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توییت جنجالی کریمی قدوسی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس

مجلس باید این زنجیر را
پاره کند!
2

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد؛

تنظیم 15پرونده تخلف
لوازمخانگی
3

لطفا آزارم
ندهید
4

بررسی تأثیرگذاری جوایز ادبی بر معرفی آثار مطلوب؛

روایت خطی
از قربانی شدن هنر

کالبد شکافی «صبح امروز» از یک زخم کهنه
به مناسبت روز جهانی زنان بیوه:

5

دفاع مدیر کل محیط زیست
از «کوه پارک»

همتی :در آینده شاهد یک تنفس گاه جدید برای نفس کشیدن شهر مشهدخواهیم بود

رانت خواری
با افت ارزش پول ملی

6

8

عضو شورای روابط خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون

گفتوگو با دبیر کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در رابطه با تاثیر
وضعیت اقتصادی کشور در مواجهه با بحرانها؛

اقتصاد و سیاست
جزیره های جدا از هم نیستند

در گفتگوی اختصاصی با «صبحامروز» تشریح کرد؛

3

برنامههستهاینماد
اختالف است نه علت آن
3

سیاست
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مجلسبان
تذکر نماینده مشهد به وزیر دادگستری

مانع لطمه خوردن جایگاه
دستگاه قضایی شوید

عضو شورای روابط خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون در گفتگوی اختصاصی با «صبحامروز» تشریح کرد؛

برنامه هستهای نماد اختالف است نه علت آن

مهال اقبال

قطعنامــه ای کــه روز
جمعه علیــه ایران
و در شــورای حکام
تصویب شــد ،روی
دیگر فشارهایی است
که آمریکا و متحدانش
بر ایران وارد می کنند.
بعد از  5سال این اولین
بار اســت که اختالف
میان تهــران و آژانس
بین المللی انرژی اتمی
به چنین حد باالیی رســیده اســت .روز
جمعه (30خرداد) شورای حکام ،دست به
تصویب قطعنامه ای زد که ممکن اســت
روابط را از چیزی که اکنون هســت هم
تیره تــر کند .قطعنامه صادر شــده علیه
ایران مقدمه ای بر فشــارهایی است که
ایاالت متحده مشتاق اســت تا بر ایران
وارد کرده تا بتواند کشورمان را بر سر میز
مذاکره کشانده و تسلیم خواسته خود کند.
ماجرا از آنجا شــروع شــد کــه دبیرکل
آژانس بیــن المللی انرژی اتمی به تازگی
در گزارشی مدعی شد که ایران چهار ماه
است که اجازه دسترسی به دو مرکزی که
بازرســان آژانس به فعالیت آنها مشکوک
شده اند را نمی دهد و یک سال است که
برای پاســخ به سواالتی که آژانس درباره
ماهیت برخی از فعالیت های پیشین ایران
داشته ،وارد گفت و گو نمیشود .ایران به
شیوه گزارش گروسی معترض است و می
گوید که تهران ســی و ســه بار در سال
گذشته ،بنابرآنچه توافق شده است ،اجازه
خبرنگار

حجـت االسلام نصـراهلل پژمانفـر نماینـده مردم مشـهد و کالت در مجلس شـورای
اسلامی در صفحـه اینسـتاگرامی خـود بـه علیرضـا آوایـی وزیـر دادگسـتری درباره
روابط شـبههآلود رئیس دادگسـتری خراسـان رضوی با شـهرداری مشـهد تذکر داد.
متن کامل تذکر نماینده مشهد به وزیر دادگستری به شرح زیر است:
خالصه تذکر:
بـه گـزارش فـارس ،لطمـه بـه حیثیت و اسـتقالل دسـتگاه قضایی اسـتان خراسـان
رضـوی کـه بـا برخـی مـراودات و تعاملات شـبههآلـود نهـادی و شـخصی رئیس
دادگسـتری اسـتان بـا شـهرداری مشـهد و احیانـ ًا برخـی انتفاعهای طرفیـن صورت
گرفتـه اسـت و همچنیـن عـدم اهتمـام الزم ایشـان در حفاظـت از حقـوق و مصالح
عامـه و دادخواهـی جمعیـت زیـادی از مجـاوران و سـاکنان بافـت پیرامونـی حـرم
مطهـر رضـوی ،علیرغـم تذکرات صریـح سـال  1386رهبری ،خالف شـأن ،جایگاه
و اختیارات ایشـان اسـت.
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر دادگستری؛
اسـتاندار خراسـان رضـوی در سـخنانی کـه رسـم ًا منتشـر شـده ادعـا کـرده اسـت:
«قانـون را در اسـتان بـه نفع توسـعه خم کردهایـم» .طبق اصل  156قانون اساسـی
کـه «نظـارت بـر حسـن اجـرای قوانیـن» و نیز «اقدام مناسـب بـرای پیشـگیری از
وقـوع جـرم» را از وظایـف اصلـی قـوه قضائیـه دانسـته اسـت ،اظهار صریـح چنین
ادعـای جسـورانهای قاعدتـ ًا بایـد دادگسـتری را حسـاس کـرده و چگونگـی «خـم
کـردن» قانـون را در اسـتان ،بـا دقـت مـورد رصـد و پیگیـری قـرار دهـد .از جمله
عرصههـای خـم کـردن قانون توسـط کسـانی کـه بایـد پشتشـان در برابـر قانون
خـم باشـد ،پـروژه و طـرح بافـت پیرامونـی حـرم مطهـر رضوی اسـت کـه از همان
آغـاز ،خـم کـردن قانون با شکسـتن هنجارهـا و هدم هویـت و نفی عدالـت و وقوع
تخلفـات گسـترده و مخـدوش کـردن حقـوق عامـه همـراه بـوده اسـت و حتـی بـه
ورود مسـتقیم مقـام معظـم رهبـری و ابالغیـه صریـح تذکـرات و دسـتورات معظم
لـه توسـط اسـتاندار وقـت در سـال  1386انجامیـده اسـت .تسـری ایـن آتـش خـم
کـردن در سرتاسـر شـهر ،علاوه بـر ایـن بافـت معنوی-تاریخی ،محلات و باغات
و حتـی کوههـا را میسـوزاند و دکانهـای جدیـدی بـه نـام جذب سـرمایه گشـوده
میگـردد کـه هیـچ تناسـبی بـا مشـهدالرضا ندارنـد و ایـن نگرانـی جدی اسـتکه
در خلـق ایـن کانونهـای بیتناسـب و پرهیاهـو ،عامدانـه ،به حاشـیه رانـدن مفهوم
واقعـی زیـارت و معنویت از این شـهر هدف گذاری شـده باشـد! یکـی از تهدیدهای
جدی آینده نزدیک و دور مشـهد ،سـاختن شـهری اسـت که اسـیر انواع آسـیبهای
اجتماعـی و فرهنگـی و هویتـیباشـد کـه خـود زمینه سـاز جرائـم گوناگـون خواهد
بـود و مأموریـت قـوه قضائیـه بـرای پیشـگیری از جـرم را بـا چالشهـای عدیـده
روبـرو خواهـد کرد.
بـا اعتراضـات نخبگانـی و از جمله نامـه  220نماینده مجلس دهم و دهها شـخصیت
برجسـته ملـی خطـاب بـه سـران قـوا ،خوشـبختانه ،شـورای عالـی شهرسـازی و
معمـاری کشـور ،طـرح قبلـی را متوقـف و فراینـد بازنگـری جهـت تحقـق تذکرات
رهبـری و تقویـت هویـت و ارزشهای این بافـت معنوی را آغاز نموده اسـت .انتظار
جدی اسـت که ریاسـت دادگسـتری در اسـتان ،جناب آقای غالمعلـی صادقی ،برای
حسـن اجـرای مصوبـه قانونی و رسـمی فوقالذکر ،نظـارت الزم را مبـذول دارد و در
راسـتای اسـتیفای حقـوق عامـه و منافع مـردم محروم و بیپنـاه و مقابله با فشـارها
و البیهـای منفعتطلبـان عمـل نمایـد .الزم اسـت ایشـان در همراهـی بـا مصوبه
رسـمی شـورای عالـی شهرسـازی و اقدامـات اصالحـی وزارت راه و شهرسـازی و
تسـهیل مسـیر قانونی و رسـمی کشـور ،بـه وظایف خود که متأسـفانه تاکنـون از آن
غفلت جدی شـده اسـت عمل نمایند و فوراً حسـاب دسـتگاه قضایی اسـتان از صف
قانوندانـان قانونشـکن کـه بـه دنبـال «خـم کـردن قانـون» و افزایـش اختیـارات
غیرقانونـی خـود و تداوم انفـاذ الگوهای بیهویت توسـعه و صیانـت از منافع عدهای
نفـی هویـت تمدنی مشـهدالرضا هسـتند ،جـدا نماید.
قلیـل بـه ضـرر عامه مـردم و ِ
وی همچنیـن بـه عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیر کشـور بـه خاطر عـدم هماهنگی
اسـتاندار خراسـان رضوی با شـورای عالـی معماری و شهرسـازی در ارتبـاط با طرح
بازنگـری بافـت پیرامونـی حرم رضـوی تذکر داد.
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*علیرغمتصویبقطعنامهضدایرانیدرآژانس

اروپاییها و آمریکا می دانند که عملشان مخالف قانون است .اما چون در قدرت هستند ،قانون را نادیده میگیرند.
مسئله هسته ای تمام نخواهد شد مگر ایکنه ایران و غرب به یک مصالحه جامع برسند

دسترســی تکمیلی به بازرسان آژانس را
داده اســت .در همین خصوص در گفتگو
با پروفسور «شیرین هانتر» عضو شورای
روابط خارجی آمریکا و اســتاد دانشــگاه
جورج تاون به بررســی ابعاد مختلف این
موضوع پرداختهایم که در ادامه میآید:

بیشــتر مطابق میل آمریکا عمل خواهد
کرد .اشــتباه اصلی ایران در مورد برجام
این بوده که امید خود را به ســازمانهای
بین المللی بســته است .مســئله برنامه
هســته ای ایران همیشه نماد اختالف آن
با کشــورهای بزرگ بوده است و نه علت
آن .بنابراین تا وقتی که اختالفات بنیادی
ایران و غرب به نحوی حل نشــود مسئله
هسته ای هم تمام نخواهد شد و هر زمان
که بخواهند به ایران فشار وارد کنند ،این
موضوع را پیش خواهند کشید.

در خصوص وجود سایتهای اعالم نشده در

آژانس ،کشورهای اروپایی در بیانیه ای اعالم

آباده است که پرونده آن ذیل  PMDبسته شده

گوترش مدیر کل آژانس نیز اعالم کرده بود

قرار گرفت و باعث شد آژانس عالوه بر گزارش

به تصمیم شورای حکام آژانس است و ابراز

این اسناد ادعایی ارائه بدهد که نهایتا منجر به

کند و کار را به مراحل دیگر نکشاند .به نظر می

است که ایران با آژانس مطابق توافقات پادمانی

نوامبر در آمریکا ،بنا بر این نیست که پرونده

ای داشته است .به نظر شما هدف آژانس از این

شود .تحلیل شما چیست؟

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد .این

قطعنامه که پیشنویس آن پیشتر از سوی
تروئیکای اروپایی ارائه شده بود ،با حمایت

آمریکا تصویب شد .این قطعنامه بر اساس اسناد
ادعایی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل
ِ

به پیشنهاد سه کشور فرانسه ،بریتانیا و آلمان،
سران این سه کشور همچنان مدعی آن هستند
که از برجام حمایت می کنند ،در صورتی که

این مذاکره هم اصرار خواهند داشــت که
ایران شــرایط آن ها را قبول کند ،هدف
اصلی وادار کردن ایران به تســلیم کامل
اســت با هزینه ای کم برای غرب .هدف
این است که بدون جنگ شرایط خود را به
ایران تحمیل کنند .تهدید به بردن پرونده
ایران به شــورای امنیت هم در راســتای
سیاست تشدید تدریجی فشارهاست.
*تصویب قطعنامه ضد ایرانی آژانس ،چند
روز پس از گزارش «آنتونیو گوترش» دبیر کل

سازمان ملل صورت می گیرد که مدعی است

در چند سال گذشته اروپا به هیچ یک از تعهدات

خود در قبال برجام عمل نکرده است .نظر شما

چیست؟

این کــه میگویند کســی هم خــدا را
میخواهــد و هم خرما ،درســت موضع
اروپایــی ها در قبــال برجــام را تعریف
میکند .آنها میخواهند ایران به تعهداتش
عمل کند بدون آنکه آنها مسئولیت خود را
در قبال ایران انجام دهند .اروپاییها می
دانند که ایران گزینههای زیادی ندارد.
*ایران در واکنش به قطعنامه آژانس ،اعالم

کرده این قطعنامه سیاسی و غیر فنی است

منشأ سالحهای به کار رفته در حمالت علیه

و برای ایران الزام حقوقی ایجاد نمی کند.

کردند از برجام حمایت می کنند .آنتونیو

اروپایی ها در پایان نشست شورای حکام در

را به صورت داوطلبانه و موقت بر اساس تعهد

است .همین اسناد ادعایی مبنای گزارش آژانس

رفتن پرونده ایران به شورای امنیت منوط

تسلیحاتی ایران تا سال  2023حمایت می

می رسد ایران در صورت فشار بیشتر آژانس،

فصلی درباره برجام ،گزارشی هم بر اساس

امیدواری کرده بود ایران با آژانس همکاری

تحریم ها در  18اکتبر امسال باید برداشته شود.

کند .ارزیابی شما چیست؟

تصویب قطعنامه ضد ایرانی شد .این در حالی

رسد حداقل تا مشخص نشدن نتایج انتخابات

ذیل  NPTو «پروتکل الحاقی» همکاری گسترده

ایران از طریق آژانس به شورای امنیت فرستاده

اقدامــات آژانس در چند ماه گذشــته در
همراهی با سیاست فشار حداکثری ترامپ
در قبال ایران بوده است .مشخص بود که
وقتی گروســی جانشین آمانو شد ،آژانس

تمام ایــن حرف ها برای این اســت که
ایران را وادار کنند به مذاکرات همه جانبه
در مورد مسائل غیر هسته ای نظیر موضع
ایران در قبال فلســطین و بقیه مســائل
منطقه ای و همچنین مسائل موشکی .در

گذشته از سوی ایران از جمله در تورقوز آباد و

موضوعچیست؟

*متعاقب تصویب قطعنامه ضد ایرانی در

عربستان در سمپتامبر گذشته ،ایرانی است.
بیانیه ای اعالم کردند که از تمدید تحریم های

کنند .این در حالی است که مطابق برجام این
ارزیابی شما چیست؟

کشــورهای غربــی مصمم هســتند که
تمدید تســلیحاتی ایران باقی بماند ،تا از
آن در آینده به عنوان یک مهره اســتفاده
کنند .در این که آیا ایران مســئول حمله
به تأسیســات نفتی آرامکو عربستان بوده
اســت یا خیر ،این کشورها واقعیت را می
دانند .اگر تصمیــم بگیرند به ایران اتهام
بزنند نشــان دیگری از تشدید فشارها به
ایران است.

ایران همچنین اعالم کرده پروتکل الحاقی
سیاسی خود ذیل برجام اجرا میکند .به نظر
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف

یکی از مشــکالت اصلی ایران این است
که مســئوالن سیاســت خارجی درست
متوجه نیستند که همه چیز در روابط بین
المللی «سیاسی» است و بر اساس موازنه
قوا و نه قانون تنظیم می شود .اروپاییها
و آمریکا می دانند که عملشــان مخالف
قانون اســت .اما چون در قدرت هستند،
قانون را نادیده میگیرند .مسئله هسته ای
تمام نخواهد شد مگر ایکنه ایران و غرب
به یک مصالحه جامع برسند.

توییت جنجالی کریمی قدوسی در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس

جـواد کریمـی قدوسـی نماینده مشـهد و عضو کمیسـیون امنیت
ملـی مجلس خواسـتار تصویـب خروج از  NPTاز سـوی مجلس
شـورای اسلامی شـده اسـت .او معتقـد اسـت که مجلـس باید
ایـن زنجیر را پـاره کند.
کریمـی قدوسـی در توئیـت خـود نوشـته اسـت «وقتش رسـیده
کـه کار را مجلس_یازدهـم تمـام کنـد و زنجیـری کـه هفـت
سـال آقایـان روحانـی ،ظریـف ،عراقچـی و جریـان نفوذ با اسـم
رمـز برجـام بـر گـردن امـت اسلام انداختنـد تـا مـا را تسـلیم
نظـام سـلطه نماینـد با خـروج از  NPTپـاره و به این رنـج پایان
دهد».
معاهـده منـع گسـترش سلاحهای هسـتهای یـا  NPTاز جمله
معاهـدات الزم االجـرای بینالمللـی اسـت کـه جمهـوری
اسلامی ایـران در همـان سـال تصویـب معاهـده در  ۱۹۶۸بـه
عضویـت آن در آمـده اسـت.
کریمـی قدوسـی از جمله نمایندگان تندرو مجلـس و از مخالفان
سرسـخت حسـن روحانـی و دولـت اوسـت .او پیشـتر نیـز بارها
خواسـتار خـروج ایران از  NPTشـده بود .اما طـرح این بحث در
شـرایط کنونـی مهم تلقی میشـود.
تنشهـا میـان ایـران و غـرب بر سـر برجـام و پرونده هسـتهای
افزایـش یافتـه اسـت .شـورای حـکام آژانـس بینالمللـی انرژی
اتمـی در ویـن روز جمعـه ۳۰ ،خردادمـاه ،قطعنامـه توبیخـی
پیشـنهادی سـه کشـور اروپایـی دربـاره فعالیتهـای هسـتهای
ایـران را تصویـب کرد.
پیـش از ایـن بریتانیا ،آلمان و فرانسـه ،سـه کشـور عضـو توافق
هسـتهای بـا ایـران ،بـا ارائـه قطعنامـهای به شـورای حـکام ،از
ایـران خواسـته بودند بـه جلوگیـری از بازدید بازرسـان آژانس از
دو سـایت هسـتهای پایـان داده و بـه طـور کامـل در ایـن زمینه
با آژانـس همـکاری کند.
ایـن نخسـتین قطعنامـه انتقـادی ایـن نهـاد بینالمللـی علیـه
ایران در طول هشـت سـال گذشـته بـود .تصویب ایـن قطعنامه
بـا وجـود مخالفـت چین و روسـیه صـورت گرفت ،امـا در داخل

مجلس باید این زنجیر را پاره کند!

کشـور بازتـاب وسـیعی یافـت و منتقدان دولـت روحانـی دوباره
توپخانـه هسـتهای را بـه راه انداختنـد و بـه تنـدی از برجـام و
دولـت انتقـاد کردند.
بـا ایـن حـال سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی میگویـد کـه
قطعنامـه شـورای حـکام دربـاره برنامـه هسـتهای ایـران «هیچ
تعهـدی» بـرای ایـران ایجـاد نمیکنـد.
بهـروز کمالونـدی در یادداشـتی کـه روز شـنبه  ۳۱خـرداد در
خبرگـزاری ایرنـا منتشـر شـد ،تاکید کـرد که درخواسـت آژانس
بـرای بازرسـی از دو سـایت مشـکوک بـه فعالیـت هسـتهای
در ایـران «مبتنـی بـر مـدارک ادعایـی و جعلـی» اسـت کـه از
«طریـق عملیـات جاسوسـی اسـرائیل» بـه دسـت آمـده اسـت.
محمـد جـواد ظریف وزیـر خارجه پیـش از صـدور قطعنامه علیه
ایـران بـه اروپا و شـورای حکام هشـدار داد که ایـن اتفاق امکان
یافتـن راه حل را نابـود میکند.
بـا ایـن وجـود بـاز هـم بحـث واکنـش ایـران بـه میـان آمـده
اسـت .مخالفـان دولـت میگوینـد ایـران دیگـر بایـد برجـام را
کنـار بگـذارد و صنعـت هسـتهای را بـه حالـت پیـش از برجـام
بـاز گرداند.
عـدهای دیگـر حتـی پـا را فراتـر میگذارنـد و معتقدنـد اقدامات
اروپـا علیـه ایـران بـه معنای خـروج کامـل آنها از برجام اسـت
در نتیجـه بایـد ایـران واکنـش قاطعی داشـته باشـد و نـه تنها از
برجـام بلکه از  NPTخارج شـود .کریمی قدوسـی در این دسـته
جـای میگیرد.
پیشـتر در دی مـاه سـال گذشـته محمدجـواد ظریـف وزیـر
امورخارجـه هـم بـه کشـورهای اروپایـی هشـدار داده بـود کـه
اگـر پرونـده هسـتهای ایـران را به شـورای امنیت سـازمان ملل
بفرسـتند ،جمهوری اسلامی از پیمان منع گسـترش تسـلیحات
هسـتهای خـارج میشـود .البتـه ایـران پـس از آن همچنـان بر
حفـظ برجـام تاکیـد کرد.
واکنشها به توئیت کریمی قدوسی
توئیـت عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس درباره خـروج از

 NPTواکنشهایـی را در بـر داشـته اسـت.
حسـامالدین آشـنا مشـاور سیاسـی رئیـس جمهـور در پاسـخ به
اظهـار نظـر نماینـده مشـهد بـا بیـان اینکـه «اگـر دوبـاره اتهام
زنـی را شـروع نمیکنیـد؛» از او خواسـت بـه دو سـوال پاسـخ
دهـد «آیـا شـما و بزرگترهایتـان فکـر کردهاید بعـد از خروج
ایـران از  ،NPTدیگـر کشـورها از جملـه چیـن و روسـیه چـه
میکننـد؟ پاسـخ ایـران بـه اقدامـات احتمالـی دیگران چـه باید
باشـد؟» آشـنا این دو سـوال را «دلواپسـی از نوع دیگر» دانست.
کاربری در پاسـخ به آشـنا نوشـته اسـت« :آقای کریمی قدوسی
بـه اونهـا فکـر نمـی کننـد .تنهـا بـه ایـن فکـر مـی کننـد کـه
دولـت را در دسـت بگیرنـد .باقیـش دیگـه خـدا بزرگـه .باالخره
یـه طوری میشـه».
کاربـران زیـادی بـه اظهار نظـر کریمی قدوسـی پاسـخ دادهاند.
بیشـتر واکنشهـا ایـن اسـت کـه چـرا نماینـدگان اصولگـرا در
مجلـس کار خـود را پیش نمیبرند ،کاربری نوشـته اسـت «رجز
خوانـی بسـه  ...عمـل کنیـد انقالبیون عزیـز» یا کاربـر دیگری
گفتـه اسـت «شـما کـه میدونید ،خودتـون و ۱۴نفـر دیگه جمع
شـید طـرح خـروج از برجام رو بنویسـید .اکثریـت مطلق مجلس
هـم کـه انقالبیسـت انشـاهلل رای مـیآورد .شـما نماینـدهای
ناسلامتی ،بـا توییـت کردن کـه طرح تولید نمیشـه بـرادر ،مگر
اینکـه هدفـت چیـز دیگـری باشـه ».کاربری هم نوشـته اسـت:
«بجـای الف زدن در توییتـر در بهارسـتان اقـدام کنیـد .تا سـیه
روی شـود هرکـه در او غش باشـد».
تعـدادی از کاربـران هـم بـا اشـاره به وضعیـت اقتصادی کشـور
از توئیـت ایـن نماینـده مجلـس انتقـاد کـرده اند .فردی نوشـته
اسـت« :نمیشـه زنجیـر بیکاری و فقر و فسـاد و تبعیـض رو پاره
کنیـن؟» افـراد دیگـری هـم به این موضوع اشـاره کـرده اند که
اوضـاع اقتصـادی نامناسـب اسـت و به حـال آن فکـری کنید و
پیشـنهادی ندهیـد کـه اوضـاع را بدتر کند.
در ایـن بیـن ،کاربـری خطاب به کریمی قدوسـی نوشـته اسـت:
«چـرا راستشـو نمیگـی کـه دنبال سلاح هسـتهای هسـتی و با

فتـوای رهبر بـر حرمتـش مخالفی؟»
کاربـر دیگـری هـم بـه وضعیـت کـره شـمالی کـه موشـک
هسـتهای و قـاره پیمـا دارد ،اشـاره کـرده اسـت «کـره شـمالی
بمـب هسـتهای را قدیمـی کـرده بـود و بـه بمـب هیدروژنـی
(صدهـا برابـر قـوی تر از هسـتهای) و موشـک قاره پیما رسـید،
چـه چیـزی گیرش آمـد؟ بالفاصله شـورای امنیت سـازمان ملل
متحـد تشـکیل جلسـه داد و تمام منابـع درآمـدی باقیمانده کره
شـمالی را تحریـم کـرد».
فـرد دیگـری هـم گفته اسـت اظهار نظـر کریمی قدوسـی برای
«عوامفریبی» اسـت.
در ایـن بیـن برخـی بـه طنـز و کنایـه ماجـرای قدیمـی «ام پی

تـی» و «ان پـی تی» را به کریمی قدوسـی یـادآوری و از اینکه
او متوجـه شـده «ان پـی تـی» درسـت اسـت ابـراز خوشـحالی
کـرده اند.
ماجـرا ایـن اسـت کـه سـال 92در طـرح دو فوریتـی که توسـط
جـواد کریمـی قدوسـی تهیـه و بـه هیـات رئیسـه مجلـس ارائه
کـرد ،دو بـار بـه معاهـده « »NPTکـه مهتریـن مبحـث حقوق
بیـن الملـل در بحـث انـرژی اتمـی اسـت ،اشـاره کـرده بـود و
عجیـب آنکـه هـر دوبـار هم بـه زبـان انگلیسـی و هم بـه زبان
فارسـی نـام ایـن معاهـده «ام پـی تـی »mpt ،درج شـده بود.
البتـه کاربرانـی هـم از سـخنان او حمایـت کـرده انـد و او را
«بهتریـن نماینـده مشـهد» دانسـته انـد.
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اقتصاد

سهام گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو بیشترین ارزش معامالت را به نام خود ثبت کرد.
بــه گزارش صبح امروز و به نقل از اقتصادآنالین ،روز جاری در مجموع حدود  ۱۶هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که سهام گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو بیشترین
ارزش معامــات را به نام خود ثبت کرد .معاملهگران در نماد «خگســتر» معادل  ۶۵۳میلیارد
تومان ســهام دست به دســت کردند ،نمادهای «وبملت» و «وتجارت» نیز در ردههای بعدی
جای گرفتند.بیشترین معامالت بورس و فرابورس به گروه «بانکها و مؤسسات اعتباری» تعلق

داشــت به طوری که نزدیک دو هزار میلیارد تومان فقط در این بخش جابجا شــد .گروههای
«خودرو و ســاخت قطعات» و «فلزات اساســی» نیز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار
گرفتند.امروز نزدیک به شــش درصد از کل سهام سیمان شرق و همینطور سیمان الر سبزوار
معامله شــد ۱۰ ،نماد برتر ســهم  ۱۹درصدی از کل داد ستدها داشتند ،ارزش معامالت در ۳۵
نمــاد بــه بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان رســید و نصف ارزش معامالت نیز به  ۵۸نماد نخســت
اختصاص داشت.

بیشترین ارزش معامالت
امروز از آن سهام
گسترش ایران خودرو

sobhe.emrooz.news@gmail.com

خبر
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان
صمت خراسان رضوی خبر داد؛

تنظیم  15پرونده تخلف لوازم خانگی
از هفته گذشته تاکنون

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی گفت :از اواســط هفته گذشــته که بازدیدها از بازار لوازم خانگی شروع
شده تا امروز ،بالغ بر  100مورد بازرسی از واحدهای عرضهکننده لوازم خانگی،
شرکتها و نمایندگیها داشــتیم که منجر به تنظیم  15پرونده تخلف ،عمدتا
تحت عنوان گرانفروشی شده است.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایسنا ،مهدی مقدسی در خصوص نظارت بر
بازار لــوازم خانگی ،اظهار کرد :در ماههای اخیر ،به ویژه هفتههای اخیر ،بحث
افزایش قیمت در برخی کاالها را داشــتیم ،بیشــترین تأثیر مربوط به کاالهای
سرمایهای به دلیل قیمت ارز بود که این افزایشها اجتنابناپذیر است.
مقدســی با بیان اینکه «افزایش منطقی و تأثیــر واقعی از افزایش هزینهها در
تهیــه مواد اولیه اتفاق افتــاده و تولیدکنندهها نباید اجازه سوءاســتفاده دهند»
عنوان کرد :ما این موضوع را رصد کردیم .در حوزه تولید تخلفات گســتردهای
مشاهده نکردیم ،بلکه به صورت جزئی بود ،یعنی برخی شرکتها یا واحدهای
عرضهکننــده موجودی قبل خود را با قیمتهای جدیــد فروختند که این خود
تخلف است.
مردم قبل از خرید لوازم خانگی به سامانه  124مراجعه کنند

وی ادامه داد :در حال حاضر قیمتهایی که در سامانه  124ثبت شده و مالک
عمل همکاران ما قرار میگیرد ،میتواند مورد مطالعه و مطالبهگری مردم باشد
که قبل از خرید لوازم خانگی اطالعات قیمت را از ســامانه  124بررسی کنند.
در سامانه  124قیمتگذاری در زمینه کاالهای گوناگون از شرکتهای مختلف
انجام شده و این مالک عمل قیمتها است.
مقدسی بیان کرد :از اواسط هفته گذشته که بازدیدها از بازار لوازم خانگی شروع
شده تا امروز ،بالغ بر  100مورد بازرسی از واحدهای عرضهکننده لوازم خانگی،
شرکتها و نمایندگیها داشــتیم که منجر به تنظیم  15پرونده تخلف ،عمدتا
تحت عنوان گرانفروشی شده است.

گفتوگو با دبیر کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در رابطه با تاثیر وضعیت اقتصادی کشور در مواجهه با بحرانها؛

اقتصاد و سیاست جزیره های جدا از هم نیستند

ســارا ایزدخــواه /دبیر کانــون نهادهای
ســرمایهگذاری در ایران گفت :حوزههای
گوناگونی مانند اقتصاد ،سیاســت ،مسائل
اجتماعــی و  ...جزیرههــای جــدا از هم
نیســتند؛ بنابراین طبیعی اســت که توان
اقتصــادی دولت در چگونگــی مدیریت
بحرانها تأثیرگذار است.
ســعید اســامی بیدگلی در گفتوگو با
صبح امــروز در رابطه بــا اینکه وضعیت
آشفته اقتصاد کشور و تحریمهای موجود
چــه تأثیــری در مدیریت بحــران کرونا
توســط دولت داشته اســت ،اظهار کرد:
افزایش فشــارهای بینالمللی در اقتصاد
کشــور و خروج آمریکا از برجام همچنین
فشــار آمریکا بر متحدان خود برای عدم
همکاریهــای اقتصادی بــا ایران ،منجر
به کاهش بســیار جدی فروش نفت ایران
بهطور بیسابقهای شد .این شرایط موجب
رشــد منفی اقتصاد در سال گذشته گشت
و پیشبینیهایی نیز در مورد رشــد منفی
اقتصاد در سال جاری ارائه شد که با شیوع
بیماری کرونا رشــد منفی اقتصاد ،شدت
گرفت.
سالهای  98 ،97و  99باالترین نرخ
تورم پس از انقالب را تجربه کردیم

وی افــزود :از آنجا که دســتآورد مهم
دولت نخســت آقای روحانی کنترل تورم

این امیدواری برای

برخی از کارشناسان

اقتصادی به وجود آمده
که دولت برای تأمین
کسری بودجه خود

دستاندازی به منابع

بانکی بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم نداشته باشد

بود به نظر میرسد که در دولت دوم ،افسار
تورم از کنترل خارج شــده و در سالهای
متوالــی  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹باالترین نرخ تورم
پس از انقــاب را تجربه کردیم .درنتیجه
پیشبینی نــرخ تورم بــاالی  30درصد
پیش از بیماری کرونا -برای سال جاریدر نظر گرفته شــده بود .همچنین ممکن
اســت بهدلیل کسری بودجه  150تا 200
هزار میلیارد تومانی دولت -بســته به نوع
تأمین مالی کســری بودجه -با تورمهای
بسیار باالتری روبهرو شویم.
عدم دستاندازی دولت به منابع بانکی
برای تأمین کسری بودجه

اســامی بیدگلی ادامه داد :خوشــبختانه
بهدلیــل رونقی کــه در بازارهــای مالی
و بهویــژه بازار بورس ایجاد شــده کمی
از ایــن چالشها کاهش یافــت؛ چراکه
دولــت ،فرصت مناســبی بــرای فروش
ســهام و اوراق خود در بازار ســرمایه پیدا

کرد .در همین راســتا این امیدواری برای
برخی از کارشناســان اقتصادی به وجود
آمد که دولت برای تأمین کســری بودجه
خود به منابع بانکی بهصورت مســتقیم یا
غیرمستقیم دستاندازی نکند .بنابراین با
وجود چنین شرایطی چشمانداز اقتصادی
کشور پیش از بیماری کرونا چندان مثبت
نبود؛ چراکه پیشبینی میشد با رشد منفی
اقتصادی -در صورتی که گشــایشهای
بینالمللی ایجاد نشود و ایران به بازارهای
بینالمللی بازنگردد -روبهرو باشیم.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه «نکته
کلیدی این اســت که پس از پایان یافتن
بیمــاری کرونا ،دولت با کســری بودجه
بیشتری روبهرو خواهد شد» گفت :دولت
هزینههایــی در بخش ســامت کرده و
از ســوی دیگر ناچار اســت پوششهای
معیشــتی برای چند دهــک پایین جامعه
ارائه دهد .از ســویی دیگــر دولت در این
زمینه جزو دولتهایی بوده که برنامههای
مدونی ارائه نکرده و برنامههای ارائه شده
نیز بهدرستی عملیاتی نشده است.
توان اقتصادی دولت در چگونگی
مدیریت بحرانها تأثیرگذار است

وی در پاســخ به این پرسش که آیا برخی
از گفتههــا مبنــی بر اینکــه تحریمهای
بینالمللی تأثیــری در مدیریت صحیح و
مناســب بحران کرونا در کشــور نداشته،
میتواند درست باشــد؟ بیان کرد :طبیعت ًا
این گونــه صحبتهــا در مــورد اینکه
وضعیــت تحریمهــا یا رکــود اقتصادی
تأثیری در مواجه بــا بحرانها و مدیریت
درست آنها نگذاشته اشتباه است .به هر
حال حوزههای گوناگونــی مانند اقتصاد،
سیاست ،مسائل اجتماعی و  ...جزیرههای
جدا از هم نیســتند؛ بنابراین طبیعی است
که تــوان اقتصادی دولــت در چگونگی
مدیریت بحرانها تأثیرگذار باشد.

پایین بودن توان اقتصادی دولت؛ عاملی
برای محدود شدن سیاستگذاریهای
الزم در مسائل اجتماعی

دبیــر کانون نهادهای ســرمایهگذاری در
ایران تصریح کرد :تنهــا نکته مثبت این
اســت که کرونا اقتصاد جهانی را به شدت
تحت تأثیر قرار داده برای مثال کشورهایی
کــه تجــارت بینالمللی و وابســتگی به
بازارهای کاالیی در جهان داشتند با آسیب
بســیار جدی روبهرو شدند .طبیعت ًا اقتصاد
ایران از بســیاری از بخشهــای اقتصاد
جهانی منفک بوده درنتیجه آسیبپذیری
اقتصاد ایران از این وضعیت کمتر اســت،
امــا پایین بــودن توان اقتصــادی دولت
باعث میشــود که دســت دولــت برای
سیاســتگذاریهای اقتصادی در مسائل
اجتماعی محدود و پایین باشد.
اســامی بیدگلی افــزود :بهطــور کلی
دولــت نتوانســته برنامههــای اقتصادی
مناسبی برای اقشار آســیبدیده ناشی از
شــیوع بیماری کرونا داشته باشد و عمدت ًا
صحبتهایی کــه در مــورد برنامههای
مختلــف در ایــن زمینه شــده نیز در حد
شعار باقی مانده اســت .درنتیجه احتماال

عقالنیت حاکم بر

نظامهای سیاسی حکم

میکند تا مدارای اساسی

بین دولت و مجلس صورت

بگیرد تا آسیبهای کلیدی و

اساسی به طبقات اجتماعی با

درآمدهای پایین وارد نشود؛
چرا که عواقب آن به حدی

است که پس از مدت کوتاهی
رفع نخواهد شد

دولت نمیتواند پوششهای معیشتی برای
دهکهای پایین جامعه داشته باشد و این
مســائل تأثیراتی جدی به همراه خواهند
داشت.
ایجاد تنشهای جهشی در ارز ،تورم و
مسکن به دلیل رشد نقدینگی

وی در پاســخ به این پرسش که در زمان
وقــوع بحرانهای اقتصادی کشــورهای
دیگر دنیا برای حمایت از اقتصاد خود اقدام
به خرید اوراق میکنند این در حالی است
که ایران اقدامی برعکس مبنی بر فروش
اوراق انجام میدهد این اقدام در بلندمدلت
میتواند چه تبعاتی به همراه داشته باشد؟
گفــت :اگرچه که این سیاســتگذاریها
همواره مــورد انتقاد اقتصاددانها نیز بوده
است ،اما باید دقت کرد که اقتصاد ایران با
چالش بسیار جدی در رشد نقدینگی روبهرو
است .درواقع رشد نقدینگی منجر میشود
که هرچنــد وقت یکبار دچــار تنشهای
جهشــی در اقتصاد و حوزههای ارز ،تورم
و مسکن شــویم .به نظر میرسد سرازیر
شــدن نقدینگی در بخش مالی ،منجر به
افزایش شاخصها در بازار سرمایه شده و
از ســویی دیگر ایجاد حباب روانی موجود
منجر شده تا افراد منابع نقدی بیشتری را
وارد بازار کنند.
نرخ رشد نقدینگی پس از انقالب
همواره باالی  25درصد بوده است

دبیر کانــون نهادهای ســرمایهگذاری در
ایران با بیان اینکه «دولت ،نگران افزایش
نقدینگی و نرخ رشــد آن است که همواره
پس از انقالب به طور متوســط باالی ۲۵
درصد بوده است» اظهار کرد :در سالهای
 ۹۷و  ۹۸رشد نقدینگی به  ۲۸تا  ۲۹درصد
رسیده اســت .در این راستا دولت با توجه
به مسأله کسری بودجه در زمینه نرخ رشد
نقدینگی هدفگذاریهایی را درنظر داشته
است و از ســویی دیگر در راستای کنترل
تورم سیاســتگذاریهایی را مد نظر قرار
داد .در این راستا تصمیم گرفت تا با کاهش
نرخهای ســود بانکی بر رشد نقدینگی اثر
بگذارد .هرچند که ایــن اقدامات از لحاظ
بســیاری از فعاالن اقتصادی از جمله خود
من با چالش روبه رو است.
افزایش سرعت گردش پول بهدلیل
کاهش نرخ بهره بانکی

اســامی بیدگلی در رابطه با چالشهای

نظام سیاســتگذاری اقتصادی کشــور
تشــریح کرد :به اعتقاد مــن کاهش نرخ
بهره بانکی منجر به تغییر ترکیب نقدینگی
در کشور شــده؛ بنابراین ممکن است به
افزایش ســرعت گردش پول منجر شود
و اثرات معکوس در کنترل تورم داشــته
باشــد .همچنین اگر هدفگــذاری برای
کنترل تورم ناموفق باشد منجر به کاهش
اعتبــارات سیاســتگذاری بانک مرکزی
خواهد شد و به نظر من با این شرایط تورم
به حدود  ۲۰تا  ۲۴درصد نخواهد رسید.
نباید اقتصاد ایران را با کشورهایی که
تعادل اقتصادی دارند ،مقایسه کرد

این اســتاد دانشــگاه در رابطه بــا بازار
ســرمایه و اثرات مثبت آن خاطرنشــان
کرد :مــا دولتی داریم کــه بهطور عادی
کســری بودجه بســیاری دارد؛ بنابراین
نبایــد نــوع سیاســتگذاریهای آن را
بــا دیگر کشــورهایی کــه دارای تعادل
اقتصادی هســتند ،مقایســه کرد .دولت
تــاش میکند تا کســری بودجه خود را
از طریق بازار ســرمایه و انتشار و فروش
اوراق با درآمد ثابت فراهم کند .همچنین
با فروش بخشــی از ســهام خود در بازار
پررونق بــورس تالش دارد به اهدافی که
در راستای واگذاری بخشی از شرکتهای
دولتی – که چندین دهه قرار بر تحقق آن
بوده -برســد و میزانی از نقدینگی موجود
را کاهش دهد.
پیشبینی برای اقتصاد ایران ،کاری
بسیار پیچیده است

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت
عدم کنتــرل بیماری کرونــا و ادامه آن
وضعیــت اقتصادی ایران به چه ســمتی
پیش خواهد رفت؟ تصریح کرد :پیشبینی
برای اقتصاد امروز و بهویژه اقتصاد ایران
کاری بســیار پیچیــده اســت .باید توجه
داشت تلنگری از جنس برگشتن ایران به
بازارهای بینالمللــی میتواند بر باراز ارز
و ســرمایه تأثیر مثبتی داشته باشد و هم
وضعیت فروش نفــت را در میانمدت به
طور جدی تغییر دهد و درنهایت بخشی از
کسری بودج ه را جبران کند.
چالش جدی دریافت مالیات در سال
جاری

دبیر کانون نهادهای ســرمایهگذاری در
ایران افزود :از این جهت پیشبینی دقیق،
کار چندان صحیحی نیســت .گفتنی است
که دولت مدتها در آســتانه این بود که
چرخشی از سوی درآمدهای نفتی به سمت
درآمدهای مالیاتی داشته باشد ،اما بیماری
کرونا لطمههای زیادی به کســبوکارها
وارد کرده اســت؛ بنابراین دولت در سال
جاری بــا چالش جدی دریافــت مالیات
روبهرو خواهد بود.
افزایش بخش آسیبپذیر جامعه

اســامی بیدگلی بیان کرد :ادامه بیماری
کرونا و ثابت ماندن شرایط امروز به قدری
رشــد اقتصادی ایران را منفی خواهد کرد
که بــا چالشهای جدی در بخشهایی از
اجتماع روبهرو شــویم .فراموش نکنید که
بخش آســیبپذیر جامعه ما بسیار بزرگ

شــده و افزایــش یافته و طبقه متوســط
جامعه بسیار کوچک شــده است .هرچند
که به نظر نمیرســد دولت در این رابطه
برنامههای جدی داشته باشد.
این استاد دانشگاه در رابطه با سهام عدالت
و توزیع آن گفت :محدودیتهای اقتصادی
ایران ،چالشهای اجتماعی و رونق بورس
منجر شــده که حکومت ،گشایشهایی را
در سهام عدالت ایجاد کند تا بتواند میزان
کمــی از این فشــارها را کاهش دهد ،اما
اگر دولت بنــا دارد به ســمت اطالحات
حرکــت کند بایــد در بلندمــدت به فکر
تأمین معیشــت حداقل ســه دهک پایین
جامعه باشــد .در غیر این صــورت بهانه
تأمین حداقل معیشــت برای دهکهای
پایین و مشــکالت اجتماعی این اجازه را
بهویژه به سیاستگذاران پوپولیست که در
کشور ما نیز قشری از این سیاستگذاران
وجود دارد ،نمیدهد تا در جهت اصالحات
اساسی اقتصادی حرکت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس
و تناقضهایی که میتواند با دولت داشته
باشد وضعیت اقتصادی کشور را به سمت
سراشــیبی خواهد برد؟ بیــان کرد :دولت
تنها یک سال مشترک با مجلس یازدهم
خواهد داشــت که به لحاظ جناح سیاسی
اختالفــات جدی با هم دارند .این موضوع

پایین بودن

توان اقتصادی دولت
باعث میشود که

دست دولت برای

سیاستگذاریهای

اقتصادی در مسائل
اجتماعی محدود و
پایین باشد

مطرح اســت که آیا مجلس و سردمداران
جناح سیاســی آن تصمیمــی بر همراهی
یک ســاله با دولت دارنــد؛ چراکه به نظر
میرســد بخشهایی از مشکالت موجود
گریبانگیــر اقتصاد و تمام کشــور خواهد
شــد و مختص یــک بخــش از جامعه
نیست.
اســامی بیدگلی ادامــه داد :به نظر من
عقالنیت حاکم بر نظامهای سیاســی به
این ســمت حرکت میکند کــه مدارای
اساسی بین دولت و مجلس صورت بگیرد
تا آســیبهای کلیدی و اساسی به طبقات
اجتماعی با درآمدهای پایین وارد نشــود؛
چرا که عواقب آن به حدی است که پس
از یک مدت کوتاه رفع نخواهد شــد ،بلکه
ممکن اســت آثار ایــن تصمیمات تا چند
ســال در کشور باقی بماند و دولتهایی با
عقاید راســت یا چپ با آن عواقب روبه رو
باشند.

با عدم ثبت قیمت لوازم خانگی در سامانه  124برخورد خواهیم کرد

مقدســی با اشــاره به اینکه در حوزه تولیــد تخلفاتی داشــتیم مبنی بر اینکه
قیمتهای خود را در ســامانه  124ثبت نکردند ،تصریح کرد :اکنون نیز برخی
واحدهای تولیدی در ســامانه ثبت نکردند که برای برخورد با آنها مستقیم ورود
پیدا میکنیم .شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی که تاکنون قیمت محصوالت
خود را در سامانه  124ثبت نکرده باشند ،باید قیمتهای پیشنهادی را با رعایت
بندهایی که مشخص کردند بر مبنای آخرین قیمت فروش بهمنماه در سامانه
 124ثبت کنند ،مگر اینکه در قیمت با خود سازمان حمایت هماهنگ کنند ،در
غیر این صورت تحت عنوان عرضه خارج از شــبکه و اخالل در نظام عرضه و
تقاضای بازار با هدف گرانفروشی ،با آنها برخورد خواهیم کرد.
شناسهدار بودن لوازم خانگی برای جلوگیری از تقلب و قاچاق است

وی در خصوص ســامانه جامع انبارها و شناسه کاال ،عنوان کرد :عالوه بر طرح
نظارتی که در بخش گرانفروشــی در لوازم خانگی اتفــاق افتاده ،اول تیرماه
آخرین مهلت طرح الزام شناسهدار بودن  9قلم از لوازم خانگی از جمله یخچال
و فریز ،ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی ،تلویزیون و ماکرویو بود که ستاد
مبارزه با قاچاق کاال به واحدهای عرضهکننــده ،واردکننده و تولیدکننده لوازم
خانگی اعالم کرد ،الزاما باید همه شناســه کاال را در رویت مشــتری بگذارند،
یعنی هر کاال که خریداری میشــود یک کد شناسه کاال دارد که قابل استعالم
و رصد است تا جلوی قاچاق و تقلب گرفته شود.
مقدســی افزود :در موقعیتــی که افزایش قیمت در زمینه لــوازم خانگی اتفاق
افتاد ،موضوع حاشــیهای تقلب نیز به وجود آمد که برخی افراد لوازم خانگی که
با برندهای حذف شــده از بازار تشــابه ظاهری دارد ،با تغییر نام با برند خارجی
عــوض میکنند و به نام برند خارجی که از بازار ما خارج شــده ،میفروشــند.
روزهای گذشته دو ،سه مورد وجود داشت که در حال اقدام به تغییر اسامی بودند
که کارگاهها را شناسایی کردیم و پرونده آنها را تحویل دادسرای انقالب دادیم،
این افراد کسانی بودند که حتی تبلیغات تلویزیونی نیز انجام دادند.

تعلیق کارت بازرگانانی که تعهدات
ارزی صادرات خود را ایفا نکنند

وزارت صنعــت ،معدن و تجارت اعالم کرد :کارتهای بازرگانی آن دســته از
صادرکنندگانی که هیچگونه ارزی به کشور بازنگرداندهاند و درصد بازگشت ارز
آنها صفر است ،تعلیق خواهد شد.
بــه گزارش صبح امروز ،وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در اطالعیهای اعالم
کرد :در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آییننامه
اجرایــی قانون مقــررات واردات و صادرات ،کارتهای بازرگانی آن دســته از
صادرکنندگانــی که از امروز تا پایان تیرماه  99نســبت به ایفای تعهدات ارزی
صادرات سال  98خود مطابق با دستورالعملهای بانک مرکزی اقدام نکنند ،به
حالت تعلیق درخواهند آمد.
سوء استفاده از کارتهای بازرگانی ،مانع جهش تولید

در این اطالعیه آمده اســت ،عملیــات تعلیق کارتهــای بازرگانی بر مبنای
اختیارات وزارت صمت بر اســاس تبصره بند شــش ماده  10آییننامه اجرایی
قانون مقررات صــادرات و واردات در خصوص کارگــروه پایش رفتار تجاری
صورت میگیرد .بر این اســاس تمامی صادرکنندگان مکلف هســتند تا پایان
تیرماه ،مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی ،نســبت به بازگشت ارز حاصل از
صــادرات خود اقدام کنند در غیر این صورت اقدامــات تکمیلی در مورد آنها
انجام خواهد شد.

روز اکرام دختر
در تقویم

جامعه
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روز دختر و به مناســبت والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها نامگذاری
شــده است .روز دختر در تقویم شمسی سه شنبه ۳ ،تیر  ،۱۳۹۹مصادف با ۱
ذی القعده  ۱۴۴۱و مطابق با  ۳ژوئن  ۲۰۲۰اســت .در سال  ۱۳۸۵رویدادی
تأثیرگذار برای دختران کشورمان اتفاق افتاد .شورای عالی انقالب فرهنگی ،بر
اساس پیشنهاد فرهنگسرای دختران ،روز مبارک تولد حضرت فاطمه معصومه
(س) ،کریمه اهل بیت را به عنوان «روز ملی دختران» تصویب و اعالم کرد
و بر همین اساس نیز طی جشنی در روز میالد آن حضرت ،اولین سالروز ملی

کالبد شکافی «صبح امروز» از یک زخم کهنه به مناسبت روز جهانی زنان بیوه:

میزخبر

لطفا آزارم ندهید

سرقت در قوچان

حجتاالسالم ابوالفضل آذری ،رییس دادگستری قوچان گفت :این شهرستان از ضریب
امنیتی مناسبی نسبت به دیگر شهرستانهای استان خراسان رضوی برخوردار است اما
متأســفانه با توجه وضعیت اقتصادی جامعه ،سرقت در رأس همه جرایم ارتکابی قوچان
قرار دارد و نزاع و اعتیاد در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.

تعطیلی تاالرهای تربت حیدریه

الهام بهرهمند ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه گفت :در بازرسیهای
شبانه و ارزیابی فاصله گذاری اجتماعی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹
توسط چک لیستهای استاندارد شده از تاالرهای پذیرایی ،مشخص شد که ادامه فعالیت
 3تا از تاالرهای این شهرستان به دلیل عدمرعایت پروتکلهای بهداشتی ،میتواند خطر
ابتالی افراد به بیماری را افزایش دهد.

انتقال ویروس کرونا از عینک

دکتر علی اکبر صابر مقدم،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :برخی
عادت به جابجایی مداوم عینک روی صورت خود دارند این در حالی اســت که تماس
دستان آلوده با عینک میتواند موجب انتقال ویروس کرونا شود.

افزایش مصرف گاز در خراسان

حسن افتخاری ،مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت :مصرف گاز طبیعی از سوی
مشترکان در سطح این استان ظرف سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال
به میزان چهار و نیم درصد بیشتر شد.

ابتالی  5مسئول گنابادی به کرونا

حامد قربانی ،فرماندار گناباد گفت :پنج نفر از مسووالن دستگاههای اداری و قضایی این
شهرستان به بیماری کرونا مبتال شدند.

افزایش ارسال بستههای پستی در دوران
کرونا

ســید احمد موسوی ،مدیرکل پست خراســان رضوی گفت :در حال حاضر گرایش به
سمت پست بستههای پستی به جای پاکتهای سنتی نامه افزایش یافته و شیوع کرونا
نیز به این روند شــدت بخشیده و ارسال بستههای پستی در روزهای کرونا  150درصد
افزایش یافته است.

ســرویس اجتماعی  ۲۳ /ژوئن ( 3تیر) در
تقویم بسیاری از کشورهای جهان بعنوان
روز جهانی زنان بیوه نامگذاری شده است.
 23ژوئن مصادف با بــا دوم تیر ماه (این
تاریــخ به دلیل کبیســه بــودن صال 99
مصادف اســت بــا  3تیــر ) ،روز جهانی
زنان بیوه اســت .یکی از گروههای خاص
زنان که همواره حقوق بشــر و آزادیهای
اساسیشــان در جوامع مختلــف؛ بهویژه
کشورهای کمتر توســعه یافته در معرض
تضییع قرار گرفته اســت ،حقوق زنان بیوه
است.
جامعــه بینالمللی به منظور پایان دادن به
وضعیت نامناسب موجود و خاتمه دادن به
نقضهای ارتکابی حقوق بشــر زنان بیوه،
روز بیســت و سوم ژوئن هر سال را تحت
عنــوان «روز جهانی زنان بیوه» نامگذاری
کرده اســت تــا بتــوان از ایــن رهگذر،
همکاریهای بیــن المللــی را در جهت
حمایت بیشتر از زنان بیوه و پایان دادن به
نقض مستمر حقوق بشر آنان ارتقا بخشید.
زنان بیوه ،یکی از آســیبپذیرترین اقشار
زنان در رویــه نهادهــای بینالمللی  ،بر
طبق گزارشــات و مســتندات ملل متحد،
شــاید بتوان گفت که در کشــورهای در
حال توسعه و کمتر توســعه یافته ،حقوق
و آزادیهای هیــچ گروه دیگری ،بیش از
زنــان بیوه در جوامــع مختلف در معرض
تضییع و نقض قرار ندارد.
در ادامه حرفهای یکی از این دســته از
زنــان زا بــه نمایندگی از تمــام آن گروه
میخوانید:
ده چیزی که نباید به زن بیوه بگویید

چند ماه بعد از اینکه در ســن سی سالگی
بیــوه شــده بودم ،بــه دنبــال حمایت از
آدمهایی مثل خودم بودم .در فیسبوک یک
گروه شــگفتانگیز پیدا کردم که از زنان و
مردان بیوه حمایت میکرد .در آنجا بود که
احساس تنهایی نکردم .پس از پیدا کردن
چند دوست متوجه شــدم من با آدمهایی
که اصال مالقاتشان نکرده بودم ارتباطی
عمیقتــر از آنچه فکر میکردم پیدا کردم.
آنها به پناهگاه امن من تبدیل شدند.
میتوانســتم بــه راحتی و بــدون اینکه

محکومیت شکارچی متخلف به انجام
خدمات عمومی

داوود نورمحمدی ،رییس اداره حفاظت محیط زیســت تربتحیدریه گفت :شــکارچی
پرندگان وحشی در این شهرستان به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم شد.

ضرورت بررسی علت مرگ منصوری

اهدای عینک به کودکان روستایی

احسان افسریان ،مدیرعامل موسه مردم نهاد پویا (همیاران فرهنگ و هنر) گفت :پویش
طرح بینایی ســنجی دانش آموزان مناطق کم برخوردار راهاندازی شده و قرار است طی
این پویش به  ۵۰۰کودک مناطق محروم عینک اهدا شود.
مفقودی

کارت – سند و برگ سبز موتور سیکلت پارت  125مدل  1389به شماره پالک
 764 - 16434شــماره موتور  52117534شــماره تنه 8968881
مربوط به حسن بخشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

تو باید ب ه خاطر بچهها قوی باشی

برای هر اتفاقی دلیلی هست (یا چیزی
شبیه اینکه حتما خواست خدا بوده)

بگذارید بــرای یک لحظه فرض کنیم که
این درست است یا حتی سریعتر به نتیجه
برســیم که این میتواند بهطور مثبت به
من احســاس همدردی بدهد اما بگذارید
محکم و شــفاف بگویم که در من نه تنها
چیزی ایجــاد نمیکند ،بلکــه عصبانیام
میکند کــه فکر کنم درد و اندوه من یک
طرح از پیش تعیین شده بوده است.
ی که با هم بودید
بهخاطر زمانهای 
قدردان باش

ســروران گرامــی ممنون! مــن کامال از
نیازهای بچههایم آگاهــی دارم .بگذارید من ب ه خاطر زمانی که با هم بودیم ممنونم.
خیالتــان را راحت کنم؛ من هر روز صبح بهطــور مدام فکر کــردن در موردش به
همزمان با آنها بیدار میشوم تا مطئن شوم ســادگی به من خاطرنشان میکند که من
که آنها لباس پوشــیدند و غذا خوردند و با حاال بدون او دارم طی میکنم.
لبخند به مدرســه میفرستم .من در تختم
او در یک مکان بهتری است
روبروی آنها در حال گریهکردن نیســتم .خب این یعنی شما میگویید او زنده است
حتی فکر میکنم آرزو دارم زمان بیشتری و ب ه خوبی ناظر بزرگ شدن بچهها است و
برای آنها بگذارم .همیشــه نیــاز آنها در با همسر خود در مکان خوبی نبود؟
اولویت باالتری نســبت به نیازهای خودم
خدا به ما چیزی که بتوانیم از پسش بر
اســت .حتی قبل از مرگ همسرم و مرگ
بیایم را میدهد
او هیــچ تغییر معجزهآســایی در این مورد جدی؟ اینطوری اســت؟ دلیــل اینکه من
نکرده است .اگر بهطور اتفاقی در من اندوه ماهها بدون دارو نتوانســتم شبها بخوابم
و ناراحتی کمتری میبینید ،شاید به دلیل این اســت؟ دلیل اینکه من بهطور فشرده

افســر نگهبان آتش نشانی شــهر مشهد از حادثه عجیب
رانندگــی منجر به  ۳تکه شــدن خودرو پــژو پارس در
بزرگراه امام علی علیه السالم این شهر و مجروحیت چهار
سرنشین خودرو خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،آتشیار محسن فیروزی با بیان این
مطلب گفت :بامداد امروز در پی تماس تلفنی خودروهای
عبوری با ســامانه  ۱۲۵مبنی بر وقوع ســانحه شــدید
رانندگی برای خودرو پژو پارس ،ستاد فرماندهی بالفاصله
گروه نجات و اطفاء حریق ایســتگاه شماره  ۷را به محل
حادثه در حوالی میدان امام علی (ع) اعزام کرد.
افســر نگهبان آتش نشانی شهر مشــهد افزود؛ با حضور
نجاتگران آتش نشانی در محل مشخص شد ،یک دستگاه
خودرو پژو پارس که جــزو کاروان بدرقه عروس و داماد
بودند به دلیل نامعلومی به شدت با گاردریل میانی بزرگراه

نکتهی خندهدار در
مورد غم و اندوه این است که
محدودیت زمانی در آن وجود
ندارد .من یاد گرفتم که هر روز
میتوانم حرکت کنم و احساس
نسبی طبیعی داشته باشم .اما غم
و اندوه هیج جا نمیرود و فکر
میکنم در یک چرخه هستم که
دوباره به حالت اولیه برمیگردم.
من مطمئن هستم که این غم و
اندوه نه تنها جایی نمیرود ،حتی
من یاد میگیرم که چطور با آن
زندگی کنم .تو میتوانی بدون
اندوه حرکت کنی اما آن همیشه
سرجایش هست

پیش مشــاور میرفتم و روزانه داروی ضد
افســردگی مصرف میکردم این اســت؟
دلیل اینکه بــا تمام وجود تالش کردم اما
هنوز احساس شکست و سقوط میکنم در
مقابله با او این است؟
سخت نگیر! آدمهایی هستند که شرایط
بدتری از تو دارند

ممنــون کــه بــا بیاهمیت جلــوهدادن
احساسات من فوقالعاده کمک کردید؛ اما
نه ،اینطور نیست.
االن زمان حرکت کردن است

نکتهی خندهدار در مــورد غم و اندوه این
اســت که محدودیت زمانــی در آن وجود

ندارد .من یــاد گرفتم که هر روز میتوانم
حرکت کنم و احساس نسبی طبیعی داشته
باشــم .اما غم و انــدوه هیج جا نمیرود و
فکر میکنــم در یک چرخه هســتم که
دوبــاره به حالــت اولیه برمیگــردم .من
مطمئن هســتم که این غم و اندوه نه تنها
جایی نمیرود ،حتــی من یاد میگیرم که
چطور با آن زندگی کنم .تو میتوانی بدون
اندوه حرکت کنی اما آن همیشه سرجایش
هست.
هنوز خیلی جوان هستی و حتما یک آدم
دیگر پیدا می کنی

بلــه چون این اولین چیزی اســت که در
ذهنم هســت که وارد دنیای رابطه بشوم.
من از شوهرم طالق نگرفته بودم من برای
گــذران زندگی با او برنامه داشــتم و حاال
نمــی توانم .در حقیقت مــن میتوانم بزنم
بیرون و یک مردی را پیدا کنم ولی این از
اولویت من خیلی دور است.
این یک راه سخت و طوالنی است

بله حق با شماســت من کسی هستم که
دارم زندگی می کنم .کســی که شــبها با
گریه میخوابد .کســی که دوستانش را از
دست داده و از فامیل و خانواده ناامید شده،
کسی که قضاوت می شود برای تصمیمی
که می گیرد .اما من زیر فشــار بودم .این
اتفاق می توانست خیلی راحت تر باشد اگر
متوجه آزاری که میشدم بودید.

برخورد که این حادثه منجر به ســه تکه شدن خودرو پژو
پارس و مجروح شــدن چهار سرنشین این خودرو گردیده
بود که بالفاصله نجاتگران آتش نشــانی ضمن رهاسازی
افراد محبوس شــده از البالی آهن پار ه های این وسیله
نقلیــه ،چهار سرنشــین این خودرو کــه دو زن و دو مرد
بوده و به طرز معجزه اســای زنده مانــده بودند را برای
انتقال به بیمارستان تحویل تکنسینهای اورژانس حاضر
در محل دادند.
گزارش میافزاید ؛ علت دقیق این سانحه عجیب رانندگی
توسط کارشناســان پلیس راهور در دست بررسی است و
نجاتگران آتش نشــانی پس از ایمن سازی محیط حادثه
و رفع نشــت بنزین جاری شــده از خودروی آسیبدیده
در ســطح خیابــان به ماموریــت خویش پایــان داده و
ایستگاههای خود مراجعه کردند.

خبر

اقدامات ارزشمند کمیته امداد در حوزه ازدواج

کرونا در ایران

ســیما سادات الری ،سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در ۲۴
ساعت گذشته تا ( ۲تیر  )۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و ۵۷۳
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که هزار و  ۳۱۹مورد بستری شدند.
با این حســاب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور  ۲۰۷هزار و  ۵۲۵وبا فوت  ۱۱۹نفر
در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جان باختگان کرونا در کشور به  ۹هزار و  ۷۴۲نفر رسید.

من میفهمم چه احساسی داری

نه شما اصال نمیفهمید .من حدود بیست
و پنــج دقیقه به صفحه کامپیوترم زل زدم
و دارم سعی میکنم کلم ه ای مناسب برای
شروع شرح دادن از دستدادن همسر پیدا
کنم اما نتوانســتم و شما سعی میکنید که
ارتباطی بین از دست دادن والدین ،حیوان
خانگی یا حتی طالق برقرار کنید که اصال
شبیه هم نیستند .

گریــه غیرقابل کنترل من باشــد و اینکه
هر روز در حــال خودخوری جلوی بچهها
هستم.

خبر
معاون حمایت و ســامت خانواده
کمیتــه امــداد خراســان رضوی
با اشــاره بــه اقدامات ایــن نهاد
در کمک رســانی به امــر ازدواج
زوجهای نیازمند ،گفت :در ســال
گذشته  ۴هزار و  ۳۲۵مورد کمک
هزینه ازدواج بــا اعتباری بیش از
 ۱۶میلیــارد تومان بــه زوجهای
تحت حمایت کمیته امداد اســتان
پرداخت شــد که باتوجه به شرایط
ومشکالت روز ،کار ارزشمندی بوده است.
به گزارش صبح امروز ،محمد بلوچی با تاکید بر اینکه یکی از رســالت های این نهاد ایجاد بستر ازدواج
آسان و پرداخت کمک هزینه های ازدواج به جوانان مددجو با هدف توانمندسازی آنان است ،بیان کرد:
در مجموع ســال گذشــته این نهاد به  ۳۱۷۰نوعروس با اهدای جهیزیه ۲۱۰ ،نوعروس با اهدای کمک
هزینه ازدواج ۳۳۸ ،بانوی سرپرســت خانوار ازدواج مجــدد و  ۶۰۷نوداماد با اهدای کمک هزینه ازدواج
خدمات داده است.
وی با بیان اینکه خدمات ارائه شده به زوجین شامل اهدای کمک هزینه ازدواج و یا جهیزیه بوده ،اظهار
کرد :در اهدای جهیزیه سعی در اهدای اقالم اساسی و ضروری زندگی بدون واسط و با همکاری اصناف
بوده که در این جهت مشــارکت خیران نقش بی بدلیلی است و خدمات کمیته امداد استان در این زمینه
مرهون نیکوکاری مردم استان است.
با بیان اینکه این نهاد به زنان سرپرســت خانواری که مجددا ازدواج کنند کمک های ویژه پرداخت می
کند ،ادامه داد :حمایت از بانوان برای ازدواج مجدد همچون دختران تازه ازدواج کرده ارائه می باشد.
بلوچی از خیران دعوت کرد تا به منظور کمک به زوج های نیازمند اهتمام ویژه ای داشته باشند و افزود:
هزار و  ۶۴۲نوعروس در نوبت دریافت کمک هزینه ازدواج هستند که امیدواریم با مشارکت خیران این
زوجها نیز هرچه سریعتر راهی خانه بخت شوند.
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حجت االسالم و المسلمین محمد جعفر منتظری ،دادستان کل کشور با ارسال نامهای
به دادســتان رومانی و با یادآوری مسئولیتهای جامعه جهانی و به لحاظ اهمیت کشف
حقیقت درخواست کرد تا علت مرگ متهم منصوری با ج ّدیت و به صورت جامع بررسی
شود.

قضاوت بشوم حرف بزنم و مرا درک کنند.
خیلی ســریع متوجه شــدم که خیلی از ما
روزانه در برابر حرفهایی که از دوستان و
خانواده و حتی افراد ناشناس میشنویم در
حال کلنجار درونی هستیم گرچه مطمئنم
که تمام اینها از روی دلســوزی است اما
اجازه میخواهم به نیابت بخش بزرگی از
مردان و زنان بیوه به ده مورد اشــاره کنم
که شما هرگز نباید به این افراد بگویید.
من نمیخواهــم حرفهایــم را در زرورق
بپیچم ٬بنابراین ممکن است شما احساس
بد یا حتی تدافعــی پیدا کنید چون ممکن
است خودتان چنین حرفهایی زده باشید.
ولی توجه داشــته باشــید که این نوشته
برای دادن احســاس بد یا احساس گناه به
هیچکس نیست ،بلکه این یک منبع برای
کمک به حل مشکالت در آینده است .من
مطلع هستم که اکثریت مردم بیشتر مواقع
نمیدانند چه باید بگویند و امیدوارم که این
متن بتواند مفید باشد.

سانحه رانندگی منجر به سه تکه شدن خودروی پژو شد

زلزله در خوشاب

مرکز لرزهنگاری موسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم کرد :زمینلرزهای به بزرگی
سه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) یکشنبه شب شهر سلطانآباد مرکز شهرستان
خوشاب را در غرب خراسان رضوی لرزاند.

دختران گرامی داشته شــد و فرهنگسرای دختران به عنوان دبیرخانه دائمی
روز ملی دختران انتخاب شــد.بدون تردید ،توجــه به اهمیت و ضرورت این
روز و فرصتهای آن ،همچنین دقت به وضعیت دختران در جامعه که برای
اصــاح و بهبود آن به عــزم و اهتمام ملی نیاز اســت ،میتواند از روز ملی
دختران ،فرصتی مغتنم برای کار جمعی در مورد دختران بسازد که زمینههای
حرکتهای بزرگ و تغییر و تحوالت درخشــان برای توسعه و بهبود زندگی
دختران را فراهم نماید.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی مجموع
تماســهای تلفنی روزانه مردم با ســامانه
 ۱۲۳اورژانس اجتماعی خراســان رضوی
را  ۷۵۰مــورد ذکر کرد کــه  ۴۵۰مورد از
این تماســهای تلفنی مرتبط و در حیطه
وظایف سازمان بهزیستی است .به گزارش
صبــح امروز،حمیدرضا پوریوســف،ضمن
اعالم این خبر افــزود :موضوع  ۲۰تا ۲۵
مورد از این تعداد تمــاس تلفنی روزانه را
«گزارش کودکآزاری» تشکیل می دهد و
کارشناسان بهزیستی مطابق دستورالعملها و بر اساس محتوا و فوریت ،این تماسها را مجزا کرده و مداخله مستقیم
برای رســیدگی مددکاران اجتماعی را به آنها در ســه ســطح «آنی ،فوری و غیرفوری» انجام میدهند.مدیرکل
بهزیستی خراسان رضوی افزود :این تعداد گزارش کودکآزاری در استان ظرف امسال در مقایسه با مدت مشابه
پارسال به میزان دو و نیم برابر بیشتر شده است.وی ادامه داد :افزایش موارد گزارش کودکآزادی به سامانه ۱۲۳
اورژانس اجتماعی خراســان رضوی ناشــی از ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با این مرکز مددکاری و
ارائه گزارش آسیبهایی از این دست به بهزیستی است.پوریوسف به وقوع کودکآزاری از سوی خانواده و بستگان
نزدیک در قالب رفتار خشــونتآمیز یا همراه با غفلت ،آن هم در فضای بســته و منازل اشاره و بیان کرد :بر این
اساس نمیتوان آماری روشن و دقیق از میزان وقوع این پدیده ارائه نمود.وی گفت :سازمان بهزیستی به این ترتیب
صرفا قادر اســت با گسترش و تشدید اقدامات آگاهیبخش در سطح افکار عمومی ،نسبت به مهار و جلوگیری از
ی توسط
وقوع کودکآزاری اقدام کند.مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود :اکثر قریب به اتفاق موارد کودکآزار 
والدین ،بستگان و وابستگان نزدیک به خردســال مورد آزار صورت میگیرد.وی ادامه داد :بر این اساس تفکیک
سهم والدین و غیروالدین در وقوع کودکآزاری ،کار سختی است اما بطور کلی گزارشهای دریافتی از مردم نشان
میدهد که والدین و والدخواندهها بیشترین سهم را نسبت به سایر بستگان نسبی و سببی در آزردن کودکان دارند.
پوریوسف همچنین به استقرار مرکز سامانه تلفنی  ۱۲۳اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در مشهد اشاره
و بیان کرد :این واحد به صورت مرکزی تمامی تماسهای مردم را بطور شبانهروزی از سراسر استان دریافت کرده و
کارشناسان بهزیستی در کمترین زمان ممکن نسبت به ثبت ،طبقهبندی و تعیین تکلیف عملیاتی آنها اقدام میکنند.
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فرهنگ و هنر

یک ایرانی به عنوان یکی از برندگان «جایزه بینالمللی عکاسی حمدان»
با موضوع «ایمان» معرفی شد.
به گزارش صبح امروز به نقل از نشــنال ،پنج عکاس از سراســر آســیا به
عنوان برندگان جایزه بینالمللی عکاســی «حمدان» در بخش رقابتهای
اینســتاگرامی معرفی شــدند که در این بین نام «امید حیدریفر» عکاس

ایرانی نیز به چشم میخورد.
«امیــد حیدریفــر» در ایــن رقابت عکاســی جایــزه برگزیــده مردم
را بــه خــود اختصــاص داد .عکــس برگزیــدهی ایــن عــکاس در
کرمانشــاه و پــس از حادثــهی زلزلــهی ســال  ۱۳۹۶ثبــت شــده
است.

جایزه عکاسی بینالمللی
برای یک ایرانی

خبر

تولید  5عنوان کتاب جدید با موضوع
امامرضا(ع) همزمان با دهه کرامت

بررسی تأثیرگذاری جوایز ادبی بر معرفی آثار مطلوب؛

روایت خطی از قربانی شدن هنر
ســرویس فرهنگ /این روزها کمتر
کســی اســت که به نحوی با ادبیات در
ارتباط نباشــد ،چراکه علیالخصوص در
روزهــای کرونایی ،مردم بیشــتر از قبل
زمــان اضافــی و فرصت بــرای مطالعه
داشــتند .در این بین عامه مردمی که به
شکل تخصصی به مطالعه نمیپردازند با
ادبیات داستانی و رمان خو گرفته و غالبا با
نسخههای الکترونیکی یا مکتوب سرگرم
هستند.
در تعاریــف آکادمیک ،به هــر اثر ادبی
شــکوهمندی کــه در آن عامــل تخیل
دخیل باشــد ،ادبیات گفته میشود .برای
ادبیات شــاخههای مختلفی بیان شده ،از
قبیل ادبیات داســتانی که همۀ انواع آثار
روایتی منثــور را در بر میگیرد .یعنی هر
اثر روایتی منثور خلق شدهای مثل قصه و
رمان که با دنیای واقعی ارتباط معناداری
داشته باشد.
نابرابری دو کفه ترازو

در این بین مولفیــن رمانها هنرمندانی
هســتند که بسته به شــرایط و تقاضای
جامعه تولید محتوا میکنند ،اما کیفیت و
سنجش تالیفات در دو کفه ترازو است .در
یک کفه سطح کیفی آثار قرار میگیرد اما
در کفه مقابل تشخیص هنر خوب ،متوسط
و ضعیف است که گاها به درستی سنجیده
نمیشود و بعضا داوران جشنوارهها نیز در
این موضوع کوتاهی میکنند .در این بین

حتی خرده گرفتن به بازار توزیع کتابها
نیز جایگاه صحبت دارد و روند معرفی آثار
موفق را با چالش مواجه میکند.
بــه گزارش صبــح امروز رؤیا دســتغیب
نویســنده کتــاب «تراتــوم» و برگزیده
شــانزدهمین دوره جایــزه ادبــی «واو»
(بهترین رمان متفاوت سال) در گفتوگو
با ایسنا با اشاره به تأثیرگذاری جوایز ادبی
بر معرفی آثار میگوید :گاهی این مراسم
و جایزههــا بهخاطــر چارچوبهایی که
برایشان تعریف شــده و نداشتن پویایی
کافی و فضاهای فکری بــاز ،نمیتوانند
این امر خطیر را خوب به انجام برســانند
و حتی ممکن اســت هنر قربانی اینگونه
مراسم بشود.
ادبیات داستانی در مرحله گذار به سر
میبرد

وی درباره وضعیت ادبیات داســتانیمان
اظهــار کــرد :ادبیــات داســتانی ما در
مرحله گذار به ســر میبرد و ما در میانه
بحرانهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
که قادر به درکش نیستیم سرگردانیم .هنر
در رویارویی با این لرزهها به ســمت نوع
تازهای از بیان رانده میشــود .چتر امنی
که از ســر انســان امروز کنار رفته ما را
به جهانی تکهتکه و فهمناشــدنی پرتاب
کرده اســت .در این وضعیت و موقعیت،
همانطور که تحوالت بنیادینی در علم و
سیاست و حوزههای علوم انسانی ُرخ داده

ادبیات داستانی هم از این شرایط مستثنی
نیســت و دیگر نمیتواند تنها به صورت
شکلهای از پیش تعریفشده باقی بماند.
هنر فضایی سیال دارد

ایــن نویســنده افــزود :اتفاقــات
پیشبینیناپذیری که امروزه ما بیش از هر
زمان دیگر شاهدش هستیم در هزارتوی
افــکار هنرمند میچرخــد و لزوم ًا جهانی
را خلق نمیکند که برای ما آشناســت یا
توقعــش را داریم .تقلیل هنر به فرمهایی
کــه قب ً
ال به آنها ُمهر تایید خورده ،باعث
میشود هنرمند واقعی نتواند فضای کافی
بــرای نوعی دیگر اندیشــیدن و خلق اثر
هنری و تولید مفاهیم نو داشته باشد .هنر
مانند زبان حول محوری ایستا نمیچرخد
بلکه فضایی ســیال در میــان دارد و به
این سبب اســت که ما در طول تاریخ با
فرمهای تــازهای در انواع هنــر روبهرو
شــدهایم .هنرمند مدام بــا خلق جهانی
ممکــن و طرح پرســشهای نو افق دید
ما را گسترش میدهد .البته تجربه نشان
داده که این صورتهای نو در آغاز طرد و
نفی شدهاند ،اما همیشه هنر واقعی از تمام
این سدها گذر کرده و درخشیده و توانسته
سطح لذت را در مخاطبانش ارتقا بدهد.
جای خالی پژوهشگران و منتقدان

دستغیب درباره جوایز ادبی هم گفت :جوایز
هنــری میتوانند آثار خــاق را به مردم
معرفــی کنند و راهی بــرای ارتباط موثر

بین مخاطب و اثر باشــند .اما گاهی این
مراســم و جایزهها بهخاطر چارچوبهای
تعریف شــده و نداشــتن پویایی کافی و
فضاهای فکری بــاز ،نمیتوانند این امر
خطیر را خوب به انجام برســانند و حتی
ممکن اســت هنر قربانی اینگونه مراسم
و جایزهها بشــود .به نظرم برای برگزاری
جشنوارههای ادبیات داستانی ،ما بیشتر از
هر زمانی نیاز به پژوهشــگران و منتقدان
راســتین در این زمینه داریم و کمبودشان
بزرگترین لطمه را به ادبیات داســتانی ما
میزند .البته هیچگاه نمیتوان با جایگزین
کردن آنها با داستاننویسها و مترجمها،
این فقدان را جبران کرد.
روایتی از انسان امروز

نویسنده رمان «تراتوم» درباره این کتاب
نیز اظهار کرد :رمان «تراتوم» به جهانی
ممکن و غریب شــکل میدهد که شاید
در خوانش نخســت فکر کنیم بســیار از
وضعیــت و موقعیت ما دور اســت ،اما به
نوعی بســیار به زندگی انســان امروز که
در مواجهــه با بحرانهــای پی در پی در
وضعیتی متزلزل قرار دارد و هر واقعیتی را
که ساخته و پرداخته ،از دستش میگریزد،
نزدیک اســت .واژه «تراتوم» ریشــهای
یونانی دارد به معنای «هیوال» و همچنین
اسم بیماری عجیبی است .منشأ تراتوم از
سلولهای زایایی است که شروع به تکثیر
بیرویه و متنوع میکنند و گاهی بیمورد

دستغیب :برای
برگزاری جشنوارههای
ادبیات داستانی ،ما بیشتر از
هر زمانی نیاز به پژوهشگران
و منتقدان راستین در این
زمینه داریم و کمبودشان
بزرگترین لطمه را به
ادبیات داستانی ما میزند.
البته هیچگاه نمیتوان با
جایگزین کردن آنها با
داستاننویسها و مترجمها،
این فقدان را جبران کرد

نمونههایــی از اعضای مختلــف بدن را
میســازند .من با کمک گرفتــن از این
بیماری توانستم روایتم را که بسیار شبیه
به وضعیت انســان امروز است بازگو کنم.
این رمان شاید برای مخاطبی که خواهان
روایتی خطی و زمان و مکان تعریفشده
اســت خواندنی نباشد ،زیرا این نوع رمان
مشارکت خواننده را برای بازیابی پرسشی
که در تار و پودش بافته شده میطلبد .ما
در «تراتــوم» باید زمان ،خطوط ،تصاویر،
وضعیــت و موقعیتهایــی را پی بگیریم
که تکهتکه و جدا از هم هســتند؛ در انتها
خواننــده ،خود میتواند بــه خلق و درک
تازهای از اثر دست بیابد.

مدیرعامل بهنشر گفت :همزمان با ایام والدت حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت
رضا(ع)  5عنوان کتاب جدید با موضوع رضوی توسط این انتشارات منتشر میشود.
به گزارش صبح امروز به نقل از روابط عمومی بهنشــر ،حســین سعیدی در این باره
بیان کرد :جلد دوم «رمان آبیها» از ســعید تشــکری« ،چهل جلوه حضور» از روح
اهلل شفیعیان« ،زیستنامه مادر امامرضا(ع)» از ناهید طیبی« ،این لحظهها را دوست
دارم» از مریم زرنشان و «سالم امام رضاجان» از مسلم ناصری این پنج عنوان کتاب
جدید را شامل میشوند.
وی ادامه داد :از این  5عنوان ،ســه عنوان ویژه گروه سنی بزرگسال و دو عنوان در
قالب کتابهای پروانه ویژه گروه سنی کودک و نوجوان است.
ســعیدی ادامه داد :در این ایام دو عنوان کتاب رضوی شــامل جلد اول رمان آبیها
از ســعید تشکری و کتاب امامرضا(ع) و کرامت انســانی از استاد محمدحکیمی نیز
تجدید چاپ میشوند.
مدیرعامل به نشر با بیان اینکه تاکنون در این مجموعه  134عنوان کتاب با موضوع
امامرضا(ع) ویژه دو گروه ســنی کودک و بزرگســال تولید شده است ،افزود :از این
تعداد  ۱۰۰عنوان ویژه گروه ســنی بزرگسال و  34عنوان ویژه گروه سنی کودک و
نوجوان است.
سعیدی خاطرنشــان کرد :از مهمترین این آثار در بخش بزرگسال میتوان به رمان
عاشــقانه دعبل و زلفا به قلم مظفرساالری ،مجموعه هشت جلدی آهوانهها به قلم
سیدمحمدسادات اخوی ،در سالهای دور به قلم حسن احمدی ،درجستجوی خورشید
و امامرضا(ع) و زندگی به قلم مهدی غالمعلی ،موقف ،اوســنهی گوهرشاد و آبیها
از سعید تشکری اشاره کرد.
وی ادامــه داد :در بخش کتابهــای پروانه (کودک و نوجــوان) با موضوع رضوی
نیــز میتوان از کتابهای بیدارم کن و راز آن بوی شــگفت از فریبا کلهر ،اعترافات
غالمان از حمیدرضاشاه آبادی ،ماه غریب من  ،مرغابیهای مهمان ،رضاجان خوش
آمدی از مجید مالمحمدی ،نشــانهها از ابراهیم حســنبیگی و یاس نجمه از حمید
هنرجو نام برد.
بر اساس گزارش روابط عمومی بهنشر ،سعیدی همچنین از تولید کتابهای رضوی
به صورت مشــارکتی با مجموعههای دیگر یاد کرد و گفت :معاونت تبلیغات آستان
قدس رضوی ،موسســه آفرینشهای هنری و ســازمان کتابخانههــا از جمله این
مجموعهها هستند.
مدیرعامل به نشــر خاطرنشــان کرد :دو اثــر «الالالال کبوتر بــال داره» از آقای
علیمحمــد مودب و گزیده «عیون اخبار الرضــا(ع)» از دکتر محمدهادی زاهدی از
دیگرکتابهای حوزه رضوی این انتشــارات هستند که در مراحل پایانی آمادهسازی
است.

تخفیف «پست کتاب» تا پایان شهریور
تمدید شد

جشنواره کن ،میزبان آثار مستند

مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی با آثار
انیمیشن و مستند در بازار مجازی جشنواره بینالمللی
فیلم کن حضور دارد.
به گزارش صبح امروز و به نقل از ایرنا در اولین دوره
بازار مجازی جشــنواره بینالمللی فیلم کن که از رور
گذشــته آغاز شــده و به مدت پنج روز ادامه خواهد
داشــت ،مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی با
عرضهی جدیدترین آثار مستند و انیمیشن حضور دارد.
این اولین دورهای اســت که بــازار فیلم کن به دلیل
شــیوع ویروس کرونا در جهان ،به شــکل مجازی و
با حضور نمایندگان بیش از  ۵۰کشــور جهان برگزار
میشود.

مرکز گسترش ســینمای مستند و تجربی جهت ارائ ه
تولیدات مســتند و انیمیشن خود ،در این بازار شرکت
دارد و در کنار آن ،مستندهای روز دنیا را برای شرکت
در چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت
دعوت خواهد کرد.
ســینمای ایران در بازار فیلم مجازی جشــنواره کن
حضور ُپررنگی را تجربه میکند و در «چتر ســینمای
ایران» در کنار بنیاد ســینمایی فارابی ،مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی و جشنواره جهانی فیلم فجر،
هفت مؤسسه و شرکت پخش شامل هنر و تجربه ،الی
ایمیج ،هنر هفتم ،پرشــیا فیلم ،ا ِی آی فیلم پرو ،خانه
فیلم و ایری ایماژ حضور دارند.

زنان کوچک  100میلیون دالری شد
یکی از معدود شــانسهای هالیوود برای بازگرداندن سرمایه تولید در جهان توانسته
است  ۱۰۰میلیون دالر فروش داشته باشد.
فیلم زنان کوچک ،نامزد اسکار و ساخته گرتا گرویگ از فروش  100میلیون دالری
خود در باکس آفیس جهانی برای بازگشــایی سینماها بعد از تعطیلی سه ماهه عبور
کرد.
محصول کمپانی سونی و رجنســی از میان  472سینما در  12کشور خارجی745 ،
هزار دالر به دســت آورد .ژاپن نیز برای فروش این فیلم که از پایان هفته قبل آغاز
شــده بود  300هزار دالر بهدست آورد و در مجموع این فیلم توانست بیش از یک
میلیون دالر فروش داشــته باشد .افتتاحیه این فیلم در پایان هفته در دانمارک 170
هزار دالر به دست آورد و در کل تا االن یک میلیون دالر حاصل شده است.
زنان کوچک در حال حاضر در فروش جهانی خود در مرز  209میلیون دالر ایستاده است.
ســونی در روز یکشنبه گزارش فروش پایان هفته خود را اعالم کرده است و اینکه نخستین استودیوی هالیوودی است
که ارقام باکس آفیس را از زمان تعطیلی سینماها اعالم کرده است و گفته که  2هزار سالن سینما باز میشوند.
در آمریکا بیشــتر سینماها برنامهریزی کردهاند که از میانه ماه جوالی به بعد سینماها را با عناوین جدیدی مانند موالن
و عقیده بازگشایی کنند.
هفته گذشته که سینماهای  AMCگفتند برای استفاده ماسک ضرورتی نیست به سرعت تحت نقد قرار گرفتند و همین
موضوع باعث شد تا جریان اصلی سینمایی آمریکا اعالم کند که استفاده از ماسک ضروری است.

برگزاری هشتمین دوساالنه مجسمهسازی
هشتمین دوساالنه مجسمه سازی در سال جاری به دبیری شورای دبیران در صورت
عادی بودن شــرایط بهداشتی و اپیدمی ویروس کرونا و با رعایت موازین و پروتکل
های بهداشتی برگزار میشود.
به گزارش صبح امروز و به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،درپی مصوبه مشترک شــورای سیاستگذاری
دوســاالنه و اعضای هیئت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ،با هدف صیانت و
حضانت از هشتمین دوساالنه مجســمه سازی ،دبیری این دوره را به هیئت مدیره
انجمن با عنوان شورای دبیران واگذار و مراتب را طی نامه ای به اداره کل هنرهای
تجسمی اعالم کردند.
انجمن هنرمندان مجســمه ساز در اسفند ماه سال گذشته با انتشار بیانیهای اعالم کرد که به دلیل شرایط خاص کرونا
در کشور ،برگزاری دوره هشتم دوساالنه را به صورت شورایی در سال آینده پی خواهد گرفت و هیات مدیره انجمن به
عنوان شورای دبیران وظیفه برگزاری این رویداد را به عهده میگیرد.
محمد مهدی صنعتی ،عباس مجیدی ،صفا ســبطی ،هومن ســلیمی و معصومه میر حســینی ،اعضای شورای دبیران
هشتمین دوساالنه مجسمه سازی را تشکیل میدهند.
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با حمایت اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری
موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ،هشتمین دوساالنه ملی مجسمه سازی تهران را در صورت عادی بودن شرایط
بهداشتی و اپیدمی ویروس کرونا و با رعایت موازین و پروتکل های بهداشتی به شکل غیر رقابتی برگزار خواهد کرد.

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیشنهاد موسسه خانه کتاب
برای تمدید تخفیف ویژه خدمات پستی سامانه پست کتاب تا پایان شهریورماه سال
جاری موافقت کرد.
به گزارش صبح امرزو و به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب ،فرصت استفاده
از تخفیف ویژه خدمات ســامانه «پست کتاب» در طرح «عبور از کرونا با کتاب» با
موافقت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا پایان شهریور ۱۳۹۹
تمدید شد .بر اساس پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
هزینههای خدمات پســتی سامانه پســت کتاب با ادغام موسسات از طریق موسسه
فراگیر پرداخت خواهد شد.
در طرح تخفیف سامانه پست کتاب با عنوان «عبور از کرونا با کتاب» از  ۲۵اسفندماه
سال گذشته تاکنون ۲۷۰هزار بسته کتاب ارسال شده است .در این طرح که با هدف
عدالت دسترسی به کتاب برای همه شــهروندان ایجاد شده ،با اختصاص بخشی از
یارانه کتاب به حمایت از ســامانه «پست کتاب» ،برای ارسال هر بسته پستی کتاب
به هر نقطه کشــور در سرویس «سفارشی» تا دو کیلوگرم صرف ًا مبلغ  ۳۰هزار ریال
دریافت میشود و مابقی مبلغ از محل یارانه کتاب به شرکت پست پرداخت میشود.
از زمان تاسیس سامانه «پست کتاب» تا  ۲۴اسفندماه  ۵۱۹ ،۱۳۹۸فعال حوزه کتاب
و نشر شامل ناشر ،کتابفروشی و فروشگاه اینترنتی در سامانه پست کتاب عضو شده
بودند ،اما با اجرای طرح «عبور از کرونا با کتاب» ،این تعداد با افزایش ۴۱درصدی به
 ۸۷۵عضو رسیده است که از این تعداد ۵۶۹ ،ناشر ۱۷۹ ،کتابفروش و  ۱۲۷فروشگاه
اینترنتی را شامل میشود.
در طرح «عبور از کرونا با کتاب»  ۸۲هزار و  ۶۵۰بســته ارســالی ( ۹۲درصد) متعلق
به شــهرها و  ۷هزار و  ۳۵۰بســته ارسالی ( ۸درصد) به روســتاها اختصاص داشته
اســت .همچنین بیشترین میزان ارســال کتاب در این طرح متعلق به تهران ،قم و
خراسان رضوی بوده اشت و بیشــترین دریافتکنندگان کتاب در تهران ،اصفهان و
فارس بودهاند.
ناشران ،کتابفروشــان ،توزیعکنندگان ،فروشگاههای اینترنتی کتاب و فعاالن تولید
و فروش کتاب ،با پروانه کســب و کار معتبر میتوانند برای استفاده از این تخفیف از
طریق سایت خانه کتاب  ketab.irیا سامانه  posteketab.comنسبت به ثبتنام و
عضویت اقدام کنند؛ پس از ثبت نام حداکثر طی  ۲۴ساعت پنل پستی سامانه پست
کتاب در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

در شهر
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چهار شهر جدید در
خراسان رضوی صاحب
شهرداری میشوند

دفاع مدیر کل محیط زیست از «کوه پارک»

خبر

صدوربیش از 220مورد اخطاریه تخلفات
ساختمانی در منطقه یک مشهد

پانزدهمین اجالس جهانی  WSISامروز و در ساعت  14:30به وقت ایران ،با حضور
مشــهد به عنوان یکی از پنلیســتهای اصلی اجالس ،در ژنو سوئیس و به صورت
مجازی افتتاح میشود.
به گزارش صبح امروز ،شــهر هوشمند مشــهد در اجالس جهانی  WSISبه عنوان
یکی از پنل های اصلی پذیرفته شــده و  ۶تیرماه شــاخص های خود در حوزههای
حکمرانی هوشمند ،پرداخت الکترونیک ،پایش و نقش ه برداری هوایی ،خدمات شهری
و توریسم هوشمند را ارائه خواهد کرد.
بر این اســاس ،پس از یک دوره اقدامات برنامهریزیشده و با همکاری پژوهشگاه
فناوری اطالعات و ارتباطات ایران و همکاری های فشرده بینالمللی با اتحادیه جهانی
ارتباطات( ،)ITUسازمان فاوا شهرداری مشهد در برنامه ارزیابی میزان بلوغ شهر های
هوشمند جهان که توســط  ITUانجام میشود شرکت کرده و پیشرفت مناسبی در
مراحل این ممیزی صورت پذیرفته اســت ITU.بــا همکاری UNESCO،UNDPو
 UNCTADهرســاله بزرگ ترین گردهمایی ســاالنه جهان را در حوزه  ICTتحت
عنوان اجالس جهانی  WSISبرگزار میکند که امســال باتوجه به پذیرش شــهر
ل های
مشهد ،ارائه شهر هوشمند مشــهد در این رویداد جهانی به عنوان یکی از پن 
اصلی پذیرفته شده است.امســال به دلیل کرونا ،اجالس به صورت مجازی و وبینار
ی شود و پنل مشهد هم جمعه  6تیرماه ساعت 14:30برگزار خواهد شد.
برگزار م 
 ITU WSISبزرگترین اجالس در زمینه  ICTدر جهان محســوب میشود که در
ســطحی بسیار باال و با حضور مســئوالن ارشد شهر ها و کشور ها به ویژه در حوزه
 ICTبرگزار میشــود و حضور مشــهد در این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی
پیشرفتهای مشهد در عرصه هوشمند سازی و نیز گسترش ارتباطات با سایر شهر
ی ها خواهد بود.
ها و نهاد های موفق در این زمینه برای تعامل و توسعه همکار 
در دوره اخیر مدیریت شهری مشهد ،اقدامات گسترد ه ای برای تحقق مفهوم «شهر
هوشــمند مشهد» انجام شده اســت و یکی از این موارد که پیش از این با همکاری
ص های هوشمندی و پایداری شهر مشهد
 ITUآغاز شده ،اندازهگیری و سنجش شاخ 
بر اساس روال  U4SSCاست که در این وبینار نیز به آن اشاره خواهد شد و فرصت
ها و چالشهای این پروژه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.لینک تقویم رویدادهای
 2020 WSISجهت مشاهده اطالعات خالصه پنل ها و رویدادها و ثبت نام و ورود
به پنل هــا  Agenda/2020/wsis/forum/https://www.itu.int/net4و لینک
ثبت نام و ورود به مراســم افتتاحیــه https://itu.zoom.us/webinar/register/
 WN_Ril1IW6CShyh5JEV0KWV0wاست.
باتوجه به اینکه بستر برگزاری رویدادهای این نشست ،اپلیکیشن  ZOOMبوده و این
اپلیکیشن به دلیل تحریمهای ظالمانه ،به ایران سرویس دهی نمیکند ،برای اتصال
به آن و بهره گیری از پنل های اجالس باید از فیلترشکن استفاده کرد.
گفتنی است که امروز ساعت  14:30به وقت ایران مراسم افتتاحیه نشست خواهد بود.

مدیــرکل حفاظــت
از محیــط زیســت
خراســان رضوی با
اشــاره بــه اقدامات
شــهرداری مشــهد در
توســعه فضای سبز و
ایجــاد «کــوه پارک»
گفــت :در بازدیدی که
از ارتفاعات جنوبی(کوه
پارک) داشتیم فضا های
سبز این منطقه از سوی شهرداری مشهد
توسعه بســیار خوبی داشته و خوشبختانه
در آینده شاهد یک تنفس گاه جدید برای
نفس کشیدن شهر خواهیم بود.
محمدعلی علی نژاد

افتتاحیه بزرگ ترین گرد همایی ساالنه
جهان در حوزه  ICTبا حضور «شهر
هوشمند مشهد»

همتی :در آینده شاهد یک تنفس گاه جدید برای نفس کشیدن شهر مشهدخواهیم بود

خبرنگار

رئیس اداره نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری منطقه یک از صدور بیش از 220
مورد اخطاریه به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی در 3ماهه ابتدایی سال جاری
در این منطقه خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،علیرضا اســدی اظهــار کرد :با هدف رعایت اصول ایمنی در
شهرســازی و اجرای دستورالعملهای ساختمان سازی نسبت به صدور بیش از 220
مورد اخطاریه جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی اقدام کرده است.
وی ســاخت و ســاز اصولی ،ضابطهمند و رعایت قوانین شهرســازی را عامل حفظ
کیفیت سیمای بصری شهر و جلوگیری از مشکالت شهری در آینده دانست و افزود:
توســعه شهری متناســب به عنوان یکی از مهمترین اهداف شهرداری همواره مورد
توجه بوده و ســاخت و ســاز هرگونه ابنیه در داخل محدوده شهری مستلزم رعایت
اصول و مقررات خاص مهندسی و شهرسازی است
رئیس اداره نظارت بر ساخت و ســازهای شهرداری منطقه یک ضمن درخواست از
شهروندان مبنی بر رعایت ضوابط قانونی قبل از ساخت و ساز ،افزود :توجه به ساخت
و سازهای اصولی ،ضابطهمند و رعایت قوانین شهرسازی باعث حفظ کیفیت سیمای
بصری شهر میشود.

سرپرســت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت :چهار
شهر جدید قلعه نو علیا ،چخماق ،روشــناوند و نوده انقالب در این استان با طی
مراحل اداری واجد داشــتن شــهرداری و دیگر تشکیالت شهری خواهند شد.به
گــزارش صبح امروز ،امیرحمزه ذاکر با بیان این مطلب افزود :پیش از این وزارت
کشــور با تبدیل چهار روستای قلعه نو علیا در شهرســتان باخرز ،چخماق زاوه،
روشناوند گناباد و نوده انقالب خوشاب به شهر موافقت کرده است.وی ادامه داد:
در ادامه روند تاســیس شهرداری در این شــهرهای جدید ،شورای اسالمی این

شــهرها باید تعهد کنند مطابق آئین نامه های موجود تشکیل شهرداری ،تامین
ماشین آالت ،ساختمان و دیگر تاسیسات و تشکیالت مرتبط با شهرداری را تامین
کنند و ســپس وزارت کشور این تعهدات را بررسی می کند که در صورت تایید،
مجوز تاسیس شــهرداری برای چهار شهر یاد شده به استانداری ابالغ می شود.
سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت :از میان
چهار روســتای یاد شده یک مورد به خاطر شاخص جمعیتی به شهر ارتقا یافته و
سه روستای دیگر نیز به واسطه این که مرکز بخش بوده اند به شهر ارتقا یافته اند.

از این اقدام خوب حمایت می کنیم

بــه گزارش صبح امروز ،تــورج همتی در
این خصوص افزود :این موضوع به مردم
کمک می کند که طبیعت را در کنار خود
احســاس کنند لذا ،نه تنها ما از این اقدام
خوب حمایت می کنیم ،قطعا دستگاه های
دیگر نیز از این اقدام حمایت خواهند کرد.
وی همچنین با اشــاره بــه فعالیت های
مدیریت شهری مشهد در حوزه ساماندهی
کشف رود افزود :اقدامات شهرداری مشهد
در حوزه ســاماندهی کشف رود یک گام
بســیار ارزنده و مهم درحــوزه حفاظت از
آلوده شدن رودخانه ها در کشور است.
اســتقبال مدیریت شــهری از ساماندهی
کشف رود
مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان
رضوی بیــان کرد :بــا توجه بــه تاکید
اســتاندار در خصوص ســاماندهی کشف
رود ،مدیریت شهری مشهد از این موضوع

استقبال کرده و بر این اساس تفاهم نامه
ای بین هفت دســتگاه ذیربــط دولتی به
همراه شهرداری مشــهد برای ساماندهی
این رود تاریخی به امضا رسید.
همتی با بیان ایــن که در این تفاهم نامه
وظایفی برای دستگاه های مختلف تعریف
شده اســت ،خاطرنشــان کرد :شهرداری
مشهد ،به عنوان فرمانده پروژه ساماندهی
کشف رود به موضوع ورود پیدا کرده است
و علیرغم وجود مشــکالت زیــاد در این
حوزه با خرد جمعی اقدامات بسیار خوبی را
در این خصوص آغازکرده است.
آغاز ایجاد رود پارک در  81هکتار

وی اضافه کرد :یکی از اقدامات شهرداری
مشهد در حوزه ساماندهی کشف رود ایجاد
رود پــارک در  100هکتــار از اراضی این
محدوده است که در این راستا شهرداری
کار را در  81هکتــار از این اراضی که به
آن ها تحویل داده شده آغاز کرده است .
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خراسان
رضــوی تصریح کــرد :در کنار توســعه
فضای ســبز در محدوده کشف رود ،بحث
توسعه فناوری و احداث تصفیه خانه های
فاضــاب با توجه به تولیــد روزانه حدود
 180میلیون مترمکعب فاضالب از اهمیت
بســیار زیادی برای حفظ محیط زیست و
همچنیــن تامین منابع آبــی برای آبیاری
فضای سبز برخوردار است.
احداث تصفیه خانه سمپتاژ برای جلوگیری
از تخلیه فاضالب تانکری در کشف رود
همتی با بیــان این کــه ظرفیت تصفیه
خانه هــای موجود برای تصفیه این حجم
از فاضالب کافی نیســت ،گفت :بر همین

اســاس بخشــی از این فاضالب از جمله
فاضــاب تانکری در کشــف رود تخلیه
می شــد ،برای رفع این مشکل شهرداری
مشــهد به موضوع ورود پیدا کرده و طرح
احداث تصفیه خانه ســمپتاژ در دستورکار
قرار گرفت.وی ادامه داد :با پیگیری های
مدیریت شــهری مشــهد ما درآیندهای
نزدیک شــاهد احــداث بزرگترین تصفیه
خانه سمپتاژ کشور در محدوده کشف رود
خواهیم بود که این امر باعث جلوگیری از
تخلیه فاضالب های تانکری به کشف رود
وکمک به حفظ محیط زیست و بهداشت
شهر خواهد بود.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خراسان
رضوی عنوان کــرد :برای احــداث این
تصفیــه خانــه اعتبارات خوبی از ســوی
شورای شهر و شهرداری مشهد اختصاص

آغاز عملیات اجرایی احداث زیرگذر شهید برونسی
معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد گفت :عملیات اجرایی
احداث زیرگذر شهید برونســی روز پنجشنبه  5تیرماه آغاز خواهد شد.به گزارش
صبح امــروز ،خلیل اهلل کاظمی با بیان این خبر اظهار کرد :زیرگذر برونســی به
عنوان بخشــی از طرح ســاماندهی ترافیکی انتهای بولوار وکیــل آباد اجرا می
شــود.وی افزود :دور برگردان شهید برونســی با فاصله حدود هزار و  200متر از
بولوار وکیل آباد ،در بزرگراه شــهید برونسی در جهت شمال به شمال اجرا خواهد
شــد.معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشــهد با اشاره به اهداف
اجــرای این زیرگذر اظهار کرد :تامین دسترســی خودرو هــا از خروجی طرقبه-
شــاندیز به بزرگراه میثاق ،تامین دسترسی خودروها خروجی از بزرگراه میثاق به
بولوار پیروزی و تامین دسترسی خودرو ها از شهرک های در حال توسعه این منطقه به بولوارهای پیروزی و وکیل
آباد ازجمله اهداف احداث زیرگذر شــهید برونسی است.کاظمی خاطرنشان کرد :زیرگذر شهید برونسی که عملیات
اجرایی آن پنج شنبه  5تیرماه آغاز می شود با عرض حدود هفت متر ،طول حدود  ۵۵۰متر وعمق هفت متر دربزرگراه
شــهید برونسی احداث می شود.وی ادامه داد :زیرگذر شهید برونســی با اعتباری بالغ بر  300میلیارد ریال و ظرف
مدت زمان حدود  9ماه اجرا خواهد شد.
511/1هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()0918

آگهــی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شــماره  139960306005000918مورخ  99/02/29هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشــابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای غالمرضا رشــادی فرزند علی نســبت به
ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت  143/65مترمربع از پالک شماره  57فرعی از  43اصلی واقع در اراضی گذر
پارگی بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی رشادی محرز گردیده است.لذا بموجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی
در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شــهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ
انتشار نوبت اول  99/04/03تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/18
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

داده شده است.

اجرای فاز دوم تصفیه خانه شهرک
صنعتی چرمشهر

همتی با تاکید برایــن که اجرای فاز دوم
تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر یکی
دیگر از موضوعات اساسی زیست محیطی
کشــف رود است ،اظهارکرد :در این حوزه
نیز مدیریت شــهری ورود پیدا کرده و با
همکاری با شهرک صنعتی به زودی شاهد
احــداث و بهره برداری از این تصفیه خانه
خواهیم بود.
وی با اشــاره به این که حفاظت از محیط
زیست اســتان آماده هرگونه همکاری و
حمایــت از اقدامات شــهرداری در حوزه
ساماندهی کشــف رود است ،افزود :ما نیز
مطالعاتــی را در حوزه حقآبــه و مدیریت
زیست محیطی کشف رود در دست اقدام

داریم کــه حداکثر تا پایان تابســتان این
مطالعات را در اختیار شــهرداری مشــهد
قرارخواهیم داد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خراسان
رضوی گفت :درمجموع ورود شــهرداری
مشــهد به ساماندهی کشف رود و مباحث
زیســت محیطی که هم مشــکل مردم
را حل مــی کند و هم تهدیدی زیســت
محیطی را تبدیــل به یک فرصت خواهد
کرد در کشور منحصر به فرد بوده و قابل
تقدیر است.
گفتنــی اســت :شــهردار مشــهد برای
بهرهمندی مردم از ارتفاعات جنوب مشهد
به عنوان تفرجگاه طبیعی تاکید داشــته و
اکنون در ارتفاعات جنوبی برای اســتفاده
مردم از طبیعــت اقداماتی درحال انجام و
آمادهسازی است.

ممنوعیت صدور پاینکار بدون نماسازی برای جلوگیری از اغتشاشات بصری
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص بررسی نماهای ساختمانی
و ارزیابی آن بر اســاس طرح های مصوبه شهرسازی ،اظهار کرد :با توجه به همیت
نماهای ساختمانی و تاثیر آن در زیبایی جلوه شهری از یک مقطعی به بعد دیگر به
هیچ ساختمان بدون نما ،پایان کار داده نمی شود.به گزارش صبح امروز ،محمدرضا
حســین نژاد افزود :اخیرا حتی ســاختمان های جانبی که شهروند به هنگام حرکت
رویت می کند نیز به دلیل مســائل مربوط به زیبایی بصری و جلوگیری اختشاشات
باید نماسازی شــود .بنابراین بر اســاس این دو بند برای هیچ ساختمان بدون نما
پایان کار صادر نمی شود مگر اینکه نماهای الزمه را ایجاد و به زیبایی شهر کمک
کرده باشــند.معاون شهرسازی و معماری شــهرداری مشهد بیان کرد :همچنین در
محورهای منتهی به حرم و بافت های خاص به دنبال وضع ضوابطی هســتیم تا نما ســاختمان آنان در شان تشرف به
حرم باشد.حسین نژاد تصریح کرد :با توجه به اینکه بخش های زیادی از ساختمان سازی در این محدوده شکل گرفته
و ســاختمان نوســاز کم است ،دستور کار دیگر این اســت که با حفظ وضع موجود بتوانیم طرح هایی را ارائه کنیم که
ساختمان های موجود در محورهای منتهی به حرم از نمای خاص برخوردار شوند ولی برای ساختمان های جدید قطعا
مشخصات نما در کمیته نما بررسی خواهد شد.
511/2هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()1296

آگهــی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شــماره  139960306005001296مورخ  99/03/14هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشــابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای قاســم قربانی فرزند علی اکبر نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  156/05مترمربع از پالک شماره  11فرعی از  40اصلی واقع در اراضی نوغان
بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی ورثه محمد صادق حسینی محرز گردیده است.لذا بموجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی
در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شــهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ
انتشار نوبت اول  99/04/03تاریخ انتشار نوبت دوم 99/04/18
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

خلیلزاده :پیشنهادی
ندارم و همه دروغ است

7

مجیدی بدشانسترین سرمربی لیگ

کیاوش عزیزی

اسـتقالل در  10دیـدار پیـش رویـش
شـرایط بهمراتـب سـختتری را از جنبـه
آب و هوایـی نسـبت بـه سـایر مدعیـان
تجربـه خواهـد کـرد.
رونـده ایـن لیـگ پرماجـرا بـا تمـام
حرفوحدیثهـای فراوانـش قـرار اسـت
بـا انجـام یـک دیـدار عقبافتـاده از هفته
هفدهـم بیـن دو تیـم فـوالد خوزسـتان و
اسـتقالل روز چهارشـنبه چهـارم تیرمـاه
دوبـاره از سـر گرفتـه شـود.در ایـن مـدت
آنقـدر صحبتهـای ضد نقیض از سـوی
کسـانی کـه دلیلی بـرای برگـزاری مجدد
لیـگ نوزدهـم نمیبیننـد شـنیدهایم کـه
تـا بـا چشـم خودمـان نبینیـم باورمـان
نمیشـود کـه قـرار اسـت ایـن رقابتهـا
آغاز شـود.
امـا یکـی ازنـکات تاثیرگـذاردر نتایـج
بـازی هـا کـه کمتـر بـه آن پرداختهشـده،
برگـزاری اجبـاری لیگ در فصل تابسـتان
اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه در جـدول
ردهبندی شـاهد  5تیـم (فوالد خوزسـتان،
صنعـت نفت آبـادان ،نفت مسجدسـلیمان،
پـارس جنوبـی جـم ،شـاهین بوشـهر) از
منطقـه گـرم آبوهوایی هسـتیم ایـن امر
میتوانـد کار را بـرای تیمهـای مهمـان
بیـش از هرزمانـی سـخت کنـد کـه البتـه
وضعیـت اسـتقالل از ایـن منظـر سـخت
تـراز سـایر تیمهـای حاضـر در لیـگ برتر
خواهـد بـود .ایـن درحالیکه اسـت که اگر
لیـگ رونـد عـادی خـود را پـی میگرفت
ایـن قرعـه میتوانسـت بـرای شـاگردان
مجیـدی یـک امـر مثبـت تلقی شـود.
حـاال فرهـاد مجیـدی علاوه بـر
چالشهـای زیـادی کـه ایـن روزهـا بایـد
چـارهای بـرای حـل آنهـا بیندیشـد،
بایـد فکـری هـم بـه حـال گرمـای
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استقالل باید از آتش عبور کند

طاقتفرسـای جنـوب کشـور بکنـد کـه با
توجـه بـه برنامههای اعالمشـده از سـوی
سـازمان لیـگ آنهـا بایـد در چهـار دیدار
خـارج از خانـه بـه دیـدار رقبایـی بروند که
در مناطـق گرمسـیری میزبـان ایـن تیـم
خواهنـد بـود.
درواقـع فوتبال ایـران هرسـاله در ماههای
خـرداد و تیـر تعطیـل بـوده و نهایتـ ًا در
نیمـه مـرداد بـازی هـا آغـاز میشـد تـا
بعد از گذشـت حـدود  9ماه در اردیبهشـت
تمـام شـود .امـا ایـن زمانبنـدی امسـال
بههمخـورده و بـا شـیوع کرونـا ،لیـگ
ایران از اواسـط اسـفند تعطیل شـد و طبق
اعلام سـازمان لیـگ ایـن رقابتهـا در
تاریـخ  4تیرمـاه بـا انجـام دیـدار حسـاس
فـوالد و اسـتقالل آغـاز میشـود کـه
گرمـای هـوای اهواز در این مقطع از سـال
بر کسـی پوشـیده نیسـت هرچند بـازی در
سـاعت  21برگـزار شـود.
در ادامـه لیـگ و از هفتـه بیسـت و سـوم
آبی پوشـان در دیـدار بعدی خـارج از خانه
اشـان در تاریـخ  15تیرمـاه در ورزشـگاه
اختصاصـی پـارس جنوبی در شـهر جم به
میـدان بروند.
سـپس بعد از بـازی خانگی مقابـل تراکتور
در هفتـه بیسـت و پنجـم کـه بهاحتمـال
زیـاد در اواخـر تیـر برگـزار خواهـد شـد
رودرروی صنعـت نفـت آبـادان در شـهر
آبـادان قـرار خواهنـد گرفـت .در ادامـه
پسـران آبـی پـس از انجـام سـه بـازی
سـخت بـا تیمهـای نسـاجی ،سـپاهان
و شـهرخودروباید در شـهر بوشـهر بـه
مصـاف شـاهین برونـد کـه البتـه تاریـخ
دقیـق ایـن بـازی هنوز از سـوی سـازمان
لیـگ اعلام نشـده اسـت امـا با توجـه به
تاریـخ پایـان رقابتهـای لیـگ نوزدهـم
ایـن دیـدار نیـز قطعـ ًا در فصـل تابسـتان
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ورزشی

مدافع تیم فوتبال پرســپولیس گفت :فعال در پرســپولیس هســتم و هیچ
پیشنهادی از جایی ندارم ،.شــجاع خلیلزاده در خصوص شروع مسابقات
لیگ برتر پس از چند ماه تعطیلی اظهار داشــت :من از فدراسیون فوتبال
تشــکر میکنم که بازیها را برگزار میکند .کار و رشــته ما فوتبال است
و دلتنگ آن هستیم .انشااهلل امسال با بازیهای خوب قهرمان شویم.
وی در مورد دلیل حضورش در فدراسیون فوتبال عنوان کرد :کار شخصی
داشــتم و همه چیز را نمیتوانم توضیح دهم!مدافع پرســپولیس در مورد
اینکه در کمیته انضباطی حاضر شده ،تصریح کرد :مگر کمیته انضباطی چه

اشــکالی دارد؟! پروندهای نداشتم ،هفتهای دو سه بار میآیم و سر میزنم.
دلمان تنگ میشود .خدا را شــکر صحبت از محرومیت و جریمه نیست.
پرونــدهای مربوط به قبل بوده که آمدیم و در مــورد آن صحبت کردیم.
خلیلزاده در مورد اینکه آیا در فصل آینده در پرســپولیس میماند و اینکه
گفته میشــود پیشنهاداتی از فوتبال قطر به خصوص تیم السد دارد ،گفت:
فعال اینجا هســتم و ان شااهلل فصل تمام شود و قهرمان شویم بعد تصمیم
میگیریم .من پیشــنهادی ندارم و همه دروغ اســت! از هیچ جا پیشنهاد
ندارم .فعال در پرسپولیس هستم با جان و دل بازی میکنم.

پایان مسابقات بیلیارد قهرمانی استان
خراسان رضوی

خراسان رضوی مسابقات اسنوکر و ناینبال قهرمانی خراسان رضوی با معرفی افراد
برگزیده به پایان رسید.
احمد ســلطانی ،رییس هیات بولینگ ،بیلیارد و بولس خراسان رضوی در گفتوگو با
ایســنا ،در خصوص برگزاری این رقابتها اظهار کرد :اولین دوره مســابقات اسنوکر
در ســال  ۹۹با عنوان قهرمانی خراســان رضوی از  ۱۷خرداد ماه  ۹۹در مشهد آغاز
و به مدت  ۶روز برگزار شد.ســلطانی افزود  :این دوره از مســابقات با استقبال خوب
ورزشــکاران رشته اسنوکر در سراسر اســتان روبرو شد و  ۱۳۰نفر از شهرستانهای
مشــهد ،سبزوار ،کاشمر ،درگز ،تربت جام ،تربت حیدریه ،بردسکن ،نیشابور ،قوچان و
بینالود در این رقابت ها شرکت کردند.رییس هیات بولینگ  ،بیلیارد و بولس خراسان
رضوی ادامه داد  :این مســابقات به صورت حذفی و  ۳فرم از  ۵فرم در مرحله اول
و  ۴فرم از  ۷فرم در مرحله ی رده بندی و فینال انجام شــد .در پایان این مسابقات
میالد کاشــانی  ،مهدی پاسبان  ،مهران نخعی و وحید شاهین فر به ترتیب مقام اول
تا چهارم این رقابت ها را کسب کردند.

بوکس نیروهای مسلح راهاندازی شد

برگـزار خواهـد شـد.بهاینترتیب میتـوان
گفـت تعلیـق لیـگ باعـث شـده اسـت تـا
اسـتقالل در بدتریـن وضعیـت ممکـن از
منظـر قرعـه مواجـه شـود .یعنـی آبیها با
احتسـاب بـازی عقبافتادهشـان ۵ ،سـفر
برونشـهری دارنـد کـه از ایـن تعـداد۴ ،
مسـافرت بـه مناطـق گرمسـیری و تنهـا
سـفر اسـتقالل بـه مناطق غیرگرمسـیری،
حضـور در مشـهد بـرای بـازی بـا
شـهرخودرو اسـت.این در شـرایطی اسـت
کـه بـا توجـه به آمار سـتاد مبـارزه بـا کرونا
در مناطـق گرمسـیری خطـر ابتلا بـه این
ویـروس نیـز بیشـتر از زمانـی اعضـای این
تیـم را تحتفشـار خواهـد گذاشـت و باعث
اسـترس هـر چـه بیشـتر بازیکنان ایـن تیم
خواهـد شـد کـه ممکن اسـت بـا توجـه به

ایـن مـواردی کـه بـه آن اشـاره شـد حتـی
کسـب سـهمیه را بـرای ایـن تیـم بـه خطر
بینـدازد.
امـا در جبهـه مقابـل میتـوان گفـت کـه
سـایر مدعیـان لیـگ شـرایطی بهمراتـب
بهتـر از اسـتقالل را تجربـه خواهنـد کرد.
بـا نگاهی بـه بازیهای  9هفتـه پیش رو
میتـوان دریافـت کـه گرمـای آبوهوایی
در ایـن مقطع از سـال شـاید چنـدان روند
ایـن تیمهـا را بـه مخاطـره نیندازد.
مسابقات بیرون از خانه تیمهای
پرسپولیس ،سپاهان ،تراکتور ،شهر
خودرو:

پرسـپولیس :ماشینسـازی تبریـز ،نفـت
مسجدسـلیمان ،نسـاجی مازنـدران و گلگهـر
سـیرجان

سـپاهان :سـایپا ،تراکتـور ،اسـتقالل و
پیـکا ن
تراکتـور :اسـتقالل تهـران ،شـهرخودرو،
شـاهین بوشـهر و فـوالد خوزسـتان
اسـتقالل :فـوالد خوزسـتان ،پارسجنوبی جم،
نفت آبادان ،شـهر خودرو و شـاهین بوشـهر
البتـه هـواداران اسـتقالل بایـد ایـن را هم
در نظـر بگیرنـد که شـرایط به وجـود آمده
ً
کاملا تصادفـی بـوده و هیـچ تقصیـری
متوجـه هیچیـک از اعضای سـازمان لیگ
نمیباشـد .بایـد منتظـر بمانیـم و ببینیـم
کـه مجیـدی در اولیـن چالـش حضـورش
بهعنـوان سـرمربی تیمـی کـه همـواره
خـودش را مدیـون آن دانسـته آیـا قـادر
اسـت از حیثیـت تیمـش در ایـن شـرایط
دفـاع کنـد یـا خیر؟

ستاد کل نیروهای مســلح با ارسال نامهای به فدراسیون بوکس ،رسما از راه اندازی
بوکس در تمامی ارگان های نیروهای مسلح خبر داد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون بوکس ،با تصویب هیات رئیسه ستاد کل نیروهای
مسلح ،رشته ورزشی بوکس در سطح نیروهای مسلح فعال شد .بر این اساس ،سرتیپ
دوم «محمد داوود صارمی» به عنوان رئیس هیات بوکس نیروهای مســلح معرفی
گردید.در این خصوص ســرتیپ دوم صارمی ،گفت :بعد از ســال ها انتظار و تالش،
بوکس به صورت رســمی در نیروهای مســلح آغاز به کار کرد که این خبر مسرت
بخشــی است و می تواند به این رشته در مســیر پیشرفت ،کمک کند.وی گفت :به
عنوان مســوول هیات بوکس نیروهای مسلح در خدمت این رشته هستم و هدفمان
کمک به پویایی بوکس ایران است.

داوران فوتبال تست کرونا دادند

روز گذشــته از داوران فوتبال که در مســابقات لیگ قضاوت میکنند تســت کرونا
گرفته شــد.به گزارش ســازمان لیگ فوتبال ایران ،داوران این رشته ورزشی که در
لیگ قضاوت میکنند روز گذشــته تست کرونا دادند تا وضعیتشان برای قضاوت در
مســابقات مشخص شــود.لیگ برتر فوتبال ایران از روز فردا با بازی معوقه فوالد -
استقالل ،بعد از وقفهای طوالنی مدت از سر گرفته میشود.

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی

برگ آخر
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یادداشت

رانت خواری با افت ارزش پول ملی

محمد حسین روشنک
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

هیچ وقت فکر کرده ایم در سال چند صد هزار میلیارد تومان رانت
تفاوت افت ارزش پول ملی به جیب تسهیالت بگیران بانکی که
هیچ مزیتی برای اقتصاد کشور و جهش تولید ندارد میرود ؟
تعیین دستوری نرخ ســود بانکی پس انداز ها و تسهیالت عامل
وضعیت امروز نرخ دالر ،سکه ،بورس ،ملک ،خودرو ،نزول خواری
و درنهایت فساد گسترده است.
قلم سال هاست مینویسد راه حل جلوگیری از تورم در تمام حوزه
ها فقط و فقط در تنظیم نظام پولی کشــور نهفته است،گران شدن قیمت سهام ،طال ،ارز و
ملک برای حفظ ارزش ثروت اتفاق می افتد.
همین حاال میلیاردها دالر و هزاران میلیون ســکه در داخل بالشــت ها و گاو صندوق های
مردم نگهداری و نقدینگی از بانک ها خارج و بســمت بورس و ملک خودرو و ...فقط و فقط
برای حفظ دارایی رفته است.
اگر بانک مرکزی نظام پولی کشور و سود دهی و سودگیری در بانک ها را بگونه ای اصالح
کند که مردم از حفظ ارزش نقدینگی و دارایی خود مطمئن شــوند ارز ها ،سکه ها ،خودرو
ها به بازار ســرازیر نرخ سهام بورس ،ملک ،نزول خواری ،رشوه دهی و تورم کنترل ،جهش
تولید محقق میشود.
اگر به بانک مرکزی اجازه دهند جلوی رانت های ســنگین تسهیالت بانکی که عامل اصلی
تورم و فساد است را بگیرد اکثر مشکالت اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
واقعا راه بســیار کوتاه و ساده اســت فقط کافی است بانک مرکزی اعالم کنید به پس انداز
ها بانکی فقط ۴درصد ســود به اضافه افت ارزش پول ملی در ســال پرداخت و در مقابل از
تسهیالت بگیران  ۶درصد به اضافه افت ارزش پول دریافت میشود.
شاید گفته شود تکلیف حمایت از تولید چه میشود ،اوال اگر پیشنهاد چندین ساله قلم عملی
شــود افت ارزش پول حادث نمی شود که قرار باشد افت ارزش پول پرداخت و دریافت شود
که تولید با مشکل مواجه شود.
دولت میتواند یارانه ویژه هدفمند برای تولیدات مورد نظر خود که فقط چند درصد تسهیالت
فعلی را دریافت می کنند تعیین و از جهش تولید حمایت کند ،در حال حاضر رانت اصلی افت
ارزش پول ملی که از محل دریافت تسهیالت سفارشی ایجاد میشودبه
اموری بجز تولید اختصاص می یابد.
سال هاست مینویسیم اگر واقعا قصد جلوگیری از تورم ،رانت ،رشوه و فساد وجود دارد ،نظام
بیمه افت ارزش پول در بانک ها ایجاد شود که متاسفانه چون در باال اهداف سود جویانه در
کار است مورد توجه قرار نمی گیرد.
یقینا شــیوه رانت خواری از محل افت ارزش پول ملی به پایان خط رســیده نظام اقتصادی
کشور مجبور است جلوی وضعیت فعلی نظام پولی کشور را بگیرد در آنصورت به فوریت تورم
کنترل ،عرضه دالر ،سکه ،سهام ،ملک و خودرو به بازار فراوان خواهد شد.
دارندگان ،دالر ،طال ،ســکه ،سهام ،خودرو و ملک های مازاد مراقب آینده نزدیکی که این
پیشنهاد اجباراً باید اجرا شود باشند.

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :

ویژگیهای نمایندگان جدید از زبان
کدخدایی

Sobh _E mrooz

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4
تلفن38929825 -38929824:
نمابر 051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

Sobh _E mrooz

دریافت پول  ۵محموله بنزین صادراتی به ونزوئال /سپاه آماده همکاری همه جانبه با قوه قضائیه است
 /چین :آمریکا حقی برای بازگرداندن تحریمهای ایران ندارد /دیدار رئیس مجلس ایران با سفیر سوریه

ســخنگوی شــورای نگهبان با اشاره به
دیدارش با رییس ،نــواب رییس و برخی
نماینــدگان مجلس گفت که شــورای
نگهبان آماده همکاری با مجلس است.
به گزارش تابناک ،عباســعلی کدخدایی در توییتر نوشــت« :به
رسم یکشنبهها ،دیروز در مجلس فرصتی شد تا با رییس و نواب
محترم مجلس و چند تن از نمایندگان جدید مالقات داشته باشم.
جوان بودن ،داشــتن طرحهای جدید و دغدغه معیشت مردم از
ویژگیهای نمایندگان جدید بود که امیدوارم با تالش و جدیت
آنها را به ثمر برسانند .شورای نگهبان آماده همکاری است».
سپاه آماده همکاری همه جانبه با قوه قضائیه است

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

سازمان آگهیها051-38929823 :

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.

سرلشکر ســامی در پیامی به مناســبت فرارسیدن هفته قوه
قضائیه ،انتصاب آیت اهلل رئیســی به ســمت ریاست این قوه را
طلیعه فصل نوین و انقالبی از برخورد با مفاسد و جرائم و مقابله
با منکر توصیف کرد و از آمادگی ســپاه برای هرگونه همکاری
در تأمین ســامت اجتماعی ،برقراری امنیت ،عدالت گستری و
برخورد با مجرمان و متخلفان خبر داد.به گزارش تابناک به نقل از
فارس ،همزمان با فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت
آیت اهلل شهید دکتر سید محمدحسینی بهشتی (ره) و  ۷۲تن از
یارانش ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در پیامی خطاب به آیت اهلل رییسی ،از
قــوه قضائیه به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام ،در صیانت
از آرمانها و ارزشهای انقالب ،کرامت انســانی و ایجاد جامعه
تراز انقالب و امت اسالمی نام برد و ازآمادگی همه جانبه «سپاه
پاســداران انقالب اســامی» برای هرگونه همکاری در تأمین
ســامت اجتماعی ،برقراری امنیت ،عدالت گستری و برخورد با
مجرمان و متخلفان خبر داد.
متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضاییه
با سالم و تحیات.
فرارســیدن «هفته قوه قضاییه « که یادآور نــام معمار بزرگ
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران ،آیت اهلل شهید دکتر سید
محمدحسینی بهشتی (ره) است را به جنابعالی و آحاد مسئولین و
کارکنان این مجموعه شریف تبریک عرض مینمایم.
بیشک قوه قضاییه به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام ،در
صیانت از آرمانها و ارزشهای انقالب ،کرامت انســانی ،اقامه

قسط ،بسط عدالت ،احیاءحقوق عامه و ایجاد جامعه تراز انقالب
و امت اســامی از جایگاه ســترگ و راهبردی برخوردار بوده و
ســپردن زمام امور و ریاســت این قوه به آن شخصیت ارجمند،
وارســته ،انقالبی و مصمم که با قاطعیت مســلم و کمنظیر ،در
پیگیری تدابیر رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی (مد ظله العالی)
مبنی بر لزوم تحول و انگیزهای مضاعف در قوه قضاییه برای آغاز
پرقدرت دوران جدید زیبنده انقالب اسالمی ،طلیعه فصل نوین
و انقالبی از برخورد با مفاسد و جرائم و مقابله با منکر را رقم زده
اســت ،روح امید و اعتماد در دفاع از مظلومان و ستاندن حقوق
شهروندان ،پاکسازی میهن اسالمی از لوث وجود پلید تبهکاران
و قطع دســت مفســدان و تعرض کنندگان به حقوق حاکمیت
و ملــت ،را به کالبد جامعه فهیم ایران اســامی دمیده اســت.
با گرامیداشت ســالروز شهادت مظلومانه آیت اهلل دکتر بهشتی
و  ۷۲تــن از یاران صدیق امام و انقالب در جنایت تروریســتی
منافقین کور دل در هفتم تیرماه سال  ۱۳۶۰و اعالم آمادگی همه
جانبه «سپاه پاسداران انقالب اسالمی» برای هرگونه همکاری
در تأمین ســامت اجتماعی ،برقراری امنیت ،عدالت گستری و
برخورد با مجرمان و متخلفان ،دوام توفیق جنابعالی و مجموعه
خدوم و متعهد قضایی کشور در تحقق این رسالت خطیر ،تحت
عنایات خاصه حضرت ،ولی عصر (عج) و پیروی و کاربست تدابیر
و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای والیت و رهبری حضرت
آیــتاهلل العظمی امام خامنهای (مد ظله العالی) را از ذات اقدس
کبریایی مسئلت میکنم.
چین :آمریکا حقی برای بازگرداندن تحریمهای ایران
ندارد

سخنگوی وزارت خارجه چین با یادآوری خروج آمریکا از برجام
تأکید کرد این کشــور از هیچ حقی برای درخواســت از شورای
امنیت سازمان ملل متحد برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران
برخوردار نیست.
به گزارش تابناک به نقل از فارس ،سخنگوی وزارت خارجه چین
امروز دوشــنبه بار دیگر مخالفتش را با تفســیر آمریکا از توافق
هستهای «برجام» ابراز کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین
در این کنفرانس خبری تصریح کرد واشنگتن از هیچ حقی برای
رجوع به مکانیسم موسوم به «ساز و کار حل و فصل اختالفات»
در برجام بــرای بازگرداندن تحریمهای شــورای امنیت علیه
ایــران ندارد«.ژائو لیجیان» گفت« :ما با تحریمهای یکجانبه و

دستدرازیهای قضائی مخالفیم .از ایاالت متحده میخواهیم
به برجام و قطعنامه شــورای امنیت بازگردد».سخنگوی وزارت
خارجه چین اضافه کرد« :طرفهای باقیمانده در برجام باید بین
حقوق و تعهدات موجود در این توافق توازن ایجاد کنند .آمریکا
از این توافق خارج شــده و هیچ حقی برای درخواست از شورای
امنیت جهت بازگرداندن تحریمها ندارد».آمریکا در تالش است
در راستای پیشبرد سیاست فشار حداکثری علیه ایران تحریمهای
تســلیحاتی علیه ایران را تمدید کند .واشنگتن گفته در صورتی
که این تالش به ســرانجام نرســد با توسل به یکی از بندهای
توافق هستهای برجام به دنبال بازگرداندن تحریمهای بینالمللی
علیه ایران خواهد بود.کارشناســان میگویند آمریکا از آن جهت
که اردیبهشتماه سال  ۱۳۹۷از برجام خارج شده جزو طرفهای
مشارکتکننده در «برجام» نیســت و نمیتواند از بندهای این
توافــق برای تمدید تحریمها علیه ایران اســتفاده کند.از طرف
دیگر ،مقامهای دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا ادعا
میکنند آمریکا با خروج از برجام این توافق را «نقض» نکرده و
هنوز یکی از طرفهای مشارکتکننده در آن محسوب میشود.
مادهای در برجــام که مقامهای دولت آمریکا مدعی هســتند
میتوانند از آن برای بازگرداندن تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران
اســتفاده کنند «ســاز و کار حل و فصل اختالفات» است که با
نامهای دیگری مانند «مکانیسم ماشه» یا «ساز وکار بازگشت
خودکار تحریمها» هم شناخته شده است.
دیدار رئیس مجلس ایران با سفیر سوریه

رئیس مجلس علــت تحریمهای اقتصادی موســوم به قانون
«ضدبشر ســزار» علیه ملت سوریه را ناموفق بودن دشمنان در
جنگ نظامی و امنیتی دانست.به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،
محمدباقر قالیباف در دیدار ظهر امروز (دوشنبه) با عدنان محمود
سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری اسالمی ایران گفت:
تاریخ نشان میدهد ایران و سوریه همواره با یکدیگر پیوند عمیق
و ناگسستنی داشته که این نشات گرفته از باورهای مردم دو کشور
است؛ ما همواره سوریه را خط مقدم جبهه مقاومت میدانیم ،این
موضوع با پیروزی انقالب اسالمی ایران شروع و با گذشت زمان
مستحکمتر شده اســت.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه روزهایی وجود داشــته که ایران به تنهایی در کنار سوریه
ایستاده است ،تصریح کرد :خواستههای دشمنان سوریه تحقق
پیدا نکرد هر چند روزهای ســختی گذشت ،روزهایی که شاید

فکر نمیکردیم موفقیتی داشته باشیم ،اما چون با باورهای دینی
و اسالمی ایستادگی کردیم منجر به پیروزی شد و وعده خداوند
تحقق پیدا کرد.وی افزود :امروز شــاهد هستیم دشمنان سوریه،
ایران و امت اسالمی ناامید شــدهاند ،اگر تحریمهای اقتصادی
آغاز شده دلیل آن ناموفق بودن دشمنان در حوزه نظامی است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه امروز جای شهید
سلیمانی خالی است ،ادامه داد :همه میدانیم نقش شهید سلیمانی
در سوریه بینظیر بود ،اما با شــناختی که از سردار قاآنی داریم
این راه با قدرت ادامه پیدا میکند.بر اســاس این گزارش عدنان
محمود ،سفیر سوریه در ایران در دیدار با رئیس قوه مقننه ضمن
تبریک کسب رای اعتماد مردم و رای باال در جایگاه مهم ریاست
مجلس گفت :شهید سلیمانی ،شهید ســوریه ،ایران و مقاومت
اســت؛ وی خون خود را هدیه کرد تا مقاومت حفظ شــود و ما
راه او را ادامه خواهیم داد.سفیر سوریه موفقیتهای استراتژیک
کسب شده را دارای اهمیت بسیار باال برشمرد و بر ضرورت حفظ
دستاوردها تاکید کرد.
دریافت پول  ۵محموله بنزین صادراتی به ونزوئال

عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفــت :پول
بنزین صادراتی به ونزوئال تحت عنوان شــرکت پخش
فرآوردههــای نفتی و وزارت نفت به خزانه واریز شــد.به
گزارش تابناک به نقل از تسنیم ،علی آقا محمدی ،عضو
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی
دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه برای دریافت پول
بنزینهای فروش رفته به ونزوئال مشکلی نداریم گفت:
پول  ۵نفتکش ارســالی به خزانه کشور واریز شده است.
وی با اشــاره به توان صادرات فرآوردههای نفتی ایران
به سایر کشــورها افزود :برای فروش فرآوردههای نفتی
مشــکلی نداریم که مصداق بارز آن ارســال  ۵نفتکش
ایرانی حامل بنزین به کشور ونزوئال است.آقامحمدی در
پاسخ به این سوال که با وجود تحریمهای بانکی و تبادل
مالــی در جهان چطور مبلغ فــروش بنزین به ونزوئال را
دریافت کرده ایم؟ گفــت :برای دریافت پول بنزینهای
فروش رفته به ونزوئال مشــکلی نداریم و پول  ۵نفتکش
ارسالی به خزانه کشــور واریز شده است .این رقم تحت
عنوان شرکت پخش فرآوردههای نفتی و وزارت نفت در
خزانه قرار میگیرد.
منبع :تابناک


