتم و یک تهیه کننده را بعد از 5
سال دیدم و می گفت باورم نمی شود که تورا قبال می شناختم.
برای من نقشی در نظر داشت اما همانجا نقش را عوض کرد».
او افزود »:با اینحال تا زمانــی که خودم لذت ببرم مبارزه می
کنم .مشت می خورم اما به مشت فکر نمی کنم .من مسابقات
تا حاال ناک اوت نشدم اما ضربات سنگینی خورده ام و این ها
برایم هربار تجربه و درس است».
آخوندتبار در ادامه گفت »:خیلی دوســت دارم که دخترانی که
مثل من عاشــق بوکس هســتند بتوانند راهشان را پیدا کنند،
من اهل ناله کردن نیســتم اما خیلی سختی کشیدم تا بتوانم
خودم را بســازم و حاال به این اعتماد به نفس رســیده ام که
هرکاری را بخواهم بکنم حتی اگر شــرایطش نباشــد آن را
بوجود بیاورم .با توجه به محدودیت های زیاد و رشــته ای که
در ایران توجهی به آن نشده کار کردم و خوشحالم که مربیانم
می گویند که به خاطر عالقه و پشــت کارم می توانم به هدفم
برسم».
او در این ارتباط که خانواده اش چقدر موافق یا مخالف بودند
که بازیگری را رها کند و به ســمت بوکس برود گفت »:پدرم
من را از کودکی منوچهر صدا می کرد .با پدرم به استادیوم می
رفتم و دربی را نگاه می کردم .خانواده ام با من صحبت کردند
اما مانعم نشدند .آن ها به من ماهی گیری یاد دادند و گفتند برو
خودت بساز و آن آدمی که دوست داری شو».
او تمــام وقت و تمرکز و انرژی اش را معطوف به بوکس کرده
و  5سال است در دنیای بوکسورها زندگی می کند »:هیچ رفیق
سینمایی ندارم .ورزش کردن باعث می شود که چیزهایی در
وجود خودت پیدا کنی که در شــرایط عادی از آن ها بی خبر
هستی .عاشق خودت می شوی .مهران مدیری از میهمانانش
همیشــه سوال می کند که عاشق شده اید؟ سوال خوبی است
و جواب من این است که عاشق خودم شده ام االن یک شعار
دارم «هر چی تو مخته ،تو مشتته« ».
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دیگر هر نوزادی که بهدنیا میآید ،یارانه نمیگیرد

دیشــب هیات دولت تصمیم گرفته از این پس هر نوزادی که
بهدنیا میآید به اینشــرط یارانه میگیرد که وزارت کا و رفاه
تایید کند و سازمان هدفمندی یارانهها هم تشیخص دهد منابع
مالی کافی برای پراخت یارانه هست .دولت همچنین تصویب
کرده وزارت کار هرچه زودتر سه دهک درآمدی باالی کشور
را که هنوز یارانه میگیرند ،شناسایی کند و سازمان هدفمندی
یارانهها یارانهشــان را قطع کند .پیش از این با تولد هر فرزند
در خانوارهایی که یارانه میگرفتند ،یارانه نقدی او بدون هیچ
شرطی برای وی واریز میشد /.ایرنا
سازمان بازرسی :بهسوی آسیه پناهی
اسپری فلفل پاشیده شده

رئیس سازمان بازرسی کل کشــور ،درباره پرونده کشتهشدن
آســیه پناهی ،زن حاشیهنشین کرمانشــاهی ،گفته« :مأموران
شــهرداری برای اینکه مقاومت این زن کشتهشده را بشکنند
تا او جلوی خرابکردن آلونکاش را نگیرد ،از اســپری فلفل
غیرمجاز اســتفاده کردهاند کــه بابت همیــن ،تحت تعقیب
دادگســتری قرار گرفتند و برای آنها قرار صادر شده».دیروز،
خبر رســیده مسوول اجراییات شــهرداری منطقه  ۳کرمانشاه
و قائممقام او بابت پرونده کشتهشــدن آســیه پناهی بازداشت
شدهاند و شهردار و مسوول امور حقوقی شهرداری این منطقه
هم از کارشان برکنار شدهاند.
نماینده قم ۲۳۰ :نفر در حوادث آبانماه  ۹۸کشته شدند

مجتبــی ذوالنور ،نماینده مجلس
منتخب قم در مجلس یازدهم و
رئیس کمیســیون امنیتملی در
مجلــس دهــم ،گفتــه در
اعتراضهای آبان پارســال بابت
گرانشــدن بنزیــن۲۳۰« ،نفر
کشتهشــد هاند و هفتهزارنفــر
زخمیشدهاند که پنجهزارنفرشــان مامور بودهاند.این نماینده
اصولگــرای مجلــس گفتــه۲۲« :درصد از کشتهشــدگان
ســابقهدارند .هفتدرصدشــان در درگیــری مســلحانه،
۱۶درصدشان در حمله به مرکزهای پلیس۲۶ ،درصدشان هم
که از معارضان نبودند و بهصورت نامعلوم کشته شدهاند و ۳۱
درصد به مرکزهای عمومی حمله کردند و جان باختند».ذوالنور
افــزوده در این اعتراضها ۴۹۷« ،مرکز دولتی؛  ۴۲۲خودروی
مردم ۲۳۰ ،خودروی دولتی یــا بخش عمومی و  ۵۶۹خودرو
ماموران خرابشــده یا به آتش کشیدهشــدهاند ».پربشب هم
وزیــر کشــور در تلویزیون تلویحــا مدعی شــد ۲۲۵نفر در
اعتراضهای آبان پارسال کشتهشدهاند.
گزینه مطلوب برای انتخابات  ۱۴۰۰از نگاه مشاور رئیس
دولت اصالحات

فعال سیاسی اصالح طلب درباره گزینه احتمالی اصالحات در
انتخابات ریاســت جمهوری با تصریح به این که دوره ظریف،
جهانگیری ،عارف و الریجانی تمام شــده گفت اصالح طلبان
باید با معین یا صفایی فراهانی به انتخابات  ۱۴۰۰وارد شــوند.
عبداهلل ناصری درباره ســناریوی اصالح طلبان برای انتخابات
ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰گفت :اینکه تصمیم سازمانی جریان
سیاسی اصالحات چیست ،خبر ندارم و نمیدانم چه سناریوها
و برنامههایــی را برای رقابت سیاســی آینــده دنبال میکنند
چراکه عمال با تعلیق شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
روبرو هستیم.وی افزود :از نظر شخصی معتقدم اصالح طلبان
فارغ از آنکه چه ســناریویی را برای سیزدهمین دوره انتخابات
ریاســت جمهوری برمی گزینند ،باید نخســت بتوانند مردم را
برای شــرکت در انتحابات سال  ۱۴۰۰متقاعد کنند ،چون اگر
همیــن روند فعلی تا آن زمان باقــی بماند و اتفاق خاصی رخ
ندهــد ،هرگز نمیتوان پایگاه اجتماعی اصالح طلبان را متقاعد
به مشارکت کرد.عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات
درباره تکرار ســناریوی سال  ۹۲و انتخاب یارقرضی از اردوگاه
اصولگرایان تأکید کرد :اگر فضای اجتماعی مناســب باشــد،
معتقدم اصالح طلبان باید با نامزد اصلی خود بیایند.وی درباره
احتمال حمایــت اصالح طلبان از ظریف ،جهانگیری ،عارف و
محسن هاشمی یا حمایت از الریجانی و ناطق نوری ادامه داد:
باز هم یادآور میشــوم تا نتوان جامعــه را برای ضرورت رای
دهی و مشارکت در انتخابات قانع کرد ،به نظرم هیچ فرقی بین
حمایت از میان ظریف ،جهانگیری ،عارف ،محســن هاشمی،
الریجانی و ناطــق نوری وجود ندارد.ناصری گفت :من موکدا
معتقدم دوره همه این آقایان گذشــته است .هر دو جریان بعد
از بررســی زمینه رای باید با چهره نو و اصلی به میدان بیایند.
مثال اصالح طلبان اگر قرار باشه بیایند ،باید با چهرهایی مثل
آقایــان معین و صفایی فراهانی که کامال بر ســر پیمان خود
میمانند باید در میدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰
حضور پیدا کنند.
ماموریت شورای عالی سیاستگذاری
و عارف به پایان رسید؟

دبیرکل حــزب اراده ملت ،گفت :مأموریت شــورایعالی پیش
از این به پایان رســیده بود ،اما گفتند به این دلیل که شــاید
بحث پارلمان اصالحات یا مجمع عالی اصالحات به انتخابات
مجلس نرســد ،شورایعالی کماکان به کار خود ادامه دهد.احمد
حکیمیپور دبیرکل حزب اراده ملت و رییس دورهای شــورای
هماهنگی احزاب اصالحطلب در تشــریح نشست روز یکشنبه
شورای هماهنگی احزاب اصالحطلب ،گفت :بعد از حدود چهار
ماه که به دلیل بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات به صورت
حضوری وجود نداشت ،این نخستین جلسه بود که همزمان با
شروع ریاست دورهای حزب اراده ملت ایران با رعایت مسائل
ایمنی و پروتکلهای بهداشــتی برگزار شــد.وی ادامه داد :در
این جلســه ضمن گرامیداشت یاد بنیانگذار جمهوری اسالمی
امام خمینی (ره) و همچنین دکتر راهچمنی که یکی از اعضای
جلســه ما بود و به دلیل بیماری کرونا درگذشت ،بعد از مرور
اخبار و بررســی مسائل روز ،صحبتها و پیشنهادهای اعضای
شورا جمعآوری شد.حکیمیپور در ادامه ابراز داشت :از مجموع
 ۳۰تشــکل عضو شورای هماهنگی اصالحات ،نمایندگان ۲۲
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حزب حزب در جلســه حضور داشتند و پیشنهادهایی از سوی
حاضران ارائه شــد که نخست تحلیل آخرین شرایط کشور به
ویژه قبل و بعد از انتخابات بود ،ســپس در میان پیشــنهادات
مطرح شــده از سوی اعضا ،مســاله دیگر بحث آسیبشناسی
درونی جریان اصالحات و رســیدن به یک سازوکار مطمئن،
اجماعساز و بهروز در پیشــنهادها بود ،همچنین موضوع دیگر
این بود که شــورایعالی اصالحطلبان چه ســرانجامی خواهد
داشت و پیشنهاد شد که در مورد آینده آن یک جلسه برای نقد
و بررسی داشته باشیم.
ترقی :گفتههای سلیمینمین متعصبانه است

حمیدرضا ترقی عضو شــورای
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در
واکنش به سخنان سلیمی نمین
بــه خبرنگار ایلنــا ،گفت :آقای
سلیمی نمین تنها یک نفر است
و نیازی نیســت که یک حزب
بخواهد در برابــر اعالم موضع
یک نفر موضعگیری داشته باشد ،ایشان به عنوان یک نفر نظر
خود را بیان کرده که به عنوان یک فرد محترم است ،اما طبیعت ًا
به نظر میرسد که مقداری ایشان از موضع متعصبانه اظهارنظر
کرده و این نظر او به دلیل کماطالعی از درون حزب اســت.
عضو شــورای مرکزی حــزب مؤتلفه اســامی همچنین در
واکنــش به ادعای ســلیمی نمین مبنی بــر اینکه «جریاناتی
همچون مؤتلفه اســامی بفهمند باید قالب را بشــکنند و به
نیروهای جوان اجازه دهند تا وارد میدان شــوند» ،بیان داشت:
ایــن افراد بگویند که تاکنون چندبــار در حزب مؤتلفه حضور
داشتهاند تا ببینند کار حزب در دست چه کسانی است.وی ادامه
داد :اگرچه ویترین حزب در دســت بعضــی از افراد باتجربه و
مســن ،قرار دارد اما اصل کار اجرایی حزب در دســت جوانان
است ،پیشــنهاد میکنم این افراد حداقل یک بار بیایند و یک
قدمی در حزب بزنند تا ببیند که کار و امورات حزب در دســت
چه کســانی است و بعد چنین قضاوتی کنند.ترقی همچنین در
ادامــه افزود :این انتقاد به حزب وارد اســت که ویترین آن در
دســت کسانی است که باتجربه و مسن هستند اما باید به این
مسأله توجه داشته باشیم که فعالیت حزبی در جامعه ما هزینه
باالیی دارد به ویژه زمانی که فردی وابسته به حزب باشد و در
مسئولیتی قرار گیرد ،موقعیت در معرض خطر قرار میگیرد ،به
همین خاطر معموال کسانی در این جایگاه قرار میگیرند که از
این مرحله ناامنی شغلی واهمه نداشته باشند.
منصور حقیقتپور :باید از الریجانی در انتخابات ۱۴۰۰
استفاده شود

منصور حقیقتپور گفت :آقای الریجانی یک سرمایه مهم است
که نظام میتواند از او در انتخابات  ۱۴۰۰استفاده کند .او عالوه
بر آنکه  ۱۲ســال در عالیترین مقام مجلس بوده است ،سابقه
درخشــانی در حوزه اجرا دارد.منصور حقیقتپور ،مشــاور علی
الریجانــی به گفت« :باتوجه به عقالنیتی که در آقای قالیباف
ســراغ دارم تصور میکنم که مجلس یازدهم تقابلی با دولت
نخواهد داشــت ،اما این بهمعنای وکیلالدولهبودن نمایندگان
مجلس نیست .در این یکوسال اندی که از عمر دولت داوزهم
باقی اســت ،باید میان دولت و مجلس تفاهمی شکل بگیرد تا
خاصه مشکالت معیشتی مردم حل شــود .واقعیت این است
که در این مدت نمیشــود کار عجیبی رقم زد ،اما میتوان با
تکیــه بر قانون و عدالت قدری از میزان مشــکالت مردم کم
کــرد .دولت هم باید قدری کمانگیزگــی را کنار بگذارد و کار
کند».او درباره پیامدهای نبود علی الریجانی در مجلس اظهار
کرد« :از ســال  ۸۴تا کنون جریانی در کشــور ایجاد شد که
هدفش تخریب شــخصیتهای برجسته نظام بود و این کار را
هم کردند که آقای الریجانی هم از توهینهای آنها در امان
نماند .عدهای بسیاری از بزرگان نظام را لگدمال کردند که خدا
از تقصیرشــان نگذرد .آقای الریجانی یک سرمایه مهم برای
کشــور اســت و نمیتوان به راحتی او را کنار گذاشت و به او
اتهام زد .قرار اســت تا چه زمانی سیاست ریزش و حذف ادامه
داشــته باشد؟ اکنون هم که آقای الریجانی در مجلس حضور
ندارند ،در این قوه یکی از سرمایههای کشور حاضر نیست که
اگر بود میتوانست مانند سابق خدمت کند».او در پاسخ به این
پرســش که آینده سیاسی الریجانی چگونه میشود و آیا مانند
ناطق نوری عزتنشین میشود یا میتوان بر او به عنوان یکی
از نامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری ســال  ۱۴۰۰حساب
کرد ،گفت« :حتما اگر در انتخابات ریاســتجمهوری شرکت
کند ،نظام ،کشــور و مردم از حضورش بهرهمند میشــوند .او
یک ســرمایه مهم اســت که نظام میتواند از او در انتخابات
 ۱۴۰۰اســتفاده کند .آقای الریجانی عالوه بر آنکه  ۱۲ســال
در عالیترین مقام مجلس بوده ،سابقه درخشانی در حوزه اجرا
دارد .طبیعی است کسی از گوشنهنشینی آقای ناطق خوشحال
نیست و حتما هیچ فرد منصفی هم راضی به کنارکشیدن آقای
الریجانی از عرصه سیاســت نیست .در نهایت امیدوارم که او
برای انتخابات سال آینده بیاید».
نظر همحزبی میرسلیم در مورد ریاست قالیباف بر مجلس

عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه تاکیــد دارد که قالیباف،
مدیری تحول گراســت.کاظم انبارلوئی تاکیــد کرد :رئیس و
نمایندگان مجلس یازدهم عزم این را دارند که با دو قوه دیگر
بر اساس ظرفیتهای تقنینی و نظارتی همکاری کند ،مجلس
میتوانــد دولت را در مســیر خود موفق نــگاه دارد.انبارلویی
تصریــح کرد :اخیرا در حوزه مدیریــت کرونا تجربه تعامل قوا
را شــاهد بودیم ،با تدبیر مقام معظم رهبری و پرهیز دولت از
حاشیه پردازی و به کارگیری قوای مسلح در کنار سایر دستگاه
ها ،توانستیم کارنامه خوبی در حوزه مدیریت بحران کرونا ارائه
دهیم ،در حالی که در کشورهای پیشرفته به خصوص آمریکا و
اروپا شاهد افزایش روز افزون تلفات مردم به دلیل این بیماری
هستیم.وی با اشــاره به دلیل تأکید رئیس مجلس بر استفاده
از ابزار نظارتی ،بیان داشت :مجلس یک نهاد قانونی است که
دستگاههایی مثل دیوان محاسبات را دارد که اگر شرح وظایف
آن را ببینیــم اختیارات خوبی برای نظارت بر حســن اجرای
قوانین دارد که حتی نیاز به دلیل داشــتن دادســتان و محاکم
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پیشبینی فعال اصولگرا از بازگشت احمدینژاد  /رمزگشایی از انصراف ندادن میرسلیم  /عارف عذر بدتر از گناه آورد  /یک
نماینده اصولگرا :اگر بخواهیم میتوانیم دولت روحانی را ساقط کنیم
قضایی نیاز به قوه قضاییه هم ندارد.این سیاستمدار تاکید کرد:
نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قوانین به منظور مچ گیری
نیست بلکه برای استفاده از ظرفیت قانونی و ریل گذاری برای
دولت جهت حرکت در مسیر قانونی است.
تکذیب خبر فشار واعظی برای استعفای نمکی

ربیعی گفت :خبر پیرامون فشــار آقای واعظی برای استعفای
نمکــی را تکذیب میکنم و مطمئن هســتم اقای واعظی جز
نظرات رئیس جمهور چیزی را بیان نمیکند.
پیشبینی فعال اصولگرا از بازگشت احمدینژاد

فعال اصولگــرا گفت :احمدینژاد حتما در انتخابات شــرکت
خواهد کرد و رد صالحیت هم خواهد شد .محمدحسن قدیری
ابیانه فعال سیاســی اصولگرا در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران
جــوان ،درباره صحبتهایش مبنی بــر حضور احمدی نژاد در
انتخابات آتی ریاســت جمهوری گفت :مــن در این مصاحبه
گفته بودم که ارزیابی من از حرکات او این اســت که حتما در
انتخابات شــرکت خواهد کرد و حتما هم رد صالحیت خواهد
شد .او ادامه داد :سفرهای مکرر احمدی نژاد ،موج سفرهایش
و شعارهایی که به راه میاندازد نظیر اینکه احمدی نژاد برگرد،
زمینه ســازی طرفدارانش و اظهارات مشاور رسانهای او یعنی
جوانفکر مبنی بر اینکه احمدی نژاد در انتخابات  ۱۴۰۰شرکت
خواهد کرد همه نشــان از تصمیــم قاطع او برای حضور دارد؛
اگرچه او تایید صالحیت هم بشــود رای نخواهد آورد .قدیری
ابیانه افزود :تمام حرکات احمدی نژاد در این مســیر است تا از
وضع بد معیشتی مردم استفاده کند و وعدههایی به مردم دهد
که یک موج ایجاد کند تا به رهبری و شــورای نگهبان برای
تایید صالحیت خودش فشار بیاورد.
محسن اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قالیباف میشود؟

شنیدهها حاکی از آن است که به زودی نخستین حکم انتصاب
محمدباقر قالیباف ،رییس جدید مجلس شورای اسالمی برای
محســن اســماعیلی ،عضو مجلس خبرگان و عضو حقوقدان
پیشین شورای نگهبان در سه دوره متوالی صادر خواهد شد.
واکنش تاجگردون به ادعای تهدید مسلحانه
برای بررسی اعتبارنامه

منتخــب مردم گچســاران در
مجلــس بــه ادعــای برخــی
نماینــدگان درخصــوص تهدید
آنها از ســوی همشهریانش به
دلیل اعتــراض به اعتبارنامه وی
واکنــش نشــان داد .غالمرضا
تاجگــردون در صفحــه خود در
اینستاگرام نوشــت« :برخی از نمایندگان محترم که نسبت به
اعتبارنامه اینجانب معترض هســتند مدعی هســتند توســط
همشهریان اینجانب تهدید شدهاند ،خواستم عرض کنم حتم ًا
همشهریان عزیز و دوستان خوب من این روشها را نخواهند
رفت و این موضوع هم طی مراحل قانونی دارد و انشاءاهلل رفع
خواهد شد».

استخر و ورزشهای لمســی همچون کشتی و تکواندو اجازه
فعالیت ندارند/ .فارس
نقد دیدگاه سیدمحمدخاتمی در باره نسبت دین و آزادی
در روزنامه کیهان

کیهان نوشــت:خاتمی در باب آزادی همچون ســایر مفاهیم
مانند توســعه ،جامعه مدنی ،دموکراسی ،حقوق بشر و متاثر از
دیدگاههایاندیشمندان غرب بود .او بر این باور بود که بایستی
یــک دین حداقلی را با تجربیات غربــی ممزوج کرد و جامعه
با «اســام میانه» هدایت شود .ســید محمد خاتمی در دیدار
جمعی از فعاالن سیاسی ،هنرمندان و روزنامهنگاران در آستانه
دوم خرداد ،به مقوله «آزادی» اشــاره کرده و سوءاســتفاده و
افراطیگری که از این رهگذر ایجاد شــده را یادآوری میکرد
و آن را هزینــه طبیعی گذر ملت از رژیم اســتبدادزده پهلوی
دانســت :الزمه آزادی بروز ســخنها و مواضع متفاوت است.
ولــی ما در اینکه حســاب اصالحات واقعی را از بســیاری از
حرف و سخنها و رفتارهای نادرست مجزا کنیم چندان موفق
نبودیم»« ،نمیشود اصالحات را پذیرفت ،ولی همه چیز و همه
کس و حتی نظام را زیر سؤال برد.
کدام نامها در سال  ۹۸بیشترین فراوانی را داشته است؟

سخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت« :امیرعلی» و «فاطمه»
فراوانترین نــام انتخابی خانوادههای ایرانی اســت که برای
نــوزادان خود از ابتــدای فروردین تا پایان ســال  ۹۸انتخاب
کردهاند .نامهای انتخاب شده برای پسران با بیشترین فراوانی
در ســال ۹۸به ترتیــب :امیرعلی ،محمد ،علی ،امیرحســین،
حســین ،ابوالفضل ،امیرعباس ،سامیار ،آراد و آریا بود .نامهای
انتخاب شــده برای دختران با بیشــترین فراوانــی به ترتیب:
فاطمه ،زهرا ،حلما ،زینب ،آوا ،مرسانا ،یسنا ،نازنین زهرا ،فاطمه
زهرا و باران بود / .ایرنا
هیات رئیسه مجلس در انحصار مردان

ســمیه محمودی که کاندیدای حضور در هیات رئیسه مجلس
یازدهم شده بود به خبرآنالین گفت:باز هم یکی نبودن حرف
و عمل مردان مجلس اجازه نداد که هیچ زنی به هیات رئیسه
راه پیدا کند .آنچه روز هشــتم خرداد رقم خورد نمایی از روال
مردساالرانه مجلس بود .ما میدانستیم مردان مجلس یازدهم
به زنان رای نخواهند داد ،اما نخواســتیم صحنه را خالی کنیم.
انتخابات روز پنجشــنبه یک البی پشــت پرده بود ،اما از آنجا
که آقایان اعتقادی به حضور زنان در هیات رئیســه ندارند در
دایره رایزنیهایشان خبری از حضور یک زن نبود .ما هیچگاه
عقب نمیکشیم و برای هیات رئیسه مجلس در اجالسیه دوم،
سوم و چهارم حتما کاندیدایی را معرفی خواهیم کرد تا ببینیم
چه زمانی مردان مجلس از رفتار تمامیتخواهانه خود دســت
برمیدارند .چینش هیات رئیســه مجلس یازدهم از قبل تعیین
شــده بود ،اما در اَرنج این ترکیب هیچ سهمی برای زنان قائل
نبودند.
اساسنامه فدراسیون فوتبال با داللی تهیه شده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در نامهای به رئیس مجلس
تصریح کرد :قانونگذاری ،نظارت،
تحقیــق و تفحــص و  ...زمانی
ارزش خــود را پیدا مینمایند که
منجر به نتیجهای ملموس شود؛
طوری که مردم شــیرینی آن را
عمال بچشند .سعید جلیلی عضو شــورایعالی امنیت ملّی در
نامهای به مح ّمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس با آرزوی موفقیت
برای او و همکارانش ،نکاتی را برای به ســرانجام رســاندن
هرچه بهتر مأموریتهای مجلس یازدهم ،مطرح کرد.

محمد دادکان ،رئیس پیشــین
فدراســیون فوتبال در خصوص
پیش نویس اساسنامه فدراسیون
فوتبــال و ایرادات فیفــا به این
اساسنامه که با تکذیب فدراسیون
همراه بود ،گفــت :ما تکذیب را
خوب یاد گرفته ایم! این واقعیت
دارد .همین امروز که با شــما صحبت میکنم در فدراســیون
جلســهای برای تغییر مجدد اساسنامه برگزار شده است .ببینید
منشأ این کار کجا است .خیلی راحت یکسری از پرسنل وزارت
ورزش با داللی گری این اساســنامه را تهیه کرده اند .من هم
دو بار در این جلسه بودم .وقتی دیدند صحبتهایی میکنم -
که به مذاقشان خوش نمیآید  -دیگر مرا دعوت نکردند/ .مهر

رمزگشایی از انصراف ندادن میرسلیم بهنفع ریاست
قالیباف بر مجلس

یک نماینده اصولگرا :اگر بخواهیم میتوانیم دولت روحانی
را ساقط کنیم

جلیلی به قالیباف نامه نوشت

احمــد کریمی اصفهانــی ،عضو موتلفه بــه خبرآنالین گفت:
این تهمتها که گفته میشــود میرسلیم جوانهای موتلفه را
کنار زد که خودش به مجلس بیاید ،بدترین بداخالقیهاســت.
میرســلیم در خود استعدادی دیده و کاندید شده و این مجلس
است که باید تصمیم بگیرد به چه کسی رای دهد؛ این موضوع
چه ارتباطی به حزب موتلفه دارد؟ میرســلیم کاندیدای شورای
ائتالف بود نه کاندیدای حزب موتلفه؛ اگر هم در مجلس رای
میآورد و رئیس میشــد حتما همه تشــکلها ادعا میکردند
که میرســلیم کاندیدای ما بوده است ،اما حاال که رای نیاورده
اینطور حــرف میزنند .میرســلیم انصراف نداد تــا در آینده
مشــخص شود نتیجه رأی دادن یا ندادن چیست .این موضوع
قابل توجهی اســت که افراد روی آرای خــود تامل کنند که
اگر به آقای میرسلیم رای میدادند چه منفعتها یا ضررهایی
داشت و حاال با رای به آقای قالیباف چه خواهد شد .میرسلیم
بر خود تکلیف دیده که فارغ از این موضوع که رای میآورد یا
خیر کاندیدا شود؛ سیاسیکاری هم نکرده است.
سینماها ،استخرها و تاالرهای پذیرایی همچنان
بسته میماند

ســرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس نظــارت بر اماکن عمومی
پایتخت در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح فاصلهگذاری
اجتماعی و فعالیت اصناف اظهار داشت :طبق آخرین مصوبات
در ســتاد ملی مقابله بــا کرونا محدودیت فعالیت پاســاژها و
مجتمعها که تا ســاعت  ۱۸بود برداشته شد و این اماکن نیز
مانند ســایر اصناف روال عادی فعالیت خود را تا ســاعت ۲۲
ادامه خواهند داد .سینماها ،سالنهای تئاتر ،تاالرهای پذیرایی،
مراکز ورزشی سربســته و تجمعی همچون بسکتبال ،سونا و

محمدصالح جوکار درباره زمزمه اســتیضاح دو وزیر کابینه
دولت روحانی و احتمال از نصاب افتادن هیأت وزیران گفت:
یکی از ابزارهای نظارتی مجلس اســتیضاح است ،در حوزه
ادای رسالت نمایندگی ،اگر الزم باشد از این ابزار در راستای
منافع ملی اســتفاده شود ،نمایندگان به خوبی از آن استفاده
خواهند کرد .وی دالیل اســتیضاح را بســیار مهم خواند و
افزود :نمایندگان اگر بخواهند استیضاحی را به انجام برسانند
مهم اســت که چه مواردی را بــه عنوان دالیل خود مطرح
میکننــد .البته تازه در آغــاز کار مجلس یازدهم قرار داریم
و بحث جدی درباره اســتیضاح مطرح نیســت .شاید گمانه
زنیهای مختلفی وجود داشته باشد ،اما االن فرایند تشکیل
کمیســیونهای تخصصی در دســتورکار مجلس هســت.
مجلس با کســی مالحظه نمیکند .به بیان دیگر اصال مهم
نیســت که با اســتیصاح یک وزیر ،دولت از نصاب میافتد.
عضو هیأت اجرایی فراکســیون اکثریت مجلس شــورای
اسالمی تأکید کرد :سیاست کالن کار مجلس هم این است
که به دولت زمینه تحرک برای فعالیت بهتر و انرژی بیشتر
به دولت داده شــود تا امور اجرایی کشور با سرعت بیشتری
انجــام پذیرد .جوکار تأکید کرد :اگــر مجلس به این نتیجه
برسد که بخشی از بدنه دولت ناکارآمد است قطعا استیضاح
انجام خواهد شــد ،ولی فعال چنین بحثی در مجلس وجود
ندارد.
عارف عذر بدتر از گناه آورد

ناصر قوامــی ،نماینده مجلس در دروه ششــم مجلس که در
گفتوگویــی با «آزادی» در واکنش به نامه خداحافظی عارف
در مجلــس گفت« :این نامه آقای عارف عذر بدتر از گناه بود،

زیرا به هر صورت این ســرمایه اصالح طلب بود که از دست
رفــت .جریان اصالح طلبــان در آن انتخابات به میدان آمد و
در تهران ســی نفر را انتخاب کرد و مــورد حمایت قرار داد.
در شهرســتانها نیز تقریبا از صد نفر حمایت کردند .در راس
همــه اینها آقای عارف قرار گرفتــه بود و عملکرد او ظلم به
جریان اصالح طلبی بود .این قابل گذشت نیست و حق الناس
اســت» .وی در انتقاد از عملکرد عارف در مجلس دهم ،گفت:
«مــردم تهران آمده و به این لیســت امید رای دادند ،اما فقط
یک خانم سلحشوری بود که در جهت منافع مردم عمل کرد.
آقای عارف چرا مثل خانم سلحشــوی یا امثال آقای حیدری،
صادقــی و برخی دیگر عمل نکرد؟! به نظر من آقای عارف به
جریان اصالح طلبی صدمه بســیاری زد و حاال هم عذر بدتر
از گناه آورده است».
موسوی :کرهایها زحمت کشیدهاند!

سخنگوی وزارت خارجه در مورد
بدهی میلیــاردی کره جنوبی به
ایــران و این که کــره به تازگی
اعالم کرده محموله پزشــکی به
قیمت  ۵۰۰هــزار دالر به ایران
ارســال خواهد کرد و در مرحله
دوم ایــن رقم به دو میلیون دالر
میرسد گفت :زحمت کشیدهاند .ما چیزی حدود دو سال با کره
جنوبــی مذاکره داشــتیم ،ولــی کرهایها در ایــن زمینه به
آمریکاییها گوش میدهند و برای پرداخت بدهیشان منتظر
پاســخ مثبت آمریکا بودند .موسوی گفت ۷ :میلیارد دالر پول
ملت ایران در کره اســت و آنهــا باید همان موقع به صورت
مقتضی این پول را به کشور ما بازمیگرداند ،ولی غفلت کردند
و تاخیر داشــتند ما بارها به آنها این موضوع را گوشزد کردیم
که آن چه آنها درباره علت این تاخیر مطرح میکند غیر قابل
قبول اســت .ایران تحت هیچ گونه تحریم بینالمللی نیست و
تحریمهای آمریــکا علیه ایران تحریمهــای یکجانبه و غیر
قانونی است؛ بنابراین اســتناد کرهایها به تحریمهای آمریکا
نمیتواند مالک عمل برای کره یا هیچ کشور دیگری باشد و
ما خواهان بازپسگیری داراییهای خود هستیم.
انتقاد فاضل لنکرانی از «آزادیهای حیوانی»
در کشورهای غربی

حجت االسالم والمســلمین محمدجواد فاضل لنکرانی فاضل
لنکرانی در قسمت دیگری از سخنان خود با انتقاد از آزادیهای
حیوانی در کشــورهای غربی و مدعی حقوق بشرگفت :آزادی
که اســام بیان میکند در برگیرنده همه سعادتهای دنیوی
و اخروی بشــر اســت و حال آنکه در غرب آزادی ادعا شــده
موجب خشــکاندن دین و معنویت و نهاد خانواده اســت .وی
در محور پایانی ســخنان خود با انتقاد از توجه برخی رسانهها
و جریانها بــه ظواهر دین و غفلــت از باطن و حقیقت دین
گفت :متاســفانه امروز در برخی جاها تنها ظواهر دین ترویج
میشود ،اما از روح و حقیقت دین فاصله گرفته میشود؛ برخی
رسانهها هم در این زمینه دچار غفلت شده اند و تنها به ترویج
ظواهر دین میپردازند و حال آنکه ســبک زندگی اسالمی و
دینی تنها گفتن برخی اذکار و اوراد نیســت بلکه سبک زندگی
اســامی یعنی زندگی عاقالنه مومنانه و در چارچوب مقررات
دینی اســت .رئیس مرکز فقهی ائمــه اطهار (ع) با بیان اینکه
امام خمینی (ره) مخالف دیوار کشــی در دانشــگاههای بودند
گفت :امام راحل در مورد اینکه در دانشــگاه بین زن و مرد به
اســم اسالم دیوار کشیده شــود مخالف بودند چرا که این کار
تنها توجه به ظواهر دین است و البته که باید در کنار توجه به
حقیقت و روح دین به ظواهر هم اهمیت داده شود.
نماینده مجلس :نمیتوانیم پدر رومینا را اعدام کنیم ،چون
برخالف قوانین اسالم است

حجتاالســام موســی
غضنفرآبادی ،نماینده مجلس با
اشاره به حادثه قتل رومینا اشرفی
و تاکید مقام معظم رهبری مبنی
بر برخورد با کســانی که در این
حــوزه به حقــوق زنــان تعدی
میکننــد گفــت :قوانینی برای
جلوگیری از خشــونت عیله زنان در کشــور وجود دارد و این
قوانین کافی اســت ،اما گاهی اوقــات اتفاقات عجیبوغریبی
میافتد که قانون در اصطالح «در آنها میماند» و باید فکری
به حال اینها کرد .حجتاالسالم موسی غضنفرآبادی ،نماینده
مجلس با اشاره به حادثه قتل رومینا اشرفی و تاکید مقام معظم
رهبری مبنی بر برخورد با کســانی که در این حوزه به حقوق
زنان تعدی میکنند گفت :قوانینی برای جلوگیری از خشونت
عیله زنان در کشــور وجود دارد و این قوانین کافی اســت ،اما
گاهی اوقات اتفاقــات عجیبوغریبی میافتــد که قانون در
اصطالح «در آنها میماند» و باید فکری به حال اینها کرد.
جنتی :نمایندگان جدید از ردصالحیتها درس بگیرند

آیــتاهلل جنتــی دبیرشــورای
نگهبــان در توصیــهای بــه
نماینــدگان گفت :در انتخابات ۲
اسفند ۱۱۷ ،نماینده مجلس دهم
از مردم رأی نگرفتند و حدود ۷۰
نفر نیز صالحیتشــان از سوی
شورای نگهبان تأیید نشد؛ خوب
اســت هم نمایندگان قبلی توجه کنند که چه کردند که چنین
اتفاقی برایشــان افتاد و هم نماینــدگان فعلی از این موضوع
درس بگیرند.
منبع :تابناک

